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1. FÖRE INSTALLATION 
1. Dessa instruktioner bör följas noggrant under installationen. Dessa instruktioner och 

eventuella underhållsinstruktioner ska vidarebefordras av installatören till kunden. 
2. iLOQ D5S-cylindrar ska installeras och användas utan att använda överdriven kraft. 
3. Produkten får inte modifieras på något annat sätt än vad som beskrivs i dessa instruktioner. 
4. Då D5S-cylindern tillverkas i mer än en storlek är det viktigt att rätt storlek väljs. 
5. Se till att tätningar eller väderskydd som monteras på dörren inte hindrar korrekt funktion av 

D5S-cylindern. 
6. Se till att inget utstick av D5S-cylindern eller tillhörande behör kan förhindra att dörren kan röra 

sig fritt. 
7. Alla komponenter som är nödvändiga för den specifika installationen bör monteras för att 

säkerställa överensstämmelse med EN 15684-standarden. 
8. Cylindern får max sticka ut 1 mm på utsidan av dörren för att säkerställa korrekt drift. 
9. Det tas inget ansvar för skador på dörrar eller komponenter på grund av felaktig installation. 
10. Innan D5S-cylindern monteras på en brand- / rökklassad dörr, bör brandcertifieringen 

undersökas för att säkerställa överensstämmelse. 
11. Använd endast tillhörande D5-cylinderförlängare (AD5.Exx) för att förlänga cylindern. 
12. Det är inte tillåtet att avinstallera resp. demontera antipanikmekanismen eftersom 

panikfunktionens mekanism och funktionalitet då inte kan garanteras längre. 
13. Om panikmekanismen för paniklåslåsen kan blockeras eller påverkas negativt av 

cylinderkammen är det obligatoriskt att installera panikcylindern (D5S.7xx). Användning av 
andra cylindertyper (D5S.1xx / 2xx / 3xxx / 4xx / 5xx etc.) är endast tillåtna om låset inte 
behöver ett specifikt kamläge resp. kammen kunde inte blockera panikfunktionen. Vänligen 
dubbelkontrollera instruktionerna från låstillverkaren. 

14. När D5S-cylindern används i kombination med paniklås är det viktigt att efter installationen se 
till att alla delar av låset är i driftsmässigt skick och att panikfunktionen fungerar. 

15. Långhalsversionerna är speciellt utvecklade för dörrar där Euro-profilen inte finns i dörrbladet 
och det endast finns ett runt hål. 

16. För att uppfylla den tyska VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) kravklassen CZ + på 
inbrottsklassade dörrar, använd D5S.XX0A.SB högsäkerhetscylinder installerad med VdS-
godkända säkerhetsbehör av klass B eller C. 

17. Cylindrarna får endast användas för att öppna och låsa dörrar. Annan användning är inte 
tillåten. 

18. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller vidare teknisk utveckling utan ytterligare 
varsel. 

19. Om det finns några avvikelser från innehållet i övriga språkversioner av dokumentationen, ska 
det engelska originalet tillämpas. 
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2. EFTER INSTALLATIONEN 
Testa cylinderns funktionalitet efter installationen för att säkerställa korrekt funktion. 

 

3. UNDERHÅLL 
Efter 5-10.000 öppningar rengör kontaktrullarna lätt med en luddfri bomullsyta. Spraya lite 
högkvalitativ låsolja, exempelvis CRC-låsolja (med PTFE) på kontaktrullarna. 
 
Om cylindern inte fungerar tillfredsställande, rekommenderar vi rengöring av cylindern med 
tryckluftsspray CRC Dust off eller liknande. 
 

4. INSTALLATION AV ILOQ D5S.1XX-SERIEN 

 

 

A. Se till att kammen pekar nedåt och skjut låscylindern genom låshuset.  
B. Fäst cylindern i låshuset med iLOQ-fixeringsskruven (A10.64, del av leveransen), använd 

åtdragningsmoment 0,9 ... 1,1 Nm. Kapa om nödvändigt skruven till rätt längd.  
(beräkning av skruvlängd: L = Dorndjup + 10 mm).  

 
Skruven har midjor för att underlätta kapningen. 

C. Se till att cylinderprofilen är högst 1,0 mm från dörrbladet eller behör. 

  

B. A. 

C. 
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5. INSTALLATION AV ILOQ D5S.2XX-SERIEN 
 

A. Ta bort cylinderhuvudet från den ena sidan av cylindern som beskrivs i kapitel 9. 
B. Se till att kammen pekar nedåt och skjut låscylindern genom låshuset. 
C. Fäst cylindern i låshuset med iLOQ-fixeringsskruven (A10.64, del av leveransen), använd 

åtdragningsmoment 0,9 ... 1,1 Nm. Kapa om nödvändigt skruven till rätt längd     
(beräkning av skruvlängd: L = Dorndjup + 10 mm). 

 
Skruven har midjor för att underlätta kapningen. 

D. Installera cylinderhuvudet enligt beskrivningen i kapitel 9. 
E. Se till att cylinderprofilen är högst 1,0 mm från dörrbladet eller behör. 

 

 

 
 
 
 

  

D. 

C. 
B. 

E. 
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6. INSTALLATION AV ILOQ D5S.3XX-SERIEN 

 

A. Lossa skruven från vredet med en 2 mm insexnyckel, vrid dem moturs, så att det går att ta 
bort vredet (skruva inte ut skruven helt). 

B. Se till att kammen pekar nedåt och skjut låscylindern genom låskistan.  
C. Se till att cylinderprofilen är högst 1,0 mm från dörrbladet eller behör. 

 

D. Fäst cylindern i låshuset med iLOQ-fixeringsskruven (A10.64, del av leveransen), använd 
åtdragningsmoment 0,9 ... 1,1 Nm. Kapa om nödvändigt skruven till rätt längd                
(beräkning av skruvlängd: L = Dorndjup + 10 mm). 

 
Skruven har midjor för att underlätta kapningen. 

E. Sätt tillbaka vredet. 
F. Dra åt skruven genom att vrida skruven medurs. Använd åtdragningsmoment 1,5 Nm. 

 

  

A. 

B. C. 

D. E. 

F. 

G. 
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7. INSTALLATION AV ILOQ D5S.4XX-SERIEN 

 

 

A. Se till att kammen pekar nedåt och skjut låscylindern genom låskistan.  
B. Fäst cylindern i låshuset med iLOQ-fixeringsskruven (A10.64, del av leveransen), använd 

åtdragningsmoment 0,9 ... 1,1 Nm. Kapa om nödvändigt skruven till rätt längd                
(beräkning av skruvlängd: L = Dorndjup + 10 mm). 

 
Skruven har midjor för att underlätta kapningen. 

C. Se till att cylinderprofilen är högst 1,0 mm från dörrbladet eller behör. 

 

  

B. A. 

C. 
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8. INSTALLATION AV ILOQ D5S.7XX-SERIEN 

 

 

 

A. Se till att kammen pekar nedåt och skjut låscylindern genom låshuset.  
B. Fäst cylindern i låshuset med iLOQ-fixeringsskruven (A10.64, del av leveransen), använd 

åtdragningsmoment 0,9 ... 1,1 Nm. Kapa om nödvändigt skruven till rätt längd         
(beräkning av skruvlängd: L = Dorndjup + 10 mm). 

 
C. Se till att cylinderprofilen är högst 1,0 mm från dörrbladet eller behör. 

 

 
  

B. A. 

C. 
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9. DEMONTERA OCH INSTALLERA CYLINDERHUVUDET 
Vid vissa installationer är det nödvändigt att ta bort cylinderhuvudet från låscylindern. Följ dessa 
anvisningar för att ta bort huvudet. Installeras med samma instruktioner fast i motsatt ordning. Var 
försiktig när du sätter i huvudet så att du inte bryter anslutningarna på cylindern. Demontering av 
huvudet är endast möjligt för personer som har behörighet för cylindern. 

 

 

 

A. Sätt in en nyckel med behörighet i låscylindern. Vrid nyckeln cirka 15 grader medsols. 
B. Genom att vrida på nyckeln öppnas spärrluckan automatiskt längst ner på cylinderhuvudet. 

Luckan skyddar fixeringsskruven för obehörig åtkomst. 
C. Använd Torx 6-verktyget för att lossa skruven som håller täckkåpan, vrid Torx-verktyget 

moturs. 
D. Ta bort kåpan. 

A. 

B. 

C. 

D. 
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E. Ta bort sidoskruven och lossa huvudet med kretskortet försiktigt. 
F. Lossa skruven på baksidan med ett Torx 6-verktyg (inte nödvändigt att skruva ut den helt). 
G. Ta bort bakplattan genom att rotera den moturs. 

  

E. 

F. 

G. 
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10. CYLINDERFÖRLÄNGNINGAR 

10.1  En sida 

Cylinderlängden är lätt att justera i steg om 5 mm från 30 mm (grundlängd) till 100 mm genom att 
använda förlängningsdelar. Förlängningsdelar kan läggas till båda sidor av kammen för följande 
cylindrar: 

 

 D5S.2xx  Dubbelcylinder 

 D5S.3xx  Vredcylinder 

 D5S.4xx  Cylinder med dummy 

 

Enkelcylinder (D5S.1xx och D5S.5xx) samt anti-panikcylindrar (D5S.7xx) kan endast förlängas på 
cylinderhuvudets sida. 

Använd inte mer än en förlängningsdel på varje sida av kammen. Det är inte möjligt att använda flera 

förlängningsdelar på samma sida. 

 
 

A. Ta bort de tre fästskruvarna i balken med hjälp av en skruvmejsel Torx 6 
B. Dela modulerna. 

 
A. 

B. 
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C. För in den runda förlängningsdelen inuti husets förlängningsdel mitt emot sidan med den 
svarta tätningen, så att urtaget placeras bredvid den svarta O-ringen. Kontrollera så att O-
ringen inte är skadad, byt annars till en ny (reservdelssats "A5.005"). 

D. Sätt i förlängningsdelen. Fäst förlängningsdelen med fixeringsskruven med en Torx T10. 
 

 

 

E. Sätt tillbaka modulerna med förlängningsstycket till balken i cylinderhuset. Fäst modulerna 
med 3 fästskruvar. Dra åt skruvarna med åtdragningsmoment 0,55 ... 0,65 Nm. 

  

C. 

E. 

D. 
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10.2  Båda sidor 

Samma koncept och gör ett tillägg för andra sidan se kapitel 10.1  En sida. 

 
 

10.3  Lång hals 

Om det yttre höljet i versionen med lång hals förlängs istället kan endast tre skruvar användas för att 
fixera balken (se nedan).  

 

 

Om den långa halsversionen kommer att användas i en dörr med komplett Europaprofil, 
rekommenderar vi att byta långhalskroppen som är något kortare mot balken (A5.009) för att förbättra 
utdragskyddet, eller alternativt vända den befintliga balken. 
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11. ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR 
 

1. För att uppfylla den tyska VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) kravklass CZ + på 
inbrottsklassade dörrar, använd D5S.XX0A.SB högsäkerhetscylinder installerad med VdS-
godkända säkerhetsbehör av klass B eller C. Sådana säkerhetsbehör motsvarar DIN 18 
257 klass ES 2 och ES 3. 

2. För att uppfylla de nederländska SKG***-kraven, använd D5S.XXXA.SB 
högsäkerhetscylinder. Kontakta iLOQ säljare för korrekt konfiguration 

3. Innan D5S-cylindern monteras på en brand- / rökklassad dörr, bör brandcertifieringen 
undersökas för att säkerställa överensstämmelse. 

4. Om panikmekanismen för paniklåslåsen kan blockeras eller påverkas negativt av 
cylinderkammen är det obligatoriskt att installera panikcylindern (D5S.7xx). Användning av 
andra cylindertyper (D5S.1xx / 2xx / 3xxx / 4xx / 5xx etc.) är endast tillåtna om låset inte 
behöver ett specifikt kamläge resp. kammen kunde inte blockera panikfunktionen. 
Vänligen dubbelkontrollera instruktionerna från låstillverkaren. 

5. När D5S-cylindern används i kombination med paniklås är det viktigt att efter installationen 
se till att alla delar av låset är i driftsmässigt skick och att panikfunktionen fungerar. 

6. Se till att tätningar eller väderskydd som monteras på dörren inte hindrar korrekt funktion 
av D5S-cylindern. 

7. Se till att inget utstick av D5S-cylindern eller tillhörande behör kan förhindra att dörren kan 
röra sig fritt. 

8. Alla komponenter som är nödvändiga för den specifika installationen bör monteras för att 
säkerställa överensstämmelse med EN 15684-standarden. 

9. Nyckeln ska förvaras säkert så att endast behöriga personer får tillgång. 

10. Vid förlust av en nyckel ska av den förlorade nyckeln blockeras, detta görs i iLOQ Manager-

programvaran och berörda lås ska uppdateras. 
11. Speciellt i industriområden eller nära havet kan föroreningar orsaka avlagringar i form av 

rost och angripa materialet. Denna utrustning ska rengöras och underhållas ofta. 
12. Cylindern låser sig av säkerhetsskäl efter 10 sekunder, nyckeln kan sedan tas bort genom 

att vrida tillbaka till klockan 12 (antingen medurs eller moturs). 
13. Vid problem med funktionalitet, kontrollera följande punkter: 

 Kontrollera om låscylindern är skadad. 

 Kontrollera om främmande partiklar finns i nyckelhålet. 

 Kontroller om cylindern är felaktig placerad i låshuset på grund av felaktigt 
monterade behör. 

 Kontrollera fästskruven. 


