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Omschrijving 
Motor bediende meerpuntssluiting met brandbeveiligingsuitvoering. 
 
Toepasbaarheid 
Voor- en achterdeur en voor enkele en dubbele deuren. Voor deuren van nooduitgangen volgens DIN EN 179  
met deurkrukken en DIN EN 1125 met paniekbalk 
 
Ontgrendelen 
Van binnenuit wordt de deur geopend door het bedienen van de kruk of paniekbalk. Van buitenaf wordt de deur 
geopend door een toegangsverleningssysteem of de cilindersleutel. Bij de meerpuntssluiting met gedeeld krukgat 
kan de schoot ook met een deurkruk aan de buitenkant ingetrokken worden.  
 
Vergrendelen 
Bij het sluiten van de deur gaan automatisch alle vergrendelingselementen via de motor naar buiten. 
 
Opmerkingen 
Door toepassing van de multitronic besturing is verdere uitbreiding voor een object specifieke oplossing mogelijk. Dit 
biedt bijvoorbeeld de volgende functies: continu open, elektronisch uitschakelen van toegangscontrole, aandrijving 
van deurautomaten of opvragen van de stand bij dubbele deuren. Uitstekend te combineren met de FUHR 
afstandsbedieningsmodule voor toegangscontrole (zender, vingerscan, transponderlezer, toetsenbord en 
wandschakelaar). 
 
Dit slot kan alleen uitgevoerd worden met een FZG gecertificeerde cilinder. Om een optimaal gebruikersgemak te 
ervaren kunt u dit slot ook uitbreiden of bestellen met een servo motor. Meer informatie de Servo motor of de FZG 
gecertificeerde cilinders kunt u op onze website vinden of kunt u opvragen bij een van onze medewerkers. 
 
Uitvoeringen 
Voorplaat: Vlak 16, 20 en 24mm                            Vergrendelingsmogelijkheden: 

                           U22x6, U24x6 en U24x6,7mm Type 1: Rolnokken 

Doornmaat: 35, 40, 45, 55 en 65mm              Type 3: Stalen zwenkhaken 

PC-maat:      72 en 92mm                                                   Type 11: Stalen pen-haak-penschoten          

Krukgat:        9mm doorlopend, 9mm gedeeld                                                  

Afwerking: FUHR Silver en RVS     

 Draairichting: Afhankelijk van de functie (D = links of rechts en E = links en rechts toepasbaar)  
 Paniekfunctie:  E (bij een greep/kruk of blind/kruk situatie) of D (bij een kruk/kruk situatie) 
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