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Anti paniek oplossingen voor dubbele houten deuren 

 
Omschrijving 
Als u een houten deur en kozijn heeft kunt u uit bijna ieder type slot kiezen uit het FUHR 
assortiment. Wanneer men een dubbele deur situatie heeft die moet voldoen aan de paniek 
norm EN179 en EN1125, heeft FUHR een passende oplossing ontworpen die aansluit op het slot 
833P(K) en 834P(K). Met de doordachte anti-paniek stolplijst is de fabricage van een dubbele deur 
anti-paniek zeer eenvoudig geworden. Hoewel de stolplijst dezelfde voorplaatafmeting U26x9mm 
heeft als de vertrouwde FUHR 841 stolpsluiting, heeft deze oplossing wel zijn eigen unieke 
freesmaten om een correct functioneren te waarborgen. De sloten voor de actieve deur zijn 
derhalve niet in combinatie met een 841 stolpsluiting te gebruiken. 
 
Toepasbaarheid 
Dubbele deur situaties hout met een deurhoogte van 2072-2532mm en een breedte van 800-
1320mm.  
 
Ontgrendelen 
Voor elk anti paniek slot geldt dat men te allen tijde ongehinderd met de bediening van de kruk of 
de paniekstang van binnenuit de deur kan openen. Daarnaast kan met 834P(K) de deur ook 
motorisch ontgrendeld worden. Bij noodopening van de passieve deur worden de grendelstangen 
van het stolp- / schakelslot naar binnen getrokken en worden tegelijkertijd alle vergrendelingen 
van de actieve deur teruggeschoven.  
 
Vergrendelen 
De 833P(K) en 834P(K) vergrendelen automatisch compleet waardoor het krom-trekken van de 
deur wordt voorkomen en de deur veilig wordt vergrendeld. Pas bij het sluiten van de passieve 
deur laat het stolp- / schakelslot de vergrendelingen van de stangen automatisch uitgaan. 
 
Opmerkingen 
Deze specifieke oplossingen voldoen aan de norm EN179 en EN1125 en is uitsluitend te gebruiken 
met de 833P(K) en 834P(K). De oplossing is voorzien van schakelslot en automatisch blokkerende stangen voor de stolpdeur. 
Geschikt voor paniekfunctie B of E en hierbij is geen vrijloopcilinder nodig. Optioneel verkrijgbaar voor functie E is een 
gestuurde schootblokkering. Wanneer u terugmeldingscontacten op uw systeem wil hebben die aangesloten kunnen worden 
op een inbraak- of gebouwbeheersysteem kunt u kiezen voor het slot 833PK of 834PK (functie E)  
 
Uitvoeringen 
Als u meer informatie wil over de sloten 833P(K) of 834P(K) kunt u kijken op onze website. Voor meer informatie over de anti 
paniek oplossingen kunt u het beste contact met ons opnemen via de contact gegevens onderaan dit blad.  
  

Product informatie 

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/
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Uitvoeringen 
 
Artikelomschrijving Artikelnummer 

  

833P dubbele deur t.b.v. actieve deur  
833P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VMY5529P9GZ3 

833P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. B LS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VMY5529PEGZ3 

833P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. B RS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VMY5529PFGZ3 

833P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VMY6529P9GZ3 

833P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. B LS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VMY6529PEGZ3 

833P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. B RS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VMY6529PFGZ3 

833P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen met schootblokkering VMY5529P9GY3 

833P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen met schootblokkering VMY6529P9GY3 
 

 
833PK dubbele deur t.b.v. actieve deur  
833PK-55-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VMY5529P9GZK 

833PK-65-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VMY6529P9GZK 

6-Aderige kabel 10mtr t.b.v. aansluiting 833PK VNZ80185 
 

 
834P dubbele deur t.b.v. actieve deur  
834P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VNY5529P9GZ3 

834P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. B LS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VNY5529PEGZ3 

834P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. B RS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VNY5529PFGZ3 

834P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VNY6529P9GZ3 

834P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. B LS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VNY6529PEGZ3 

834P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. B RS. BUI. DR., FUHR Silver geslepen VNY6529PFGZ3 

834P 2-vlg-55-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen met schootblokkering VNY5529P9GY3 

834P 2-vlg-65-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen met schootblokkering VNY6529P9GY3 
 

 
834PK dubbele deur t.b.v. actieve deur  
834PK-55-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VNY5529P9GZK 

834PK-65-92-9-T4-F20x2170, func. E, FUHR Silver geslepen VNY6529P9GZK 

6-Aderige kabel 10mtr t.b.v. aansluiting 834PK VNZ80185 

Magneetcontact t.b.v. 834P(K) VNZM82059 
  

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/
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Paniek stolpsluitset passieve deur t.b.v. 833P(K) en 834P(K)  
Tegenkast met stolplijst-55-92-9-U26x9x2532 FUHR Silver geslepen, incl. boven- en  VMPW50661GSET 

ondersluitplaten, schootoploopplaten en schakelslot  
Tegenkast met stolplijst-65-92-9-U26x9x2532 FUHR Silver geslepen, incl. boven- en VMPW50689GSET 

ondersluitplaten, schootoploopplaten en schakelslot  
 

 
Opties t.b.v. passieve deur:  
Meenemer t.b.v. opening dubbele deur over standvleugel VMPM280N 

Oploopblok t.b.v. meenemer VMPM81451N 

Magneetcontact stolplijst t.b.v. 834P(K) VNZM14195 
 
Elektronische componenten actieve deur t.b.v. aansluiting 834P(K)  
Besturingsbox autotronic 834 met masterkey en trafo 230V - 12V VNZASTP043 

3-Aderige kabel 8 mtr voor contactvlak -> externe besturing VNZ80063A 

Stootcontact F20 VNZS0006 

Contactvlak U25 VNZK83021 

Kabelovergang montage in de sponning t.b.v. aansluiting 833PK en 834PK VNZ80090 

Kabelovergang opliggend t.b.v. aansluiting 833PK en 834PK VNZ80089 

Contactvet t.b.v. geleiding contactvlak VNZ80077 
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