Product informatie
Anti paniek oplossingen voor dubbele kunststof deuren
Omschrijving
Als u een kunststof 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 norm EN 179 en EN 1125, heeft
FUHR een passende oplossing ontworpen die aansluit op het slot 833P(K) en 834P(K).
Toepasbaarheid
Dubbele deur situaties kunststof met een maximale deurhoogte van 4000mm.
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 stangen van deze deur naar binnen
getrokken en zorgt de tegenslotkast ervoor dat tegelijkertijd alle vergrendelingen van de actieve deur
voldoende teruggeschoven worden om beide deuren te openen.
Bij noodopening over de actieve deur zal alleen deze geopend worden, de passieve deur zal dan pas worden
geopend nadat de stangen worden ingetrokken door bediening van deze deur.
Vergrendelen
De 833P(K) en 834P(K) vergrendelen automatisch compleet. Eerst zal de passieve deur gesloten moeten
worden waarna de stangen automatisch vergrendelen in boven- en onderdorpel, hierna kan de actieve deur
gesloten worden die volledig automatisch vergrendelt.
Opmerkingen
Deze specifieke oplossingen voldoen aan de norm EN 179 en EN 1125 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 beveiligde schootblokkering. En 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.
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