Product informatie
Anti paniek oplossingen voor enkele deur
Omschrijving
Voor een enkele deur situatie die moet voldoen aan de norm EN 179 en EN 1125 heeft FUHR meerdere passende anti paniek
oplossingen ontworpen; 871, 870(GL), 881(GL), 833P, 834P, 835P en 836P.
Toepasbaarheid
Enkele paniekdeur met een maximale deurhoogte tot 4000mm.
Ontgrendelen
Voor elk anti paniek slot geldt dat men te allen tijde ongehinderd met de bediening van de kruk of de paniekbalk van binnenuit
de deur te openen. Daarnaast kunnen de 834P, 836P en 881(GL) ook motorisch ontgrendeld worden.
Vergrendelen
De 871 en 870(GL) zullen na het sluiten van de deur met de sleutel vergrendeld moeten worden.
Het motorslot 881(GL) zal, indien de stroom er nog op staat, motorisch vergrendelen. Indien de stroom eraf is, zal de 881(GL)
ook na het sluiten van de deur met de sleutel vergrendeld moeten worden.
De 833P, 834P, 835P en 836P vergrendelen automatisch compleet.
Opmerkingen
Deze anti paniek sloten voldoen aan de normen EN 179 en EN 1125 en zijn ook geschikt voor brandwerende
deuren. Indien de 870(GL) en de 881(GL) zijn uitgerust met zwenkhaken als vergrendelingstype, zijn deze
sloten alleen geschikt voor paniekdeuren conform de norm EN 179. Voor elk ander vergrendelingstype of anti
paniek slot geldt dat deze geschikt zijn voor deuren conform EN 179 en EN 1125.
Uitvoeringen
Afhankelijk van het type slot is deze leverbaar met paniekfunctie B, B1, D of E. Ook zijn er anti panieksloten leverbaar met
diverse terugmeldingsmogelijkheden, zodat bediening van de deur gesignaleerd kan worden.
Voor een schematisch overzicht van alle anti paniekoplossingen, uitleg over de normen EN 179 en EN 1125 en de
paniekfuncties verwijzen u ook graag naar de paniekwijzer op de website www.fuhrbenelux.info. Voor advies op maat kunt u
het beste contact met ons opnemen via de contact gegevens onderaan dit blad.
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