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       In een kind veilige anti-paniek uitvoering 

 
Omschrijving 
autosafe 833P automatisch vergrendelende anti-paniek meerpuntssluiting in een kind veilige uitvoering. Dit slot 
heeft een extra hoofdslotkast op 1570 mm hoogte die met een kruk aan de binnenzijde te bedienen is. Hierdoor 
kunnen kinderen niet ongemerkt naar buiten. Deze meerpuntssluiting heeft twee hoofdslotkasten welke 
onafhankelijk van elkaar werken. 
 
Toepasbaarheid 
Ideaal voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. of andere situaties waarbij een deurkrukhoogte van  
1570 mm gewenst is. 
 
Indien er voldaan moet worden aan de norm EN 179 (met deurkruk) en EN 1125 (met paniekbalk) kan men een kruk 
of duwbalk plaatsen op bedieningshoogte van 850 of 1050 mm.   
 
Ontgrendelen 
Van binnenuit is de deur altijd te openen via de kruk welke op 1570 mm hoogte is geplaatst. Van buitenaf kan de 
deur altijd geopend worden met een sleutel. Indien paniekfunctie B van toepassing is kan men via de 
sleutelschakeling de deurkruk aan de buitenzijde (op 850 of 1050 mm hoogte) vrijgeven om de deur te openen.    
 
Bij toepassing binnen de norm EN 179/EN 1125 kan men een deurkruk/duwbalk plaatsen op bedieningshoogte 850 
of 1050 mm met eventuele toevoeging van een signalering. Wanneer deze bediend wordt, wordt men gealarmeerd. 
 
Vergrendelen 
Bij het sluiten van de deur komt d.m.v. de magneet in de sluitplaat/-lijst alle schoten automatisch naar buiten en zijn 
geblokkeerd tegen terugdrukken. Hierdoor is de deur volledig vergrendeld. 
 
Opmerkingen 
Eventueel ook leverbaar met motor (VNZA0002). Meer informatie over dit slot kunt u vinden in onze (digitale) 
brochure of opvragen bij een van onze medewerkers. 
  

Product informatie 

http://www.fuhr.nl/
http://www.fuhrbenelux.info/
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Uitvoeringen 
Voorplaat: Vlak 16, 20 en 24mm                            Vergrendelingsmogelijkheden: 

                           U24x6 Type 4: Blokschoot 

Doornmaat: 35, 40, 45, 55 en 65mm                

PC-maat:      92mm                                                     

Krukgat:        9mm                                                      

Afwerking: FUHR Silver en RVS 1.4301       

Draairichting: Afhankelijk van de functie (B = links of rechts en E = links en rechts toepasbaar)  

Paniekfunctie: Functie E: knop/kruk situatie,  Functie B:  kruk/kruk situatie 

 
 
 
 

 

Bovenstaande afbeeldingen zijn afgebeeld met GFS alarmering systemen. 
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