Vraag 1:
Welke norm
geldt er?

Vraag 2:
Welke
functie krijgt
de deur?

Anti-paniek oplossing

EN 179

Functie B

833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm
835P/836P, Type 10, gedeelde kruk 9mm

Functie B1

881(GL), Type 3 of 11, gedeelde kruk 9mm

Functie D

871, D+N, gedeelde kruk 9mm
870(GL), Type 3, gedeelde kruk 9mm

Functie E

833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm
835P/836P, Type 10, doorgaande kruk 9mm
871, D+N, doorgaande kruk 9mm
870(GL), Type 3, doorgaande kruk 9mm
881(GL), Type 3 of 11, doorgaande kruk 9mm

EN 1125

Functie B

833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm
835P/836P, Type 10, gedeelde kruk 9mm

Functie B1

881(GL), Type 11, gedeelde kruk 9mm

Functie D

871, D+N, gedeelde kruk 9mm
870(GL), Type 11, gedeelde kruk 9mm

Functie E

833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm
835P/836P, Type 10, doorgaande kruk 9mm
871, D+N, doorgaande kruk 9mm
870(GL), Type 11, doorgaande kruk 9mm
881(GL), Type 11, doorgaande kruk 9mm

De FUHR anti-panieksloten 881(GL), 870(GL) en 871 dienen te
worden uitgevoerd met een gecertificeerde FZG vrijloopcilinder.
De 833P, 834P, 835P en 836P kunnen met een standaard cilinder
worden uitgevoerd.

Voor de sloten bij de dubbele paniekdeuren geldt dat deze voor zowel EN 179 als
EN 1125 mogen worden toegepast. Het onderscheid wordt gemaakt door de
bediening; EN 179 met deurkruk en EN 1125 met horizontale bedieningsstang. Het
slot in de passieve deur heeft altijd een doorgaande kruk 9mm.
Vraag 1:
Welke
functie krijgt
de actieve
deur?

Anti-paniek oplossing

Functie B

833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm
835P/836P, Type 10, gedeelde kruk 9mm
+ zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur
LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!

Functie D

870(GL), Type 8, gedeelde kruk 9mm
+ zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur
LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!

Functie E

833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm
835P/836P, Type 10, doorgaande kruk 9mm
870(GL), Type 8, doorgaande kruk 9mm
+ zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur
LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!

De FUHR anti-panieksloten 881(GL), 870(GL) en 871 dienen te
worden uitgevoerd met een gecertificeerde FZG vrijloopcilinder.
De 833P, 834P, 835P en 836P kunnen met een standaard cilinder
worden uitgevoerd.

Bij gebouwen die niet publiek toegankelijk zijn, waar de aanwezige personen
bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.

ANTI-PANIEKSLOTEN VOLGENS DE NORM EN 179 EN EN 1125

- Indien <37 personen per vluchtdeur: sluiting conform EN 179 of EN 1125
- Indien ≥ 37 personen per vluchtdeur: sluiting conform EN 1125 en deur in de
vluchtrichting draaiend
De deuren worden bediend met gecertificeerde deurkrukken.
Deuren die aan DIN EN 179 dienen te voldoen mogen met alle FUHR
panieksloten worden uitgerust

Bij gebouwen welke open zijn voor publiek, waar de aanwezige personen niet
bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.
De deuren moeten worden bediend met gecertificeerde horizontale
bedieningsstangen.
VLUCHTDEURFUNCTIES:
Enkele of dubbele deuren die aan DIN EN 1125 dienen te voldoen, kunnen
worden uitgerust met FUHR panieksloten die zijn voorzien van volgende
sluittypes:
• Type 4 Blokschoot (833P/834P)
• Type 8 Penschoot (870/881)
• Type 10 Duo-Secure (835P/836P)
• Type 11 Pen/haak/pen (870(GL)/881(GL)
• D+N Insteekslot (871)

Omschakelfunctie B+B1: Deuren waarbij doorgang van buiten naar binnen af en toe
via de deurkruk mogelijk moet zijn.
Nachtschoot en overige vergrendelingen gaan automatisch
uit bij het sluiten van de deur. Met een sleutel-schakeling
wordt de kruk aan de buitenzijde geblokkeerd of
gedeblokkeerd.
Doorgangsfunctie D:
Deuren waarbij doorgang van buiten naar binnen af en toe
en na paniekopening via de deurkruk mogelijk moet zijn.
Na opening valt de dagschoot in de sluitplaat. De overige
vergrendelingen blijven ingetrokken. Het slot wordt volledig
vergrendeld over de cilinder.
Wisselfunctie E:
Deuren waarbij een niet toegestane opening van buitenaf
voorkomen moet worden.

