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panicLock AP4, Paniekfunctie E1 / B1 / D1
Meervoudige vergrendeling anti-paniek 179/1125, STV-AP4 E1 / B1 / D1 ... M2

Toepassingsgebied
• Voor deuren van hout, kunststof of aluminium

• Gecertificeerd voor deuren volgens EN 179 en EN 1125

Eigenschappen
• In panieksituaties opening van de deur met een enkele handbeweging: 

 het omlaag drukken van de deurkruk / paniekstang!
• Paniekfunctie en openen van de vergrendelde deur volgens functie E / B / D

• Voorbereid voor inbouw van een profielcilinder die aan EN 1303 (corossieklasse 3) 

voldoet, algemeen met meenemerpositie ± 30°, telkens met licht beweegbare vrijloop-

functie of starre meenemerstand

• Bediening van de beide haakschotens via de sluitcilinder met halve slag lay-out (afhan-

kelijk van meenemerstand tussen 0 en ca. 180°)

• Slotkast rondom gesloten, volgens DIN 18251 afgestemd op alle gangbare / gecertifice-

erd deurschilden / -rozetten

• Met hoofdgrendel, mat verchroomd 

• Standaard enkele sluitplaten (garnituursluitlijsten²/²sluitlijsten) met geïntegreerde aan-

persdrukverstelling

• Dagschoot-grendel-sluitplaat met instelbare hoek, (toegelaten) deuropener achteraf 

installeerbaar

• Haakschotenfrezing analoog aan de standaard 3-voudige vergrendeling, slotkast zie 

maatvoering

• Standaard kozijndelen voor kunststof, houten en aluminium deuren

• Uitvoering DIN RS en LS toepasbaar

• Toegelaten voor brandwerende deuren

Toebehoren panicLock AP3 179
• Gecertificeerd volgens EN 179: 2008-04, in combinatie met grepen van de firma ś:

Firma Codering Firma Codering
FSB DO 20.3.01, DO 20.3.02 HEWI DO 20.13.01, DO 20.13.02

Hoppe DO 20.x.01, DO 20.x.02 HERMAT Geregistreert onder nummer: 2308000244-1-3

ECO DO 20.1.01, DO 20.1.02 Dieckmann DO 20.16

Toebehoren panicLock AP3 1125
• Gecertificeerd volgens EN 1125: 2008-04, in combinatie met stanggreep van de firma ś:

voor 1-vleugelige deuren / deuren met vaststaande gebruiksvleugel zonder paniekfunctie

Firma Typ Nr. Codering Firma Typ Nr. Codering
FSB FSB 7980, 47° DO 20.3 ECO ECO EPN 900 IV, 47° DO 30.03

ECO ECO EPN 900 III, 47° DO 30.03 *bestelling direkt via de firma‘s

 Aanwijzing: Drukstang met draaicircel 47 toepassen

Alternatieve toebehoren
• zien Winkhaus Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding panicLock AP4

Standaardoppervlak
Stolpcoating in mat chroom mc²/²zilverkleurig (corrosiebestendigheid volgens EN 1670 klas-

se 4), optioneel grijs (RAL 9007) of grijs (RAL 9007), met poedercoating op aanvraag


