
Productcatalogus 03/2018 Nooduitgangs- en paniekdeuroplossingen 31panicLock

Toepassingsgebieden
• voor 2-vleugelige deuren van hout, kunststof of aluminium

• gecertificeerd volgens EN 179 of EN 1125

Eigenschappen
Wordt een volledig gemotoriseerde meervoudige vergrendeling blueMotion in een vlucht-

deur ingebouwd, dan moet deze daarvoor gecertificeerd zijn. De vergrendeling is daarom 

volgens EN 179: 2008-04 en EN 1125: 2008-04 gecertificeerd en mag als paniekdeur- en 

nooduitgangssluiting worden toegepast. Daartoe moet dit gebruiksdoel bij de bestelling 

aangegeven worden om de betre¿ende vergrendeling op de fabriek te kunnen configure-

ren. Meervoudige anti-panieksluitingen mogen alleen worden ingebouwd met gecertifice-

erde greepgarnituren of greepstangen.

 Aanwijzing: Wanneer een volledig gemotoriseerde meervoudige vergrendeling blue-

Motion als panierdeur- en nooduitgangssluiting wordt toegepast, is dwingend een accu 

met laadschakeling voorgeschreven - zodat de vergrendeling in elk geval naar een ge-

definieerde eindpositie beweegt. 

 Attentie: Paniek vrijloopcilinder  met FZG-anti-blokkeer funktie  toepassen, meenemer 

max. ± 30°!

Zie voor details over de volledig gemotoriseerde blueMotion en toebehoren hoofdstuk 8 

Motorische meervoudige vergrendeling.

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

panicLock BM 179²/²1125, Paniekfunctie E
volledig gemotoriseerd meervoudige vergrendeling

Accessoires panicLock BM 1125
• Gecertificeerd volgens EN 1125: 2008-04, in combinatie met stangbeslag van de fir-

ma 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

Firma Typ Nr. Codering Firma 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

• Bij bestelling a.u.b. de afstandsmaat aangeven

 Aanwijzing: Drukstang met draaicircel 47 toepassen

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

se 4), optioneel wit (RAL 9016) of grijs (RAL 9007) met poedercoating.

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


