
Productcatalogus 03/2018 Nooduitgangs- en paniekdeuroplossingen 27panicLock

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

• gecertificeerd volgens EN 179

Eigenschappen
• Met 2 automatisch ontgrendelen haakschotens van staal, zonder hoofdgrendel

• Openen van de vergrendelde deur van binnenuit via de deurkruk, van buitenaf met de 

sleutel

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

 het omlaag drukken van de deurkruk!

• Paniekfunctie als wisselfunctie E (buiten vaststaande knop, binnen deurkruk)

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

voldoet, algemeen met meenemerpositie ± 45°, telkens met licht beweegbare vrijloop-

functie of starre meenemerstand

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

erd deurschilden / -rozetten

• Enkele sluitplaten (garnituur-sluitlijsten²/²sluitlijsten) met geìntegreerde aanpersdruk-

verstelling als garantie voor de lichte beweegbaarheid volgens EN 179: 2008-04

• Veiligheidsdeurvergrendeling met haakschotens volgens DIN 18251-3, klasse 3 (veilig-

heidsrelevante kenmerken)

• Frezing analoog aan standaard 3-voudige automatische vergrendeling autoLock AV2 

met haakschotens

• Deuropenerfunctie (optioneel) door elektrische motorkast aan de slotstolp

• Standaard kozijndelen voor kunststof, houten en aluminium deuren

• Uitvoering DIN RS of LS toepasbaar

• Toegelaten voor brandwerende deuren

 Aanwijzing: Een vrijloopcilinder is bij panicLock AV2 OR 179 niet noodzakelijk!

 Aanwijzing: panicLock AP179 AV3 OR 179 darf met Dagschoot kan worden gebruikt 

(LET OP!! Funktie kan door zowel geautoriseerde als niet geautoriseerden geaktiveert 

worden). 

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

panicLock AP179 AV3 OR, Paniekfunctie E
Meervoudige vergrendeling anti-paniek Automatik zonder grendel

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

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

• Bestelling direct bij bedrijf FSB, HOPPE of Glutz

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

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

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


