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Montage Handleiding Anti Panieksluiting

Duwstang  25001 / Pushpad 25011
stap
1a : Bepaal de hartmaat van de montageplaat, en teken dit af

Hartmaat grondplaat op 42/29 mm vanaf kop deur/ kozijn
(zie tekening bovenaanzicht)
Bij gebruik buitengarnituur

2a : Boor 2 gaten voor de montageschroeven ± 8 mm
en een gat voor de krukstift ± 12 mm
Wissel de montageplaat van de panieksluiting met die van het buitengarnituur

3a : Plaats de krukstift in de bij het buitengarnituur geleverde montageplaat
Plaats het buitengarnituur d.m.v. meegeleverde schroeven aan de montageplaat

4a : Monteer de basis van de panieksluiting op/door de montageplaat
5a : Bepaal d.m.v. waterpas de plaats van het "blinde" duwgedeelte
6a : Zaag indien nodig de meegeleverde aluminium stang op maat en monteer deze 
7a : Plaats de afdekkap over de panieksluiting
8a : Plaats het vork gedeelte om het duw gedeelte en fixeer dit door de halfronde afdekplaat
9a : Plaats de sluitnok, zonder dat er speling tussen de schot en sluitnok zit

Duwstang 25002/25003 in combinatie met 25020/25025
Push Pad 25012/25013 in combinatie met 25020/25025

1a : Bepaal de hartmaat van de montageplaat, en teken dit af
Hartmaat grondplaat op 42/29 mm vanaf kop deur/ kozijn
(zie tekening bovenaanzicht)
Bij gebruik buitengarnituur

2a : Boor 2 gaten voor de montageschroeven ± 8 mm
en 1 gat voor de krukstift ± 12 mm
Wissel de montageplaat van de panieksluiting met die van het buitengarnituur

3a : Plaats de krukstift, door de deur, in de bij het buitengarnituur geleverde montageplaat
Plaats het buitengarnituur d.m.v. meegeleverde schroeven aan de montageplaat

4a : Monteer de basis van de panieksluiting op/door de montageplaat
Bij gebruik van uitbreidingsset 25020

5b : Bepaal de plaats van de boven en onder schotkasten, loodrecht boven/onder de basis
6b : Monteer de bovenste schootkast 17 mm onder de bovenkant van de deur/kozijn

gemeten vanaf buitenkant afdekkap
Monteer de onderste schootkast 15 mm boven de onderkant van de deur/dorpel
gemeten vanaf buitenkant afdekkap
Bij gebruik van uitbreidingsset 25025

5b : Bepaal de plaats van de boven en onder schotkasten, loodrecht boven/onder de basis
6b : Hart zijschootkast moet geplaatst worden op 42 mm vanaf kopkant deur / kozijn
7b : Zaag de meegeleverde draadeind op maat volgens X en Y
8b : Plaats de meegeleverde rubber ringen over de draadeind
9b : Monteer de draadeinden d.m.v. onderdeel J
10b : Stel de draadeinden zo af dat er geen spelling meer in de schoot zit
11b : Zaag de afdekkappen op maat. LET OP aan de juiste zijde inkorten
12b : Plaats de afdekkappen over de draadeind en zet deze vast d.m.v. de afdekkap van 

de bo/onder schoot

Ga verder met 6a

Duwbalk 26001/26002/26003  26011/26012/26013

Hierbij monteert u alles gelijk aan 1a enz. enz. alleen  monteert u na de basis ook gelijk 
het uiteinde van de balk.



Overzicht van de verschillende eigenschappen van de panieksluitingen die beschreven staan volgens de Norm NEN-EN 1125

EN 1125:1997:02 geldig tot 31 december 2009

Echter vanaf 2010 dienen alle panieksluitingen te voldoen aan de norm EN 1125:2008 ( zie hieronder ).

3 7 7 A 1 4 2 2 A A

1 Gebruik Klasse: 3 : Hoog frequent gebruik, ivm paniek, waarin dit kan leiden tot grof gebruik.

2 Duurzaamheid: 6 : Getest voor 100.000 cycli.

7 : Getest voor 200.000 cycli.

3 Deurgewicht: 5 : Tot 100 KG.

6 : Tot 200 KG.

7 : Vanaf 200 KG.

4 Brandwerendheid: O : Niet geschikt voor brand en- of rookwerende deuren.

A : Geschikt voor brand en- of rookwerende deuren volgens norm EN 1634-3.

B : Geschikt voor brand en- of rookwerende deuren volgens norm EN 1634-1.

5 Veilighied: 1  : Alle paniek sluitingen hebben een kritische veiligheidsfunctie. 

6 Corrosie Bestendigheid: 3  : Hoge corrosie vastheid ( 96 uur zoutspray test ).

4  : Zeer hoge corrosie vastheid ( 240 uur zoutspray test ).

7 Beveiliging: 2  : De balk cq. stang kan een kracht weerstaan van 1000 N.

8 Bedieningselement: 1  : Uitsteek maximaal 150 mm.

2  : Uitsteek maximaal 100 mm.

9 Bedieningstype: A  : Duwstang / Duwbalk.

B  : Duwhand (Push pad).

10 Geschiktheid: A  : Geschikt voor enkele en dubbel deuren.

B  : Geschikt alleen voor enkele deuren.

C  : Geschikt voor dubbele deuren (alleen passief gedeelte).

Welke crtiteria gelden er voor de verschillende normeringen:

In situaties welke niet toegankelijk zijn voor publiek (alleen personeel).
tot 9 personen geen vereisten.
vanaf 10 tot 25 personen NEN-EN 179.
vanaf 26 personen NEN-EN 1125.

In situaties welke toegankelijk zijn voor publiek.
tot 9 personen NEN-EN 179.
vanaf 10 personen NEN-EN 1125.
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