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Uitleg technische gegevens

Wet- en regelgeving

NEN NORM EN 179
De Europese norm EN 179 beschrijft de toepassing van anti-paniekbeslag in ruimte en gebouwen
waar een beperkte toegang geldt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld flatgebouwen, appartements-
complexen, kantoren en opslag- of stookruimten. Voor toepassing van antipaniekbeslag conform
deze norm, moet iedereen die in zo’n ruimte of gebouw aanwezig kan zijn, op de hoogte zijn
van de vluchtroutes, de plaats en de werking van het anti-paniekbeslag.
In deze gevallen mag een nooddeur worden voorzien van een anti-paniekpushpad, anti-paniek-
krukset al dan niet in combinatie met een insteek anti-paniekslot of meerpuntssluiting.

Specifieke eis vluchtdeuren:
De vluchtdeur moet worden voorzien van een bediening met horizontale duwstang of -balk die
minimaal 60% van de deurbreedte moet beslaan.

De belangrijkste eisen voor beide Europese normen zijn:
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Elke nieuwe of vervangingstoepassing voor anti-paniekbeslag moet voldoen aan de Europese
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toegepast in openbare ruimten en gebouwen. In deze norm staat centraal dat een veilige en
doeltreffende vluchtweg moet worden geboden. Een vluchtweg die met een minimale inspanning 
kan worden bediend, zonder dat men vooraf is ingelicht over dewerking ervan. Op de anti-paniek-
sluitingen is het CE-keurmerk afgebeeld. Dit om aan te geven dat de producten onafhankelijk zijn
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gangen te toetsen aan de eisen van het CE-keurmerk. Anti-paniekbeslag voor nooddeuren
(deurkruk) en Anti-paniekbeslag met een pushpad, mag nooit worden gebruikt in ruimten die vrij
toegankelijk zijn voor publiek. Dit beslag is alleen bedoeld voor personeel dat de werking ervan, 
alsmede de vluchtroute kent. Het anti-paniekbeslag zal voldoen aan de eisen conform EN 179.
Uitvoering en toepassingsadvies van anti-paniekbeslag met pushpad zijn identiek aan de uitvoering
met duwstang.
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uitgaangsgelegenheden, bibliotheken, bioscopen, theaters etc. Ook in ruimten of gebouwen
waarbij het personeel, de bewoners, patiënten en anderen niet op de hoogte zijn van de de plaats
en werking van het anti-paniekbeslag, moet dit beslag zo worden geplaatst dat het voldoet aan de
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Specifieke eis vluchtdeuren:
De vluchtdeur moet worden voorzien van een bediening met horizontale duwstang of -balk die
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overschrijden.
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Uitleg technische gegevens
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Voorkom misbruik van 
Vluchtdeuren

Lips deurwachter 7411 t.b.v. deurkrukken

Alarm bij misbruik van vluchtwegen
Lips Deurwachter is een zelfstandig werkend alarm
voor nooduitgangen, dat het ongeoorloofd openen
van een vluchtdeur bewaakt. Het openen van de deur
wordt zowel optisch als akoestisch weergegeven.
Indien een geoorloofde uitgang gewenst is, kan men
met de sleutel van het slot de deur openen zonder de
kruk naar beneden te bewegen. Bij een kleine beweging
van de kruk klint een voor alarm dat stopt wanneer
 de kruk losgelaten wordt.

Alarm bij oneigenlijk gebruik van de nooduitgang
De bediening van de deurkruk is hoorbaar en zichtbaar
weergegeven. Het alarm kan alleen door middel van een 
sleutel gereset worden. Lips Deurwachter 7411 vormt
een visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de
deur. Met een 9V batterij als voeding, is dit het ideale
product voor montage zonder bedrading.

Specificaties voor Lips Deurwachter
• Visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de deur
• Activering en alarm reset via europrofielcilinder
• Het risico van beknelling is minimaal: bij het bedienen
  van de deurklink klapt de controlehendel volledig weg
• Geschikt voor opbouw montage op bestaande deuren
• Goedgekeurd in combinatie met EN179 deuren
  (montage volgens montagehandleiding)
• In twee richtingen verstelbare handgreep (hoogte
  verstelbaar en horizontaal instelbaar)
• Flexibele aanpassing voor montage op verschillende
  deursituaties
• Geen bedrading nodig, voeding via 9V batterij
• De nooduitgang wordt niet beïnvloed
• Eenvoudige montage op verschillende oppervlakken

Verpakkingsinhoud
• Lips Deurwachter voor universele schroef en lijm-
  bevestiging
• Bevestigingsschroeven
• Zelfklevende folie (voorgemonteerd op Lips Deurwachter)
• Privacy folie voor het afdekken van de lijm op de andere
  kant van het glas
• 9V blokbatterij
• Halve europrofiel cilinder met 3 sleutels*

*Voor toepassing in sluitsystemen kan deze cilinder worden vervangen door een halve cilinder van 30 mm, nokpositie boven.
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Voorkom misbruik van Vluchtdeuren

Gfs Exit Control t.b.v. deurkrukken

Zodra de deurkruk of paniekstang het vooralarm raakt, geeft de Gfs Exit Control een
akoestisch waarneembaar alarm. Het vooralarm stopt zodra de misbruiker de paniek-
stang of deurkruk weer heeft los gelaten. Het vooralarm heeft een extra akoestisch
afschrikkende werking en kan op deze manier ‘vals’  alarm voorkomen.

• Vooralarm module
• Profiel half cilinder met 2 systemen sleutel
• 9V blok batterij
• Alarm module 95dB (9V) 105dB (12V)
• Klein pictogram met richtingspijl voor gebruik op de Gfs
  Exit Control na lichtend
• Groot pictogram met gebruiksaanwijzing voor gebruik
  op de deur, na lichtend
• 3 schroeven ter bevestiging

Gfs Exit deur Control 179 met vooralarm  art.nr. 7990100

Bijbehorende producten:

Glasdeuren

In combinatie met glas- of branddeuren en bij paniekstangen dient 
u een sabotage veilig montage hulpstuk te gebruiken.
In alle andere gevallen kan de Gfs Exit Control 179 direct op het 
deurblad worden gemonteerd.
Het sabotage bestendig hoekprofiel maakt montage mogelijk direct
onder de deurkrkuk.
De montage hulpstukken bij glasdeuren kunnen zowel op hout als 
aluminium profiel gebruikt worden.
Montage hulpstukken bij glasdeuren zijn standaard groen, rechts 
en links toepasbaar.

Montage hulstuk bij glas     art.nr. 7991470
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Voorkom misbruik van Vluchtdeuren

Gfs Exit Control t.b.v. panieksluitingen
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Paniekstangen
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Opbouw anti-panieksluiting t.b.v.
enkele deuren

Anti-panieksluiting 1 punts

Sluiting 1-punts zijsluitend
  draairichting; links en rechts
  finish: rode duwstang / zwarte
  stangen

Toepassing  enkele deuren
Bediening  duwstang
Geschikt voor  openbare gebouwen
Soort schoot  pullmanschoten (dagschoot)
Nornmering  EN 1125
CE-markering  37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. deurstijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm

Anti-panieksluiting 1 punts, opbouw rood/zwart art.nr. 1243658

Anti-panieksluiting 2 punts, boven en ondersluitend

Sluiting 2-punts boven- en ondersluitend
  draairichting; links en rechts
  finish: rode duwstang / zwarte
  stangen

Toepassing  enkele deuren
Bediening  duwstang
Geschikt voor  openbare gebouwen
Soort schoot  pullmanschoten (dagschoot)
Nornmering  EN 1125
CE-markering  37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. deurstijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm

Anti-panieksluiting 2 punts boven- en ondersluitend,
 opbouw rood/zwart       art.nr. 1243659
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Opbouw anti-panieksluiting t.b.v.
enkele deuren

Anti-panieksluiting 2 punts, zijdelings sluitend

Sluiting 2-punts zijsluitend
  draairichting; links en rechts
  finish: rode duwstang / zwarte
  stangen

Toepassing  enkele deuren
Bediening  duwstang
Geschikt voor  openbare gebouwen
Soort schoot  pullmanschoten (dagschoot)
Nornmering  EN 1125
CE-markering  37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. deurstijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm

Anti-panieksluiting 2 punts zijdelings sluitend,
opbouw rood/zwart       art.nr. 1243672

Bijbehorende producten:

Deurkrukset inclusief 1/2 Euro profielcilinder
Toepassing: bediening van paniekbeslag aan de 
buitenzijde

Vertical verlengstuk (bovenstang)
Toepassing: bij deuren die hoger zijn dan 2440 mm, 
maximale deurhoogte 3140 mm, lengte 1900 mm, finish: zwart

Vastzetblokkeermechanisme
Bij permanente ontgrendeling functioneert de deur als
loopdeur, te monteren op de verticale bovenstang,
kleur: zwart

art.nr. 1243676

art.nr. 1243680

art.nr. 1243677
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Opbouw anti-panieksuiting t.b.v.
enkele deuren

Anti-panieksluiting inbraakwerend t.b.v enkele deur  art.nr. 1227586

Anti-panieksluiting inbraakwerend

Een brandveilige en inbraakwerende oplossing

Unieke eigenschappen
Voor deursituaties waar inbraakwerendheid en brandveiligheid
samen moeten gaan is het paniekbeslag uit de DX 7 serie perfect
in te zetten. Het beslag wordt gekenmerkt door:
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  ruimtes.
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  sjablonen voor een eenvoudige montage

Toepassing   enkele deuren
Bediening   duwstang
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Draairichting   links en rechts
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Montage   opbouw
Montageinstructie  ingesloten
Bevestigingsmateriaa l ingesloten
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Anti-panieksluiting opbouw met insteek-
slot t.b.v. enkele deuren

Anti-panieksluiting 1 punts, inclusief slot

Toepassing  enkele deuren
Bediening  duwbalk (1200 mm)
Geschikt voor  openbare gebouwen
Finish   zilvergrijs
Soort schoot  pullmanschoten (dagschoot)
Cilinder  Euro- en Keso profielcilinders
Nornmering  EN 1125
CE-markering  377B1422BA
Max. deurbreedte 1300 mm
Min. deurstijlbreedte 45 mm
Doornmaat  57 mm
PC-maat  45 mm

Anti-panieksluiting 1 punts, opbouw met insteekslot
zilvergrijs         art.nr. 1243654

Bijbehorende producten:

Vastzetblokkeermechanisme
Bij permanente ontgrendeling functioneert de deur als
loopdeur, te monteren op de verticale bovenstang,
kleur: zwart

art.nr. 1243660

Deurkrukset inclusief 1/2 Euro profielcilinder
Toepassing: bediening van paniekbeslag aan de 
buitenzijde

art.nr. 1196508
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Opbouw anti-panieksluiting t.b.v.
dubbele deuren

Anti-panieksluiting dubbele deuren 3 punts,
opbouw rood/zwart        art.nr. 12436580

Anti-panieksluitingset 3 punts

Sluiting 1-punts zijsluitend en 2-punts
  boven en ondersluitend.
  draairichting: links en rechts
  finish: rode duwstang /
  zwarte stangen

Toepassing  dubbele deuren
Bediening  duwstang
Geschikt voor  openbare gebouwen
Soort schoot  pullmanschoten
   (dagschoot)
Normering  EN 1125
CE-markering  37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. stijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm
Inclusief sluitplaat t.b.v. de zijdelingse
schoot.

Anti-panieksluiting dubbele deuren 4 punts,
opbouw rood/zwart        art.nr. 12436720

Anti-panieksluitingset 4 punts

Sluiting 2-punts zijsluitend en 2-punts
  boven en ondersluitend.
  draairichting: links en rechts
  finish: rode duwstang /
  zwarte stangen

Toepassing  dubbele deuren
Bediening  duwstang
Geschikt voor  openbare gebouwen
Soort schoot  pullmanschoten
   (dagschoot)
Normering  EN 1125
CE-markering  37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. stijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm
Inclusief sluitplaat t.b.v. de zijdelingse
schoot.
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Opbouw anti-panieksuiting t.b.v.
dubbele deuren

Anti-panieksluiting inbraakwerend t.b.v dubbele deur art.nr. 1227583

Anti-panieksluiting inbraakwerend

Een brandveilige en inbraakwerende oplossing

Unieke eigenschappen
Voor deursituaties waar inbraakwerendheid en brandveiligheid
samen moeten gaan is het paniekbeslag uit de DX 7 serie perfect
in te zetten. Het beslag wordt gekenmerkt door:
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  zoutspraytest. Hierdoor perfect toe te passen in vochtige
  ruimtes.
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  sjablonen voor een eenvoudige montage

Toepassing   dubbele deuren
Bediening   duwstang
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Draairichting   links en rechts
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Montage   opbouw
Montageinstructie  ingesloten
Bevestigingsmateriaa l ingesloten
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Anti-paniek insteekslot t.b.v.
enkele deuren

Anti-panieksluiting 2 punts, zijdelings sluitend

Alleen geschikt voor naar buiten draaiende deur (bijv. nooduitgangen)
Niet toepasbaar i.c.m. een knopcilinder

Uitvoering   anti-panieksluiting, met gedeelde 
    tuimelaar voor kruk- kruk toepassing
Wissel    met wissel
Aantal toeren   1-toers
Sluitlengte nachtschoot 14,5 mm
Afm. tuimelaar  8 mm
Materiaal voorplaat  RVS
Materiaal slotkast  staal gelakt
Materiaal dagschoot  messing
Materiaal nachtschoot messing
Bijgeleverd   gedeelde vierkantstift
Inclusief sluitplaat en sluitkom

Anti-paniekslot met gedeelde tuimelaar Din links art.nr. 12013070
Anti-paniekslot met gedeelde tuimelaar Din rechts art.nr. 12013060

Bijbehorende producten:

Deurkrukgarnituur vastdraaibaar PC72 F1
Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 66905950

art.nr. 13075910
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Anti-paniekinsteekslot t.b.v.
enkele deuren

Anti-paniek insteekslot zelfsluitend

Centrale toegangsdeuren van bergingen en nooduitgangen
Dit slot niet toepassen i.c.m. een knopcilinder, elektrische
deuropener of kruk-kruk garnituur.

Uitvoering   anti-paniekslot, met doorgaande 
    tuimelaar
Wissel    met wissel
Aantal toeren   1-toers
Sluitlengte nachtschoot 20 mm
Afm. tuimelaar  8 mm
Materiaal voorplaat  RVS
Materiaal slotkast  verzinkt
Materiaal dagschoot  zamac vernikkeld
Materiaal nachtschoot zamac vernikkeld
Bijgeleverd   sluitplaat P 7200/17
Inclusief sluitkom

Anti-paniek insteekslot zelfsluitend Din links  art.nr. 12013810
Anti-paniek insteekslot zelfsluitend Din rechts  art.nr. 12013821

Bijbehorende producten:

Knopkrukgarnituur vastdraaibaar PC72 F1
inclusief kerntrekbeveiliging
Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar

art.nr. 66905420

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik art.nr. 6690505
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Anti-paniek insteekslot t.b.v.
enkele deuren

Anti-paniek insteekslot met praktijkfunctie

Type 3 (4326 / 30 PZ krukgat 2-delig, schakelfunctie B)
Dit slot heeft 3 nachtschoot standen: buiten, neutraal (gelijk aan voorplaat)
en naar binnen.

Functie binnenzijde:
Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel
de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan
geopend worden. De deur wordt afgesloten d.m.v. de dagschoot.

Functie buitenzijde:
De deurkruk aan buitenzijde. Door de nachtschoot het slot in te draaien
(stand binnen) middels sleutelbediening (2 toeren / 1 toer vanaf neutraal)
kan de deur d.m.v. de deurkruk geopend worden. De deur is zodoende vrij
toegankelijk. Indien de nachtschoot neutraal of naar buiten staat kan alleen
middels sleutelbedieningde deur geopend worden. Bij stand naar buiten
van de nachtschoot is de deur uiteraard beter afgesloten.

Din 18250, klasse 4
Doornmaat 65, PC72
Inclusief sluitplaat

Anti-paniek insteekslot met praktijfunctie  Din links art.nr. 120138770
Anti-paniek insteeklsot met praktijfunctie Din rechts art.nr. 120138470

Bijbehorende producten:

Deurkrukgarnituur vastdraaibaar PC72 F1
met kerntrekbeveiliging
Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 66905470

art.nr. 19302910
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Anti-paniekinsteekslot t.b.v.
enkele deuren

Anti-paniek meerpuntssluiting met gedeelde tuimelaar

De HMB meerpuntssluitingen Serie 006 zijn geschikt voor toegangsdeuren die tevens dienen
als brandvluchtdeuren.
De meerpuntssluitingen zijn voorzien van een antipaniekfunctie.
Dit betekend dat de vergendelde deur altijd aan de binnenzijde via de deurkruk te openen is.
Alle schoten worden namelijk in één keer ingetrokken.
Tevens kan er een loopfunctie gecreëerd worden wegens de gedeelde tuimelaar in de hoofdkast.
Hierdoor kan de deur, als het slot ontgrendeld is, via de kruk aan de buitenzijde geopend
worden. Als het slot vergendeld is, kan alleen de kruk aan de antipaniekzijde bediend worden.

De HMB Meerpunssluitingen met antipaniekfunctie zijn in elke houten deur tot een lengte 
van 2700 mm toepasbaar. De sluitingen worden door middel van een cilinderbediening
tegelijkertijd op drie punten vergrendeld. Hierdoor hoeft er maar één deurbeslag geplaatst
te worden en niet meerdere, zoals bij bijzetsloten.

Tot slot zijn deze Meerpuntssluitingen in combinatie met de HMB Sluitplaten en -kommen,
kwalitatief hoogwaardige sluitingen die in gevelelementen voldoen aan inbraakwerendheids-
klasse 2 en 3 volgens NEN 5096 en aan de gestelde veiligheidseisen voor brandvluchtwegen
volgens NEN-EN 179
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Meerpuntssluitingen 1700 mm
Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din links  art.nr. 19303100
Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din rechts  art.nr. 19303110

Meerpuntssluitingen 1950 mm
Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din links  art.nr. 11999930
Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din rechts  art.nr. 11999940

Bij een HMB paniek slot altijd een vrijloop cilinder toepassen!!!!!!
17



Anti-paniek insteekslot t.b.v.
enkele deuren

Bijbehorende producten:

Deurkrukgarnituur vastdraaibaar PC72 F1
met kerntrekbeveiliging
Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 66905450

art.nr. 19302911

Knopkrukgarnituur vastdraaibaar PC72 F1
met kerntrekbeveiliging
Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 66905400

art.nr. 19302912
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Anti-paniekinsteekslot t.b.v.
enkele deuren

Anti-paniek meerpuntssluiting zelfsluitend

De paniek- en vluchtdeursluitng met automatisch meervoudige vergrendeling en paniekfunctie,
kunnen toegepast worden in zowel bedrijfspanden als woningen. Bij het sluiten van de deur
komen automatisch ale schoten, inclusief de nachtschoot, naar buiten.
Van binnenuit wordt de deur geopend met een deurkruk of paniekbalk en van buiten met een
cilinder.

De automatische vergrendeling zorgt er continu voor dat de deur niet krom kan trekken.
De meerpuntssluiting heeft daarmee een positief effect op de levensduur van de deur.

Met 9 mm doorlopende krukgat, geen vrijloopcilinder nodig!!!

Inclusief sluitplaten en sluitkommen
Doornamaat 55 mm, PC92

Meerpuntssluitingen 1700 mm
Anti-paniek mps zelfsluitend Din links    art.nr. 19303051
Anti-paniek mps zelfsluitend Din rechts    art.nr. 19303050

Bijbehorende producten:

Deurkrukgarnituur vastdraaibaar PC72 F1
inclusief anti kerntrekbeveiliging
Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 66905400

art.nr. 19302912

Anti- paniekbalk met pc sparing zilver/zwart,
inclusief krukstift

Afdekkap zwart, blind t.b.v paniekbalk

art.nr. 1930630

art.nr. 1930368
Veiligheid buitenschild met knop en pc sparing art.nr. 1930380
Veiligheid buitenschild geheel blind art.nr. 1930381

Bijbehorende producten:

kan trekken.
n de deur.
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Nooduitgangbeveiligers

Knopcilinder beveiliger

Gfs Exit Cover Type F is ideaal bij het beveiligen van knopcilinders met
maximale hoogte van 48 mm. De Gfs Exit Cover Type F bestaat uit een 
harde onbreekbare acryl kunststofkap die niet versplintert zodat
deze telkens opnieuw kan worden gebruikt. Bij gebruik in geval
van nood zal bij wegslaan de gepatenteerde bevestiging afbreken
waardoor de beschermkap afvalt en de deurkruk of raamgreep
normaal bediend kan worden. Het bedieningspictogram op de 
beschermkap omschrijft de werking van het systeem.

Exit Cover Type F, t.b.v. knopcilinder    art.nr. 7901240

Deurkruk beveiliger

Gfs Exit Cover Type K is iedaal bij het beveiligen van deur-
krukken. De Exit Cover Type K bestaat uit een harde onbreek-
bare acryl kunststofkap die niet versplintert zodat deze
telkens opnieuw kan worden gebruikt. Er zijn vier mogelijke
bevestigingspunten zodat de Gfs Exit Cover Type K op alle
deurkrukken bevestigd kan worden. Bij gebruik in geval van
nood zal bij wegslaan de gepatenteerde bevestiging afbreken
waardoor de beschermkap afvalt en de deurkruk of raamgreep
normaal bediend kan worden. Het bedieningspictogram op de
beschermkap omschrijft de werking van het systeem.

Exit Cover Type K, t.b.v. deurkruk    art.nr. 7901500
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