
� rozteč 72 mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm
� protipožární provedení
� dvouzápadový, pravý a levý
� ořech dělený/nedělený

Požadavek
Požárně odolné dveře s panikovou klikou. ČSN EN 179, ČSN EN 730802

Popis situace:
Dveře jsou osazeny dveřním zavíračem s požární odolností a požárně
certifikovaným zadlabacím panikovým zámkem. Odchod je vždy volný přes
panikovou kliku ČSN EN 179. Vstup je zajištěn klíčem přes vložku zámku. Kování
klika/madlo.

Výhoda:
Zámek lze uzamknout a zvýšit zabezpečení, ČSN EN 179.

Specifikace zařízení:

� panikový zámek dle norem DIN 18250, EN 179 a EN 1125
� vhodné kování: klika–pevná koule
� v odemčené pozici se střelka zatahuje z venkovní strany pouze klíčem, z vnitřní strany

stiskem kliky
� v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem

kliky, z venkovní strany pouze klíčem

� panikový zámek dle norem DIN 18250, EN 179 a EN 1125
� vhodné kování: klika–klika (nutno použít dělený čtyřhran)
� v odemčené pozici se ovládá střelka z obou stran pomocí kliky/klíče
� v uzamčené pozici se střelka i závora zatahují z vnitřní strany (paniková funkce) stiskem
kliky, z venkovní strany klika zatahuje pouze střelku. Závora je ovládaná pouze klíčem.

Paniková kování společnosti FAB, s.r.o. jsou navržena pro použití v admi-
nistrativních objektech, obchodech, nákupních centrech, divadlech, kinech
a ostatních prostorách s velkým pohybem osob. Jsou také vhodná do budov
s pohybem dětí a osob se sníženou pohyblivostí. Paniková kování řeší v bu-
dově požadavky na nouzové východy, požární únikové cesty a průchody
v místech s velkou frekvencí pohybu osob. Je možno je jednoduše instalovat
na jednokřídlové i dvoukřídlové dveře, standardní nebo protipožární. Nízká
uvolňovací síla, dlouhá životnost a odolnost proti korozi představují další
přednosti panikových kování FAB.

Kování pro únikové východy značky FAB jsou nejen funkční a elegantní v
oblasti designu, ale především vyhovují platným českým a evropským
normám.

Tyto normy stanovují požadavky na vybavení dveří v závislosti na
počtu osob v budově a jejím využití.
Pokud je v budově větší počet (cca 200 a více) osob, které nejsou s
provozem a prostory budovy příslušně seznámeny, musí být dveře
na únikových cestách vybaveny příčným panikovým kováním podle
ČSN EN 1125. V ostatních případech pak panikovým kováním podle
ČSN EN 179 (s lokálním ovládacím prvkem – klikou, pákou, deskou).

ČSN EN 179
Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách. Mimo
jiné: zařízení musí být odblokováno jediným pohybem definovaného směru
(shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje maximální síly na ovládací prvky
při zatížených dveřích, ovládací prvky mají vyloučit zachycení oděvu, zařízení
musí být dlouhodobě funkceschopné (musí absolvovat 250 000 cyklů bez
znatelného opotřebení).

Únikové dveře mechanicky ovládané - jednokřídlé

Panikové kování - výrobky značky NEMEF

ČSN EN 1125
Norma specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách ze
shromažďovacích prostorů. Mimo jiné: zařízení musí být odblokováno jediným
pohybem definovaného směru (shora dolů nebo k ploše dveří), stanovuje
maximální síly na ovládací prvky při zatížených dveřích, ovládací prvky mají
vyloučit zachycení oděvu a musí být přes celou šířku dveří (tzv. panikové
hrazdy), zařízení musí být dlouhodobě funkceschopné (musí absolvovat 250
000 cyklů bez znatelného opotřebení).

S408 (klika-madlo)

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000201140 1769/03/24LH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

286312000201150 1769/03/24RH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

286312000201180 1769/08/24LH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

286312000201190 1769/08/24RH ZADL.ZAMEK 1 ks 386.00 15.400 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000201060 1769/36/24LH PANIK.ZAMEK KL/KO 1 ks 1 420.00 57.000 C �

286312000201070 1769/36/24RH PANIK.ZAMEK KL/KO 1 ks 1 420.00 57.000 C �

Kód popis
balení

ks
Mj

Cena Kč
pro Česko

Cena EUR
pro Slovensko

EAN

286312000201080 1769/46/24LH PANIK.ZAMEK KL/KL 1 ks 1 420.00 57.000 C �

286312000201090 1769/46/24RH PANIK.ZAMEK KL/KL 1 ks 1 420.00 57.000 C �

Provedení:
� 1769/03 ořech 9 mm
� 1768/08 ořech 8 mm

1971
3

/1
4

Ceny bez DPH pro firmy ž od 600 Kč / 24 Eur, další slevy dle PD     Aktuální akce a novinky naji15 www.okentes.cz% sleva


