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ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Sapa Building System

Panieksluitingen

Veilige uitgang onder alle omstandigheden
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Panieksluitingen

Ergonomisch en stijlvol. Uiterst veelzijdige
toepassing. Tot drie vergrendelingspunten.
Links/rechts omkeerbaar.
Snelle en eenvoudige montage.

PaniEkSLUiTingEn

VEILIGE UITGANG ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

Panieksluitingen bieden de mogelijkheid om in geval van nood een gevarenzone op een 
veilige manier te verlaten. Eén druk op het horizontale bedieningselement volstaat om 
de deur te openen, zonder sleutel en met een minimum aan inspanning.
Sapa Building System biedt een waaier aan esthetische en uitermate degelijke paniek-
sluitingsoplossingen volgens de EN 1125 veiligheids- en beveiligingscriteria.

Twee concepten • één doel
Voor een maximum aan architecturale vrijheid en integratiemogelijkheden biedt Sapa 
Building System twee horizontale vergrendelingssystemen voor nooddeuren aan, die 
qua aanblik en werking weliswaar van elkaar verschillen, maar die niettemin beide aan 
al uw veiligheids- en beveiligingsbehoeften tegemoetkomen.

Duwstang: nooddeurvergrendeling met een stang
Door de horizontale stang naar beneden te duwen, wordt het sluitingsmechanisme 
ontgrendeld.

Duwplaat: nooddeurvergrendeling met een duwplaat
Door de horizontale plaat in de richting van de uitgang te duwen, wordt het sluitings-
mechanisme ontgrendeld.

Duwstang

Afgezien van het garanderen van de beproefde 

duurzaamheid betekent het installeren van een 

paniekbalk in een kantoorgebouw, een bios-

coop, een fitnesszaak of een luchthaven ook 

dat u een product installeert dat u een grote 

meerwaarde biedt en dat niet onderhevig is 

aan modegrillen.

Duwplaat



4 5

Panieksluitingen • Duwstang

Ergonomisch, flexibel (tot drie vergrendelings-
punten, links/rechts omkeerbaar) en eenvoudige 
montage.

PaniEkSLUiTingEn  -  Duwstang

 montage ter plaatse. De dagschoten  
 zijn regelbaar, zodat de laatste aan- 
 passingen ter plaatse kunnen 
 gebeuren.
   
•  Betrouwbaarheid en veiligheid
 De goede beveiliging tegen inbraak- 
 pogingen, de doeltreffendheid van de  
 mechanismen, de hoogwaardige
 materialen en de kwalitatieve afwer- 
 king staan garant voor een 
 uitstekende duurzaamheid.

•  Eenvoud
 Verpakking per stuk, incl. alle
 toebehoren voor de 1-, 2- of 3-punts- 
 oplossing wat resulteert in een een- 
 voudige opslag en installatie.

Onze exclusieve serie duwstangen verandert een functioneel voorwerp in een interieur-
accessoire dat quasi overal past.
De T-vormige kappen combineren stevigheid en elegantie met een onberispelijke vorm-
geving en evenwichtige afmetingen.

•  Gebruikscategorie
 Intensief gebruik.

•  Duurzaamheid
 Getest voor 2.000.000 open-sluitcycli.

•  Deurgewicht: tot 200 kg

•  Brandwerendheid
 Ook voor branddeuren is er een
 model beschikbaar. Gelieve ons te
 contacteren voor meer informatie.

•  Corrosiebestendigheid
 Erg hoge weerstand (240 uur in
 zoute  nevel).

Producteigenschappen

2.000.000
CyCLI

DUWSTANG 

GETEST EN GECERTIFICEERD
VOOR

Onze duwstangoplossingen zijn 
getest en gecertificeerd volgens 
EN 1125:1997/A:2001.

•  Exclusief PININFARINA-ontwerp
 Dankzij de bijzondere zorg die aan 
 het design werd besteed (naar een  
 ontwerp van PININFARINA), betekent  
 dit product een meerwaarde voor 
 de aanblik van eender welke
 architecturale context.
  
•  Veelzijdig assortiment
 Het volledige assortiment dekt alle  
 mogelijke toepassingen.

•  Snelle en eenvoudige installatie
 De installatie wordt vereenvoudigd  
 door het gebruik van tegenplaten,   
 waardoor er op profielen gewerkt kan  
 worden met, indien nodig, definitieve 

Zwart en grijs
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Links en rechts bruikbare duwstang - 1 vergrendelingspunt

Links en rechts bruikbare duwstang - 2 vergrendelingspunten

gecertificeerde toepassingsschema’s voor enkele deur.

Duwstang tyPe  -   TEchniSchE fUncTiES

Links en rechts bruikbare duwstang - 3 vergrendelingspunten

➊ Alle dragers en dagschoten   
 worden geassembleerd op stalen  
 tegenplaten (ook gelast) voor een  
 snelle, eenvoudige en veilige
 bevestiging.

➋ Alle mechanismen zijn links en  
 rechts bruikbaar.

➌ Compact formaat (38 mm), ge- 
 schikt voor montage op alle  pro- 
 fielen van Sapa Building System.

➍ Horizontale stangen met een  
 brede ellipsvormige doorsnede  
 voor een betere grip.

➎ Aanpasbare boven- en onderdag- 
 schoten met beveiligings-
 mechanisme.

➏ Centrale dagschoot met
 beveiligingsmechanisme.

➐ Secundaire houder voor vastzet- 
 mechanisme en microschakelaar.

➑ Inschuifbare horizontale stang met  
 toereikende bewerkingstoleranties;  
 40 mm ellipsvormige doorsnede,  
 uit staal.

gecertificeerde toepassingsschema’s 
voor dubbele deur.

Bestelinformatie

Set voor 1-puntsvergrendeling

Art. nummer Afw. mechanisme Afw. stang

SPB100NL Zilvergrijs Zilvergrijs

SPB100N. Zwart RAL 9005 Groen RAL 6029

Art. nummer Afw. mechanisme Afw. stang

SPB200NL Zilvergrijs Zilvergrijs

SPB200N. Zwart RAL 9005 Groen RAL 6029

Art. nummer Afw. mechanisme Afw. stang

SPB300NL Zilvergrijs Zilvergrijs

SPB300N. Zwart RAL 9005 Groen RAL 6029

Set voor extern gemonteerde duwstang met 

1-puntsvergrendeling, volgens toepassings-

schema A .

Bevat:
• Dagschoot in vernikkeld zamac 
• Tegenplaten in gegalvaniseerd staal 
• 1.200 mm balk in geverfd staal
• 1 houder + 3 afstandhouders in geverfd staal
• Schroeven in zwart gegalvaniseerd staal
• Voor deuren met een vrije breedte van
 800 tot 1.240 mm. 
• Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

Set voor 2-puntsvergrendeling

Set voor extern gemonteerde duwstang met 

2-puntsvergrendeling, volgens toepassings-

schema B.

Bevat:
• Tegenplaten in gegalvaniseerd staal 
• 1.200 mm balk in geverfd staal 
• Vloergemonteerde houder in roestvrij staal 
• Nylon inzetstuk
• Stangen in aluminium 
• Stangkappen in geverfd aluminium 
• Aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd zamac 
• Houder en afstandhouders in geverfd staal 
• Schroeven in gegalvaniseerd staal
• Voor deuren met een vrije breedte van
 800 tot 1.240 mm. 
• Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

Set voor 3-puntsvergrendeling

Set voor extern gemonteerde duwstang met 

3-puntsvergrendeling, volgens toepassings-

schema C.

Bevat:
• Dagschoot in vernikkeld zamac
• Tegenplaten in wit gegalvaniseerd staal 
• 1.200 mm balk in geverfd staal 
• Stangen in aluminium 
• Stangkappen in geverfd aluminium 
• Aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd zamac 
• Houder en afstandhouders in geverfd staal 
• Schroeven in gegalvaniseerd staal
• Voor deuren met een vrije breedte van
 800 tot 1.240 mm. 
• Maximale deurhoogte: 2.450 mm. 

A

B

G
(= A + B)

H
(= B + C)

C

Als u op zoek bent naar andere, specifieke oplossingen, bv. met alternatieve 
dagschootpunten, neemt u best even contact met ons op.

NOOT!
Gelieve voor deuren met een hoogte van 2.450 
tot 3.100 mm apart een verticale XL stangset te 
bestellen.

Voor meer informatie in verband met bijkomende vergrendelingspunten of andere kleuren neemt u best even contact met ons op.
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Panieksluitingen • Duwbalk

Esthetisch, flexibel en compact voor een
perfecte integratie in eender welke architecturale 
context.

PaniEkSLUiTingEn  -  DuwBaLK

DUWBALK 

Panieksluitingen met duwbalk vormen een compacte, flexibele oplossing die in elke 
architecturale omgeving kan worden geïntegreerd.
Bij de ontwikkeling werd bovendien veel aandacht besteed aan het ontwerp, de kwaliteit 
en de technische eigenschappen.

 montage ter plaatse. De dagschoten 
 zijn regelbaar, zodat de laatste aan- 
 passingen ter plaatse kunnen
 gebeuren.

•  Betrouwbaarheid en veiligheid
 De goede beveiliging tegen inbraak- 
 pogingen, de doeltreffendheid van de 
 mechanismen, de hoogwaardige 
 materialen en de kwalitatieve 
 afwerking staan garant voor een   
 uitstekende duurzaamheid.

•  Eenvoud
 Verpakking per stuk, incl. alle
 toebehoren voor de 1-, 2- of 3-punts- 
 oplossing wat resulteert in een een- 
 voudige opslag en installatie.

•  Gebruikscategorie
 Intensief gebruik.

•  Compact
 De duwbalk is heel compact, eenvoudig  
 te bedienen, en vormt één geheel met  
 de deur.

•  Duurzaamheid
 Getest voor 2.000.000 open-sluitcycli.

•  Deurgewicht: tot 200 kg

•  Corrosiebestendigheid
 Erg hoge weerstand (240 uur in
 zoute  nevel).

Producteigenschappen

2.000.000
CyCLI

GETEST EN GECERTIFICEERD
VOOR

•  Exclusief PININFARINA-ontwerp
 Dankzij de bijzondere zorg die aan het  
 design werd besteed (naar een   
 ontwerp van PININFARINA), betekent  
 dit product een meerwaarde voor de  
 aanblik van eender welke architec- 
 turale context.

•  Veelzijdig assortiment
 Het volledige assortiment dekt alle  
 mogelijke toepassingen.

•  Snelle en eenvoudige installatie
 De installatie wordt vereenvoudigd 
 door het gebruik van tegenplaten, 
 waardoor er op profielen gewerkt kan 
 worden met, indien nodig, definitieve

Onze duwbalkoplossingen zijn 
getest en gecertificeerd volgens 
EN 1125:1997/A:2001.

grijs en gegalvaniseerD staal
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Links en rechts bruikbare duwbalk - 1 vergrendelingspunt

Links en rechts bruikbare duwbalk - 2 vergrendelingspunten

gecertificeerde toepassingsschema’s voor enkele deur.

Links en rechts bruikbare duwbalk - 3 vergrendelingspunten

➊ Alle dragers en dagschoten   
 worden geassembleerd op stalen  
 tegenplaten (ook gelast) voor een  
 snelle, eenvoudige en veilige
 bevestiging.

➋ Alle mechanismen zijn links en  
 rechts bruikbaar.

➌ Compact formaat (38 mm), ge- 
 schikt voor montage op alle pro- 
 fielen van Sapa Building System.

➍ Horizontale stangen met een 
 brede ellipsvormige doorsnede 
 voor een betere grip.

➎ Aanpasbare boven- en onder- 
 dagschoten met beveiligings- 
 mechanisme.

➏ Centrale dagschoot met
 beveiligingsmechanisme.

➐ Secundaire houder voor vastzet 
 mechanisme en microschakelaar.

➑ Vastneembare horizontale balk 
 om de deur gemakkelijker opnieuw 
 te kunnen sluiten; uit 1 aluminium 
 stuk, om gemakkelijker en sneller 
 op maat te zagen, met grote
 snijtolerantie.

➒ Op wieltjes voor een vlottere  
 beweging.

gecertificeerde toepassings-
schema’s voor dubbele deur.

Set voor 1-puntsvergrendeling

Set voor externe duwbalk met 1-puntsver-

grendeling, volgens toepassingsschema A .

Bevat:
• Dagschoot in vernikkeld zamac 
• Tegenplaten in gegalvaniseerd staal 
• 1.085 mm balk in geverfd aluminium
• 1 houder & 3 afstandhouders in geverfd staal
• Schroeven in gegalvaniseerd staal
• 1 pasmal voor stifttap in zwart nylon
• Voor deuren met een vrije breedte van
 800 tot 1.240 mm. 
• Maximale deurhoogte: 2.450 mm. 

Set voor 2-puntsvergrendeling

Set voor externe duwbalk met 2-puntsver-

grendeling, volgens  toepassingsschema B.

Bevat:
• Tegenplaten in gegalvaniseerd staal 
• 1.085 mm balk in geverfd aluminium
• Vloergemonteerde houder in roestvrij staal 
• Stangen in aluminium 
• Stangkappen in geverfd aluminium 
• 2 aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd   
 zamac 
• 1 houder & 3 afstandhouders in geverfd staal 
• Schroeven in gegalvaniseerd staal
• Pasmal voor inzetstukken en schroef in zwart nylon
• Voor deuren met een vrije breedte van
 800 tot 1.240 mm. 
• Maximale deurhoogte: 2.450 mm. 

Set voor 3-puntsvergrendeling

Set voor externe duwbalk met 3-puntsver-

grendeling, volgens  toepassingsschema C.

Bevat:
• Dagschoot in vernikkeld zamac
• Tegenplaten in wit gegalvaniseerd staal 
• 1.085 mm balk in geverfd aluminium 
• 1 bovenstang& 1 onderstang in aluminium 
• Stangkappen in geverfd aluminium 
• 2 aanpasbare pluggen in zwart gegalvaniseerd   
 zamac 
• 3 houders & 9 afstandhouders in geverfd staal 
• Schroeven in gegalvaniseerd staal
• 1 pasmal voor stifttap in zwart nylon
• Voor deuren met een vrije breedte van
 800 tot 1.240 mm. 
• Maximale deurhoogte: 2.450 mm.

Bestelinformatie

A C

PaniEkSLUiTingEn  -  DuwBaLK tyPe

B

G
(= A + B)

H
(= B + C)

NOOT!
Gelieve voor deuren met een hoogte van 2450 
tot 3100 mm apart een verticale XL stangset te 
bestellen.

Art. nummer Afw. mechanisme Afw. duwbalk

STB400NL Zilvergrijs Zilvergrijs

STB400N. Zwart RAL 9005 Groen RAL 6029

Art. nummer Afw. mechanisme Afw. duwbalk

STB500NL Zilvergrijs Zilvergrijs

STB500N. Zwart RAL 9005 Groen RAL 6029

Art. nummer Afw. mechanisme Afw. duwbalk

STB600NL Zilvergrijs Zilvergrijs

STB600N. Zwart RAL 9005 Groen RAL 6029

Voor meer informatie in verband met bijkomende vergrendelingspunten of andere kleuren neemt u best even contact met ons op.

Als u op zoek bent naar andere, specifieke oplossingen, bv. met alter- 
natieve dagschootpunten, neemt u best even contact met ons op.
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toebehoren voor duwstangen en duwbalken.

Horizontale 1.200 en 1.500 mm balken in 

gelakt of roestvrij staal. Voor deuren met 

vleugel tot 1.240 en 1.540 mm.

Horizontale balken

Verticale stangen XL (2.450 - 3.100 mm)

Artikel nummer Afwerking

DCA145N. Zwart RAL 9005

DCA145NL Zilvergrijs

Artikel nummer Afwerking

DCA666N. Zwart  RAL 9005

DCA666NL Zilvergrijs

Extern toegangshulpmiddel, vrije handgreep 

zonder cilinder.

In gelakt zamac en gegalvaniseerd staal, gelakt ge-
goten aluminium handgreep en schroeven in zwart 
gegalvaniseerd staal.

Externe vaste handgrepen

Set verticale stangen in aluminium, voor deuren 

van 2.450 mm tot 3.100 mm hoog.  

Inclusief 1 bovenstang, 1 onderstang, stangkappen 
in geverfd aluminium, plug en schroef.

Gepatenteerde oplossing, getest volgens 

EN 179. Het duwhandvat is bedoeld als aan-

vulling op de duwstang- en duwbalkoplossin-

gen. In geval van nood duwt u gewoon op het 

handvat om de nooddeur gemakkelijk en snel 

te openen. Het duwhandvat is verkrijgbaar als 

stand-alone product (voor 1-puntsvergrende-

ling) of als compleet pakket (voor multipunts-

vergrendeling) en werd specifiek ontworpen 

voor installaties in zones waar de gebruikers 

bekend zijn met de omgeving.

De producten zijn CE-gecertificeerd volgens 

EN 179 voor nooduitganginrichtingen met een 

hendel of duwhandvat die alleen door opge-

leid personeel en niet door het grote publiek 

worden gebruikt.

Voor meer informatie neemt u best even 

contact met ons op.

Duwhandvat

PaniEkSLUiTingEn  -  accESSoirES

Als aanvulling op de panieksluitingsoplos-

singen zijn er elektrische deuropeners met bij-

passende kap, afstandhouders en accessoires 

verkrijgbaar.

Voor meer informatie neemt u best even 

contact met ons op.

Elektrische deuropener

Vastzetmechanismen voor duwstangen, in zwart 

nylon en zamac.

Vastzetmechanisme (duwstang)

1 microschakelaar + 1 zwarte nylon houder + 

1 dopmoer ø 3,9 x 9,5 in gegalvaniseerd staal.

Microschakelaar

In gegalvaniseerd zamac + 1 schroef met ver-

zonken kop ø 3,9 x 13 in zwart gegalvaniseerd 

staal.

Aanpasbare geleider

specifieke accessoires voor duwstangen

Artikel nummer

DCA13510

Artikel nummer

DCA10510

specifieke accessoires voor duwbalken

Horizontale 1.085 en 1.385 mm balken in ge- 

lakt of geanodiseerd aluminium, compleet met 

nylon pakking uit esthetische overwegingen. Voor 

deuren met vleugel tot 1.240 en 1.540 mm.

 

Vastzetmechanismen voor duwbalken, in zwart 

nylon en zamac.

Vastzetmechanisme (duwbalk)

Artikel nummer

DCA15510

Artikel nummer

DCA02510

In gelakt zamac en gegalvaniseerd staal. In-

clusief Europese profielcilinder met verschillen-

de sleutelcombinaties + 3 vernikkelde sleutels, 

vierkante spil en schroeven in gegalvaniseerd 

staal.

Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met de 

versie met 1 vergrendelingspunt.

Extern vast handvat met knop

Artikel nummer Afwerking

DCA345N. Zwart RAL 9005

DCA345NL Zilvergrijs

Art. nrs 1200mm Afwerking

DCA12097 Groen RAL 6029

DCA120NL Zilvergrijs

DCA120IN Gesatineerd roestvrij staal

Art. nrs 1500mm Afwerking

DCA15097 Groen RAL 6029

DCA150NL Zilvergrijs

DCA150IN Gesatineerd roestvrij staal

Art. nrs 1085mm Afwerking

DCA11597 Groen RAL 6029

DCA115NL Zilvergrijs

DCA115IN Gesatineerd roestvrij staal

Art. nrs 1385mm Afwerking

DCA12597 Groen RAL 6029

DCA125NL Zilvergrijs

DCA125IN Gesatineerd roestvrij staal

Horizontale balken

Gebruikt voor het geleiden en vasthouden van 

de stangkap in verticale positie. Specifiek ge-

bruikt voor lange stangen bovenaan de deur.

Met microschakelaars kan nagegaan worden 

of er een duwstang of duwbalk geactiveerd 

(lees: naar beneden of ingedrukt) werd.

Om aan te sluiten op specifieke elektrische ap-

paratuur, zoals een relaisstation, een alarmpa-

neel of een toegangscontrolesysteem.

Met een vastzetmechanisme kunnen uitgangs-in-
richtingen geblokkeerd worden in niet-vergrendelde/
geactiveerde positie. Hierdoor kan de deur in alle 
vrijheid langs binnen en langs buiten worden ge-
opend zonder de dagschoot te activeren. De activer-
ingssleutel is in de levering inbegrepen. Vastzet-
mechanismen mogen niet op branddeuren worden 
gebruikt.

Met een vastzetmechanisme kunnen uitgangs-in-
richtingen geblokkeerd worden in niet-vergrendelde/
geactiveerde positie. Hierdoor kan de deur in alle 
vrijheid langs binnen en langs buiten worden ge-
opend zonder de dagschoot te activeren.
De activeringssleutel is in de levering inbegrepen. 
Vastzetmechanismen mogen niet op branddeuren 
worden gebruikt.
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aantekeningen
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Sapa Building System is één van de grootste leveranciers van Europa op het vlak van aluminium- 

profielen voor de bouw en maakt deel uit van de Zweedse groep Sapa. De kernactiviteit van de 

onderneming bestaat uit de ontwikkeling en verdeling van aluminiumprofielsystemen.

Sapa Building System streeft naar goed ontwikkelde systemen en projectoplossingen die 

fabrikanten, architecten, investeerders en woningeigenaars een duidelijke meerwaarde bieden.

Ramen & deuren, schuifsystemen, gordijnmuren, serres, balustrades, omheiningen 

& andere, geïntegreerde fotovoltaïsche installaties

www.sapabuildingsystem.be
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