
Het veiligheidsgarnituur met vastdraaibare deurkrukken  
in de serie Son is nu leverbaar in een “Paniek-uitvoering”.
De nieuwe serie Son met vastdraaibaar veiligheidsbeslag
met kerntrekbeveiliging is speciaal aangepast met deur-
kruk model 103P-9, waardoor deze uitvoering voldoet aan 
de ‘Nooddeur’ norm EN 179 (zie Bouwbesluit art. 6.25 
Deuren in vluchtroutes).

Deurkruk model 103P-9 voldoet qua maatvoering aan  
de EN 179 en is geschikt voor toepassing van een 9 mm 
(gedeelde) vierkantstift. Dit omdat het merendeel van de
panieksloten voorzien is van een 9mm slot tuimelaar.
Bij de kruk-kruk toepassing is dat ‘altijd’ een gedeelde
tuimelaar.

Door de speciale vastdraaibare verbinding en veer- 
constructie van de deurkrukken zijn de langschilden links 
en rechts toepasbaar. De deurkruk blijft hierdoor altijd 
horizontaal, maar is ook verticaal te zetten (dan ook 
terugverend).

• deurkruk in 9mm geschikt voor EN 179
• verlengt de levensduur van het slot
• toepasbaar op motor- en solenoid sloten  

(bijv. Abloy) of elektromechanische  
deurmeerpuntssluitingen

• zekerheid in uw toegangscontrole
• vastdraaibaar met       veerconstructie 
• links en rechts toepasbaar
• met kerntrekbeveiliging in PC 72 of 92
• in aluminium of roestvast staal
• bevestigingssets apart verkrijgbaar
• SKG***® gecertificeerd

Kenmerken

SERIE SONVastdraaibaar veiligheidsbeslag 
Paniek-uitvoering

Basis van deze “Paniek-uitvoering” is de nieuwe  
vastdraaibare serie Son met een buitenschild van dik 
15mm, een binnenschild van dik 10mm en natuurlijk  
kerntrekbeveiliging.

Zowel op het buiten- als op het binnenschild zijn de deur-
krukken uitgerust met een stevigere deurkrukverbinding. 
Aan de binnenzijde is de deurkruk voorzien van de      
terugverende veer welke in 4x 90° functioneert en  
hierdoor 360° toepasbaar is. Dit deurbeslag is uitermate  
geschikt voor toepassing op o.a. mechanische paniek- 
sloten, motor- en solenoid sloten of elektromechanische 
deurmeerpuntssluitingen.

Daar bij toepassing van een kruk-kruk garnituur er een  
gedeelde vierkantstift noodzakelijk is, moet er gekeken 
worden naar de slotpositie in de deur. Zit het hart 
van het slot in het midden of excentrisch? Dit en de  
deurdikte geeft variaties in de bevestigingssets, waardoor 
we die apart leveren.
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De juiste combinatie voor uw 
toegangscontrole

Toepasbaar op o.a. motor- en solenoid sloten



Met deurkruk 103P-9 in aluminium:
518866P01072 D8866P F1 PC 72 kruk/kruk 103P-9mm
518866P01092 D8866P F1 PC 92 kruk/kruk 103P-9mm
518869P01072 D8869P F1 PC 72 greep K2/kruk 103P-9mm
518869P01072 D8869P F1 PC 92 greep K2/kruk 103P-9mm

Met deurkruk 103P-9 in roestvast staal:
518866PR072 D8866PR RVS PC 72 kruk/kruk 103P-9mm
518866PR092 D8866PR RVS PC 92 kruk/kruk 103P-9mm
518869PR072 D8869PR RVS PC 72 greep K2/kruk 103P-9mm
518869PR072 D8869PR RVS PC 92 greep K2/kruk 103P-9mm

* garnituren zijn zonder bevestigingsset!

Bevestigingsset (apart verpakt):

Bij kruk/kruk: met gedeelde vierkantstift:
528866P3842 DB8866P-38/42 met type Q, 9x 55/60 en 3x bout M6x55mm (slot in midden deur)
528866P5357 DB8866P-53/57 met type Q, 9x 60/80 en 3x bout M6x70mm (slot excentrisch in deur)
528866P6367 DB8866P-63/67 met type Q, 9x 75/75 en 3x bout M6x80mm (slot excentrisch in deur)

Bij greep/kruk: met schroefwisselstift  
528869P3842 DB8869P-38/42 met type OMF, 9x80 en 3x bout M6x55mm
528869P5357 DB8869P-53/57 met type OMF, 9x80 en 3x bout M6x70mm
528869P6367 DB8869P-63/67 met type OMF, 9x95 en 3x bout M6x80mm

Deurkrukmodel 103P-9mm Detail uit: NEN EN 179
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