Orca anti-paniek
Anti-panieksluitingen

KENMERKEN

SLOT

De Orca inbouw anti-panieksluiting is
gebaseerd op de Orca sloten en heeft dezelfde
sterke eigenschappen als het standaard ORCA
slot.

• Slot verkrijgbaar met doornmaat 35 mm en
40 mm.

• Voorplaten in 3 lengtes: 1895 mm, 2170 mm
and 2470 mm.

− vlakke voorplaat: 20 mm and 24 mm.
− U-vormige voorplaat: 22 x 6.5 mm, 22 x 8.5 mm,
24 x 5 mm and 24 x 6.5 mm.

SLUITPLAAT

• Hoge corrosiewerendheid van graad 4.

• Doorlopende sluitplaten in 3 lengtes:
1895 mm, 2170 mm and 2470 mm.

− vlakke sluitplaten: 22 mm.
− U-vormige sluitplaten: 22 x 5.5 mm, 22 x 8.5 mm,
22 x 11 mm, 24 x 5.5 mm and 24 x 8.5 mm.

REGELBEREIK

• Eén slot kan gebruikt worden voor zes
verschillende mogelijkheden:
− drie verschillende bedieningsfuncties B, D
en E.
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• Soorten sluitplaten:
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• Zowel korte als doorlopende roestvrijstalen
sluitplaten zijn beschikbaar.

• Maximale afmetingen deur:
1400 mm W x 3000 mm H.
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• Soorten voorplaten van het slot:

• Voorplaat, sluitplaat, tringels en veiligheidspennen in austenitisch roestvrij staal.

• De ORCA anti-panieksluitingen zijn getest
volgens de Europese normen voor vluchtdeuren EN179 en nooddeuren EN1125
(Max. deurgewicht 200 kg).
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− Haakschieter voor beveiliging in horizontale
richting.
− Veiligheidspennen voor beveiliging in
verticale richting.
− Naar bovengerichte haak als uithefveiligheid.
− Schuivende haakschieter.
− Orca anti-paniekslot met haken in
roestvrij staal geschikt voor RC2
systeemcertificatie.
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• Inbraakveilig:

• SKG** versie met doornmaat 40 mm
beschikbaar.
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• Vlakke sluitplaten: +/- 2 mm.
• U-vormige sluitplaten: +/- 1.5 mm.
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− zowel links als rechts bruikbaar.
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• Achteraf verwisselbare dagschieter.
• Sluiten en ontsluiten gebeurt door één
enkele draaibeweging van 360°.
• In de ORCA anti-panieksluiting kan een
standaard cilinder gebruikt worden, waardoor
een cilinder met vrijloop niet noodzakelijk is.
• Deze bedieningsfuncties zijn voor montage
eenvoudig in te stellen door middel van
een schroefje. Zelfs na gebruik kan de
bedieningsfunctie en/of de richting van het
slot veranderd worden.
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• Eenvoudige montage: afmetingen van het
slot en de freesbewerkingen voor de profielen
zijn dezelfde als de standaard ORCA sloten.

