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PREDSTAVENIE

Panikové tyče Exus
Ninz S.p.A. je lídrom v oblasti protipožiarnych dverí a znovu 
potvrdil, že je vizionárskou spoločnosťou so silnou identi-
tou založenou na neustálom výskume dizajnu a technológie 
svojich produktov, akým je napríklad aj táto nová rada pani-
kových tyčí EXUS®. 
Panikové tyče EXUS majú označenie  a spĺňajú európsku 
normu EN 1125: 2008, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 
2010 a ktorá predpisuje niekoľko podstatných zmien, ktoré 
ďalej rozširujú požiadavky na maximálnu bezpečnosť a jed-
noduchosť otvárania
 
KIT navrhnutý pre vaše potreby
V prípade objednávky mimo dverí sú panikové tyče rady EXUS 
dodávané v elegantnom a funkčnom balení KIT na vystavenie 
a prezentáciu v čo najvhodnejšom predajnom kontexte. 
Balenie v KIT je zárukou, že zákazníci, inštalátori a teda konco-
ví užívatelia dostávajú kompletný antipanikový systém s plne 
zodpovedajúcimi  certifikovanými časťami.

Prevedenie
Výber materiálu a prevedenie podčiarkuje zameranie na detail 
a proporcie. 
Okrem verzie z čierneho PLASTU kombinovanej s eloxovaný-
mi HLINÍKOVÝMI tyčami nové kombinácie zahŕňajú verziu zo 
satinovanej NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE a verziu z lešteného po-
chromovaného HLINÍKA v kombinácii s eloxovanou HLINÍKO-
VOU tyčou. Na dosiahnutie naozaj estetických riešení je k dis-
pozícii aj mnoho iných kombinácii farieb a povrchov. Jednou 
z exkluzívnych výhod panikových tyčí EXUS® je špecifická es-
tetika mäkkých častí, ktorá je výsledkom dizajnu vytvoreného 
v spolupráci so Studio MM Design, ktoré s firmou NINZ S.p.A 
spolupracuje už dlhé roky. 
 

Certifikácie a výmeny
V záujme dôležitosti udržania celého systému v zhode s norma-
mi  bola špeciálna pozornosť venovaná náhradným dielom, 
ktoré boli vďaka svojej ťažiskovej úlohe v zachovaní certifikácie 
podrobené testovaniu podľa normy EN 1125:2008.
Jediný spôsob ako zaistiť, že aj postupom času produkt spĺňa 
originálne vlastnosti, je použiť originálne NINZ náhradné diely. 
Z tohto dôvodu inštrukcie pre panikové tyče EXUS® obsahujú 
dodatočné údaje týkajúce sa správnej inštalácie a údržby spolu 
s nákresom rozloženej zostavy, ktorý špecifikuje aj ten najmen-
ší detail certifikovaného systému so všetkými požadovanými 
odkazmi pre objednávku náhradných dielov. 

 

Panikové tyče EXUS® sú dôkazom odhodlania firmy NINZ 
S.p.A rozvíjať svoju obchodnú stratégiu investíciami do di-
zajnu a obrazu firmy, aby tak dodala svojim produktom pri-
danú hodnotu a zároveň udržala konkurencieschopný po-
mer medzi kvalitou a cenou. 

Čierna plastická kľučka Celo-nerezová kľučka 

POZNÁMKA
Vonkajšie vybavenie dverí je od výroby poskytované v rovna-
kom prevedení ako paniková tyč.
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EXUS® Vlastnosti, certifikácie
Panikové kovanie
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EXUS je registrované označenie vlastnené Ninz S.p.A.

Vhodné tiež pre protipožiarne dvere
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PANIKOVÁ TYČ EXUS

08
EN 1125:2008
0425

Ninz S.p.A. Corso Trento, 2/A 
I-38061 ALA (TN)/ITALY

0425 CPD 1228

3  7  7  B  1   3  2  1   A   A

1.   Veľmi časté používanie
2.   Životnosť 200 000 cyklov
3.   Hmotnosť dverí nad 200 kg
4.   Vhodné pre protipožiarne/protidymové dvere
5.   Bezpečnosť, vhodné pre evakuačné trasy   
6.   Vysoká odolnosť voči korózii 96 h    
7.   Bezpečnosť materiálu 1000 N
8.   Presah kľučky do 150 mm  
9.   Aktivácia pomocou kľučky  
10. Vhodné pre jedno alebo dvojkrídlové dvere 

Označenie

Výrobca

Rok uvedenia obchodnej značky

Certi�kačný orgán 
Číslo a rok normy

 Číslo              normy

Klasi�kácia

EI 2 120 REI 120 smoke resistant

VLASTNOSTI 
 
-  Novo navrhnutý produkt s najmodernejším technologickým 

konceptom 
-  K dispozícií v niekoľkých kombináciách farieb a povrchov: 
 satinovaná nehrdzavejúca oceľ pre ramená páky a tyč, ale-

bo ramená páky z lešteného pochrómovaného hliníka a tyč 
z eloxovaného hliníka, a nakoniec klasická nestarnúca kom-
binácia – čierne plastové ramená a eloxovaná hliníková tyč 

- Certifikované pre vnútorné zámky s otvormi 40 - 65 mm pre 
jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo, s otvormi 30 alebo 
80 mm pre neaktívne krídla a s rotáciou štvorcoviny do 45°

-  Možnosť zamknúť na kľúč aj na strane s tyčou 
-  Možnosť namontovania na pravú alebo ľavú stranu
-  Presah 125 mm
-  Odporúča sa zakúpiť spolu s dverami alebo osobitne v bale-

ní KIT v čierno žltom balení 
-  Na balení sa nachádza štítok s vlastnosťami produktu 
-  Široké možnosti prispôsobenia: farebná tyč, farebné tyče 

alebo tyče z nehrdzavejúcej ocele, zámok s mechanizmom 
kontroly vstupu, špeciálne kódované alebo univerzálne  
cylindre 

CERTIFIKÁCIA 

Vhodné na jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkríd-
lových dverí a rozmermi do 1350 x 2800mm/krídlo a hmotnos-
ťou do 300 kg/krídlo. 
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EXUS® LP ČIERNY PLAST
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
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           BM   BSP           BS BMC 

B            BC           A DC BM

DC BS DC ELM ELM        DC BSP           

EXUS® LP Z ČIERNEHO PLASTU

Popis
Paniková tyč EXUS LP pozostáva z horizontálnej tyče z eloxova-
ného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pri-
pojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok. 
- Obojstranná na pravú a ľavú stranu 
-  Použiteľné na jednokrídlové dvere alebo dvojkrídlové dvere 
-  Vhodné pre dvere Rever/Univer/Proget a iné typy dvier pre 

panikové východy 
-  Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hli-

níka s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20mm a dĺžkou 
1150 mm 

-  Dve čierne plastové ramená s jadrom z galvanizovanej ocele
-  Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele 

s krytmi z čierneho plastu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá 
identifikuje stranu, na ktorú sa namontuje zámok 

- Zámok je antipanikový/protipožiarny a určený pre európske 
profilové cylindre

-  Vonkajšie vybavenie dverí a zadný kryt sú vyrobené z čierne-
ho plastu, vnútorné inštalačné kryty z galvanizovanej ocele 

-  DC verzia s dvojitým cylindrom 

DOSTUPNÉ VERZIE

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

- Hliníková tyč nafarbená RAL farbami 
-  Externé BM a BSP vybavenie dvier z galvanizovanej nehrdza-

vejúcej ocele
- Externé BM a BSP vybavenie dvier vo farbách RAL 
-  Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kom-

binovateľný s verziami BM a DC BM 
-  Univerzálne alebo kódované cylindre
-  Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí 

EXUS LP (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI)
Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) 
dvojkrídlových dverí:
vrátane (namontované na dverách): 
súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí, 2 ks kryt z 
čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxo-
vaného hliníka, 1 ks vybavenie dverí z čierneho plastu, 1 ks po-
lovičného cylindra s 3ks kľúčov, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks 
kľúčov (iba verzia DC), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci 
piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (iba pre dvere Proget), DC 
BM, DC BSP, DC BS, DC ELM, ELM.
Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: 
vrátane (namontované na dverách): antipanikový bezpečnost-
ný zámok s 80mm otvorom, horné uzamykacie zariadenie, hor-
ný protiplech a vertikálne tyče 
súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí, 2 ks kry-
ty z  čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč 
z eloxovaného hliníka, 1 ks poistka dverí s montážou na podla-
hu, 1 ks samozatvárač (iba pre protipožiarne dvere), 1 ks šabló-
na na vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks 
návod/údržbový manuál.
Dostupná verzia: A

EXUS LP KIT (DODÁVANÉ OSOBITNE)
KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlo-
vých dverí: 
Pri objednávke špecifikujte hrúbku krídla a typ dverí – REVER, 
UNIVER alebo PROGET.
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 65mm otvorom, 1 ks 
vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čier-
neho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxova-
ného hliníka, 1 ks vonkajšie vybavenie dverí z čierneho plastu, 
1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 1 ks dvojitého cylindra s 
3 ks kľúčov (iba verzia DC), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samo-
lepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC, DC BM, DC BSP, DC BS

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí, vhodné pre 
protipožiarne a viacúčelové dvere REVER,UNIVER a PROGET 
(vyrobené po 1.1.2005): pri objednávke špecifikujte typ dverí
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno 
z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná zá-
vora, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvá-
rač (okrem viacúčelových dverí REVER a UNIVER), 1 ks šablóna na 
vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/
údržbový manuál.
Dostupná verzia: A

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí a vhodné pre 
iné typy viacúčelových dverí a ako náhrada panikových tyčí 
bez  označenia (dvere PROGET): 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno 
z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závo-
ra, 1 ks horný protiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka dverí s mon-
tážou na podlahu, 1 ks samozatvárač, 1 ks šablóna na vŕtanie, 
1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka) 1 ks návod/údržbový 
manuál.
Dostupná verzia: A
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EXUS® LA V HLINÍKOVOM PREVEDENÍ 
 

Popis
Paniková tyč EXUS LA pozostáva z horizontálnej tyče z eloxova-
ného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pri-
pojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok.
-  Obojstranná na pravú a ľavú stranu 
-  Použiteľné na jednokrídlové dvere alebo dvojkrídlové dvere 
-  Vhodné pre dvere Rever/Univer/Proget a iné typy dvier pre 

panikové východy 
-  Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hli-

níka s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20 mm a dĺžkou 
1150 mm 

-  Ramená sú vyrobené z hliníkovej zliatiny s povrchom z lešte-
ného chrómu

-  Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele 
s  krytmi z  hliníkovej zliatiny s  povrchom z  lešteného chró-
mu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá identifikuje stranu, 
na ktorú sa namontuje zámok 

-  Zámok je antipanikový/protipožiarny a určený pre európske 
profilové cylindre

-  Vonkajšie zariadenie dverí a zadný kryt sú vyrobené zo sati-
novanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304, vnútorné inštalačné 
kryty z galvanizovanej ocele 

-  Ramená a  zadné kryty sú s  povrchovou úpravou s  použi-
tím  trojmocného chrómu v súlade s nariadeniami ROSH

-  DC verzia s dvojitým univerzálnym cylindrom 

DOSTUPNÉ VERZIE

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

-  Hliníková tyč nafarbená RAL farbami 
-  Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kom-

binovateľný s verziami BM a DC BM 
-  Univerzálne alebo kódované cylindre
-  Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí 
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DC BSP           DC ELM ELM        DC BM           

EXUS LA (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI) 

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) 
dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): anti-
panikový zámok s 65 mm otvorom a zadný kryt
súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí, 2 ks pochró-
movaný leštený hliníkový kryt, 2 ks pochrómované leštené hli-
níkové rameno, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks vybavenia 
dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičného cylindra s 3ks 
kľúčov, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks kľúčov (iba verzia DC) 1 ks 
šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 
1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, B (iba pre dvere Proget), DC BM, DC BSP, 
DC ELM, ELM.
Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: vrátane (namonto-
vané na dverách): antipanikový bezpečnostný zámok s 80mm 
otvorom, horné uzamykacie zariadenie, horný protiplech a ver-
tikálne tyče 
súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí, 2 ks pochró-
movaný leštený hliníkový kryt, 2 ks pochrómované leštené 
hliníkové rameno, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks poistka 
dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (iba pre proti-
požiarne dvere), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci pikto-
gram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: A

EXUS LA KIT (DODÁVANÉ OSOBITNE)

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlo-
vých dverí:
Pri objednávke špecifikujte hrúbku krídla a typ dverí – REVER, 
UNIVER alebo PROGET. 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 65 mm otvorom, 1 ks 
vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z po-
chrómovaného lešteného hliníka, 2 ks rameno z pochrómova-
ného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks von-
kajšieho vybavenia dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičný 
cylinder s tromi kľúčmi, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks kľúčov 
(iba verzia DC), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci pikto-
gram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, DC BM, DC BSP

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí, vhodné pre 
protipožiarne a viacúčelové dvere REVER,UNIVER a PROGET 
(vyrobené po 1. 1. 2005): pri objednávke špecifikujte typ dverí 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného lešteného 
hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 1 ks 
tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závora, 1 ks poistka dverí 
s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (okrem viacúčelo-
vých dverí REVER a UNIVER), 1 ks šablóna na vŕtanie, 
1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbo-
vý manuál.
Dostupné verzie: A

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí a vhodné pre 
iné typy viacúčelových dverí a ako náhrada panikových tyčí 
bez  označenia (dvere PROGET): 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného leštené-
ho hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 
1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závora, 1 ks horný pro-
tiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 
1 ks samozatvárač, 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci pik-
togram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál. 
Dostupné verzie: A

EXUS® LA HLINÍKOVÉ
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
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           BM    BSP B      A 

DC BSP           DC ELM ELM        DC BM           

EXUS® LX Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 
 

Popis
Celá paniková tyč EXUS LX je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
a pozostáva z horizontálnej tyče, ktorá je vsadená do dvoch pá-
kových ramien pripojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý 
aktivuje zámok. 
- Maximálna odolnosť voči korózii a pozoruhodná robustnosť 

celého setu
- Optimálny estetický vzhľad
- Obojstranná na pravú a ľavú stranu 
-  Použiteľné na jednokrídlové dvere alebo dvojkrídlové dvere 
-  Vhodné pre dvere Rever/Univer/Proget a iné typy dvier pre 

panikové východy 
-  Horizontálna tyč je vyrobená zo satinovanej nehrdzavejúcej 

ocele AISI 304 s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20mm 
a dĺžkou 1150 mm 

-  Ramená sú vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele 
AISI 304

-  Dva ovládacie mechanizmy zo satinovanej nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304

-  Dva zadné kryty a krytky zo satinovanej nehrdzavejúcej oce-
le AISI 304, jeden s nálepkou EXIT na označenie strany so 
zámkou 

- Zámok je antipanikový/protipožiarny a určený pre európske 
profilové cylindre

-  Vonkajšie zariadenie dverí a zadný kryt sú vyrobené zo sati-
novanej nehrdzavejúcej ocele AISI 304, , vnútorné inštalačné 
kryty z galvanizovanej ocele 

-  DC verzia s dvojitým univerzálnym cylindrom 

DOSTUPNÉ VERZIE

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

-  Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kom-
binovateľný s verziami BM a DC BM 

-  Univerzálne alebo kódované cylindre
-  Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí 

EXUS LX (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI) 

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) 
dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): anti-
panikový zámok s 65 mm otvorom a zadný kryt
Súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí z nehrdzave-
júcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks hliníkové ra-
meno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele,
1 ks vybavenia dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičného 
cylindra s 3ks kľúčov, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks kľúčov (iba 
verzia DC), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram 
(zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, B (iba pre dvere Proget), DC BM, DC BSP, 
DC ELM, ELM.
Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: vrátane (namonto-
vané na dverách): antipanikový bezpečnostný zámok s 80mm 
otvorom, horné uzamykacie zariadenie, horný protiplech a ver-
tikálne tyče
súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí z nehrdzave-
júcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z ne-
hrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks poist-
ka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (iba pre 
protipožiarne dvere), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci 
piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: A

EXUS LX KIT (DODÁVANÉ OSOBITNE)

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlo-
vých dverí : 
Pri objednávke špecifikujte hrúbku krídla a typ dverí – REVER, 
UNIVER alebo PROGET. 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 65mm otvorom, 1 ks 
vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejú-
cej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehr-
dzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks vonkaj-
šieho vybavenia dverí z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičný 
cylinder s tromi kľúčmi, 1 ks dvojitého cylindra s 3 ks kľúčov 
(iba verzia DC), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci pikto-
gram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, DC BM, DC B

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí, vhodné pre 
protipožiarne a viacúčelové dvere REVER, UNIVER a PROGET 
(vyrobené po 1.1.2005): pri objednávke špecifikujte typ dverí 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z ne-
hrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks 
tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks horná závora, 1 ks poistka dverí 
s montážou na podlahu, 1 ks samozatvárač (okrem viacúčelo-
vých dverí REVER a UNIVER), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samo-
lepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: A

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí a vhodné pre 
iné typy viacúčelových dverí a ako náhrada panikových tyčí 
bez  označenia (dvere PROGET): 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 80mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks kryt z ne-
hrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks 
tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks horná závora, 1 ks horný pro-
tiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka dverí s montážou na podla-
hu, 1 ks samozatvárač, 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci 
piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: A

EXUS® LX NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
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EXUS® LP KIT Z ČIERNEHO PLASTU 
 
Ako čítať toto označenie:

Popis
Paniková tyč EXUS LP pozostáva z horizontálnej tyče z eloxo-
vaného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien 
pripojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok
-  Obojstranná na pravú a ľavú stranu 
-  Vhodné na presklené jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere 
-  Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hli-

níka s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20 mm a dĺžkou 
1150 mm 

-  Dve čierne plastové ramená s jadrom z galvanizovanej ocele
-  Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele 

s krytmi z čierneho plastu, jeden z nich s nálepkou EXIT, ktorá 
identifikuje stranu, na ktorú sa namontuje zámok 

- Zámok je antipanikový/protipožiarny určený pre presklené 
dvere a používa európske profilové cylindre

-  Vonkajšie vybavenie dverí je vyrobené z lesklej čiernej živice 

DOSTUPNÉ VERZIE

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlo-
vých dverí :
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 40mm otvorom, 1 ks 
vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks zadný 
kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč 
z eloxovaného hliníka, 1 ks vonkajšia kľučka s rozetou z čiernej 
živice, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/
údržbový manuál.

DC – verzia pre univerzálne cylindre ( cylider nie je súčasťou), 
mechanizmy z nehrdzavejúcej ocele AISI

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 30mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu, 2 ks rameno 
z čierneho plastu, 1 ks tyč z  eloxovaného hliníka, 1 ks horná 
závora, 1 ks horný protiplech, 1ks horná tyč, 1 ks dolná tyč, 1 ks 
predlžovacia tyč, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 
1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbo-
vý manuál. 1 ks návod/údržbový manuál.

EXUS® LA KIT Z HLINÍKA
 
Ako čítať toto označenie:

Popis
Paniková tyč EXUS LA pozostáva z horizontálnej tyče z eloxova-
ného hliníka, ktorá je vsadená do dvoch pákových ramien pri-
pojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý aktivuje zámok. 
-  Obojstranná na pravú a ľavú stranu 
-  Vhodné na presklené jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere 
- Horizontálna tyč je vyrobená z lisovaného eloxovaného hli-

níka s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20mm a dĺžkou 
1150 mm 

-  Dve plastové ramená z hliníkovej zliatiny s úpravou leštené-
ho chrómu 

-  Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele 
s krytmi z hliníkovej zliatiny s úpravou lešteného chrómu, je-
den z nich s nálepkou EXIT, ktorá identifikuje stranu, na ktorú 
sa namontuje zámok 

- Zámok je antipanikový/protipožiarny určený pre presklené 
dvere a používa európske profilové cylindre

-  Vybavenie dverí je vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej 
ocele

Ramená a kryty majú úpravu s použitím trojmocného chrómu 
v súlade s nariadeniami ROSH

DOSTUPNÉ VERZIE

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlo-
vých dverí :
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 40mm otvorom, 1 ks 
vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z po-
chrómovaného lešteného hliníka, 2 ks rameno z pochrómova-
ného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks von-
kajšia kľučka s rozetou z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks samolepiaci 
piktogram (zelená šípka),1 ks návod/údržbový manuál.

DC – verzia pre univerzálne cylindre ( cylider nie je súčasťou), 
mechanizmy z nehrdzavejúcej ocele AISI

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 30mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného leštené-
ho hliníka, 2 ks rameno z pochrómovaného lešteného hliníka, 
1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná závora, 1 ks horný 
protiplech, 1ks horná tyč, 1 ks dolná tyč, 1 ks predlžovacia tyč, 1 
ks zapustená poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samo-
lepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

EXUS® LP a LA pre presklenné dvere
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008

Produkt.č. Tyč KIT Hrúbka do
4204306.001 EX LP BM V 70 mm
4204306.002 EX LP DC BM V 70 mm

4204306.003 EX LP A V 70 mm
Produkt.č. Tyč KIT Hrúbka do

4204306.004 EX LA BM V 70 mm
4204306.005 EX LA DC BM V 70 mm

Produkt.č. Tyč KIT Hrúbka do

4204306.006 EX LA A V 70 mm
Produkt.č. Tyč KIT Hrúbka do
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EXUS® LX KIT Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
 
Ako čítať toto označenie:

Popis
Celá paniková tyč EXUS LX je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 
a pozostáva z horizontálnej tyče, ktorá je vsadená do dvoch pá-
kových ramien pripojených k ovládaciemu mechanizmu, ktorý 
aktivuje zámok.
-  Maximálna odolnosť voči korózii a pozoruhodná robustnosť 

celého setu
- Optimálny estetický vzhľad
-  Obojstranná na pravú a ľavú stranu 
-  Vhodné na presklené jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere 
- Horizontálna tyč je vyrobená zo satinovanej nehrdzavejúcej 

ocele AISI 304 s elipsovitým prierezom o veľkosti 40 x 20 mm 
a dĺžkou 1150 mm 

-  Dve ramená sú vyrobené zo satinovanej nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304

-  Dva ovládacie mechanizmy zo satinovanej nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304

-  Dva zadné kryty zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele AISI 
304 , jeden s nálepkou EXIT na označenie strany so zámkou 

- Zámok je antipanikový/protipožiarny určený pre presklené 
dvere a používa európske profilové cylindre

-  Vonkajšie zariadenie dverí a zadný kryt sú vyrobené zo sati-
novanej nehrdzavejúcej ocele 

DOSTUPNÉ VERZIE

KIT pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo dvojkrídlo-
vých dverí:
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový zámok s 40mm otvorom, 1 ks 
vložka protiplechu, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejú-
cej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehr-
dzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks vonkajšia 
kľučka s rozetou z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks samolepiaci pikto-
gram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

DC – verzia pre univerzálne cylindre (cylider nie je súčasťou), 
mechanizmy z nehrdzavejúcej ocele AISI

KIT pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: 
KIT obsahuje: 1 ks antipanikový bezpečnostný zámok s 30mm 
otvorom, 2 ks ovládací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks 
kryt z nehrdzavejúcej ocele, 2 ks rameno z nehrdzavejúcej ocele, 
1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks horná závora, 1 ks horný pro-
tiplech, 1ks horná tyč, 1 ks dolná tyč, 1 ks predlžovacia tyč, 1  ks 
poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samolepiaci piktogram 
(zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.

VYBAVENIE DVERÍ PRE PRESKLENÉ DVERE 

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušnú stranu)

- Mikrospínač a plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí
- Horizontálna tyč pre verzie LP a LA môžu byť vo farbách RAL
- Kľučka vo verzii LP môže byť zo satinovanej nehrdzavejúcej 

ocele
 

POZNÁMKA
Pri neaktívnych dverách je samozatvárač povinný z dôvodu 
zaistenia správneho fungovania zatvárania a ak je to potreb-
né, aby sa predišlo blokovaniu oboch krídel dverí ak sa otvoria 
naraz. 

EXUS® LX pre presklenné dvere
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008

         BM         DC BM         A

4204306.007 EX LX BM V 70 mm
4204306.008 EX LX DC BM V 70 mm

Produkt.č. Tyč KIT Hrúbka do

4204306.009 EX LX A V 70 mm
Produkt.č. Tyč KIT Hrúbka do

4211104.002

4211104.001

Kľučka z nehrdzavejúcej ocele s rozetou, satinovaná úprava. 
Štandard pre KIT EXUS LA a LX
Kľučka z lesklej čiernej živice s rosetou, 
štandard pre EXUS LP

Produkt.č. Popis
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