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USTANOVENIA A PREDPISY
Pre únikové východy a bezpečnostné zariadenia pre únikové východy
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PANIKOVÉ TYČE TWIST
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
Pre únikové východy a bezpečnostné zariadenia pre únikové východy

PREDSTAVENIE

Panikové tyče Twist
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 SLASH. 
Panikové tyče SLASH  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 zodpovedajú-
com potrebám dodávky. 
Balenie v KIT je zárukou, že zákazníci, inštalátori a teda konco-
ví užívatelia dostávajú kompletný antipanikový systém s plne 
zodpovedajúcimi  certifikovanými časťami.

Prevedenie
Okrem verzie z čierneho PLASTU kombinovanej s eloxovaný-
mi HLINÍKOVÝMI tyčami nové kombinácie zahŕňajú verziu zo  
satinovanej NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE a verziu z lešteného 
pochromovaného HLINÍKA v kombinácii s eloxovanou HLINÍ-
KOVOU tyčou. Na dosiahnutie naozaj estetických riešení  je k 
dispozícii aj mnoho iných kombinácii farieb a povrchov. 

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 SLASH obsahujú 
dodatočné údaje týkajúce sa správnej inštalácie a údržby  spo-
lu nákresom rozloženej  zostavy, ktorý špecifikuje aj ten naj-
menší detail certifikovaného systému so všetkými požadova-
nými odkazmi pre objednávku náhradných dielov. 
Z tohto dôvodu inštrukcie pre panikové tyče TWIST 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 SLASH 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. 

POZNÁMKA
Vonkajšie vybavenie dverí je od výroby poskytované v rovna-
kom prevedení ako paniková tyč. 

Čierna plastová kľučka             Celonerezová kľučka



SLASH - Vlastnosti, certifikácie
Panikové kovanie
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Označenie PANIKOVÁ TYČ SLASH

Výrobca

08Rok uvedenia obchodnej značky  
EN 1125:2008

Certi�kačný orgán 0425
Číslo a rok normy

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

Č.             normy 1308-CPD-2007

Klasi�kácia 3  7   7  B  1  3  2   2  B  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 100 mm 
9. Aktivácia kľučky dotykom
10. Vhodné pre jedno alebo dvojkrídlové dvere

EI 2 120 smoke resistantREI 120

VLASTNOSTI 
 
-  Paniková tyč, ktorá predstihuje ostatné vďaka špeciálnemu 

dizajnu a zaobleným tvarom krytov. Táto vlastnosť nielen že 
zlepšuje estetickosť vzhľadu, ale tiež eliminuje riziko porane-
nia pri jej používaní. 

-   K dispozícií v niekoľkých kombináciách farieb a povrchov: 
 satinovaná nehrdzavejúca oceľ pre kryty a tyč,
 alebo kryty z lešteného pochrómovaného hliníka a tyč 

z  eloxovaného hliníka, a nakoniec stále moderná  klasická 
kombinácia– čierne kryty a eloxovaná hliníková tyč 

- Certifikované pre vnútorné zámky s 65mm otvorom pre jed-
nokrídlové dvere alebo aktívne krídlo, s i 80mm otvorom pre 
neaktívne krídla  

-  Možnosť namontovania na pravú alebo ľavú stranu
-  Presah 75mm
-  Odporúča sa zakúpiť spolu s dverami alebo osobitne v bale-

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

alebo páky z nehrdzavejúcej ocele, zámok s  mechanizmom 
kontroly vstupu, špeciálne kódované alebo univerzálne cy-
lindre 
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SLASH  Z ČIERNEHO PLASTU
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
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          BM    BSP            BS BMC 

           BC B  A ELM   AR  

SLASH Z ČIERNEHO PLASTU 
 

Popis
Paniková tyč SLASH pozostáva z horizontálnej tyče z eloxova-
ného hliníka a vnútornej spájacej trubice,  ktorá  je pripojená 
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 40x20mm a dĺžkou 
1150mm a obsahuje spájaciu trubicu

-  Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele 
s krytmi z čierneho plastu, jeden z nich so zelenou nálepkou,   
ktorá identifikuje stranu so zámkom 

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

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

 

DOSTUPNÉ VERZIE

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

-   Hliníková tyč nafarbená RAL farbami 
-  Externé BM a BSP  ovládanie z galvanizovanej nehrdzavejú-

cej ocele
- Externé  BM a BSP ovládanie vo farbách RAL 
-  Panikový zámok MAC1 s systémom kontroly vstupu,  kombi-

novateľný s verziou BM 
-  Univerzálne alebo kódované cylindre
-  Mikrospínač and  plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí 
 
 

SLASH  (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI) 

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) 
dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): anti-
panikový zámok so 65 mm otvorom a vložka zadného krytu
Súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí, 2 ks kryt z 
čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka so spájacou tru-
bicou a rozpera, 1 ks zadný kryt z farebného plastu RAL 9006 s 
vnútorných krytom (pre dvere REVER a UNIVER), 1 ks vybavenie 
dverí z čierneho plastu, 1 ks polovičného cylindra s 3 ks kľúčov, 
1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šíp-
ka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC, B (iba pre dvere Proget), 
ELM/mt a ELM/cisa. 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 kryty z 
čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka so spájacou tru-
bicou a rozpera, 1 ks poistka 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.
Dostupná verzia: A, AR (redukovaná) pre neaktívne krídlo so šír-
kou FM L2 ≤500mm

SLASH 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, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka so spájacou trubicou a 
rozpera, 1 ks zadný kryt z farebného plastu RAL 9006 s vnútorných 
krytom (pre devere REVER a UNIVER), 1 ks vonkajšie vybavenie 
dverí z čierneho plastu, 1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 
1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks  samolepiaci piktogram (zelená šíp-
ka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, BS, BMC, BC

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, 1 ks tyč 
z eloxovaného hliníka so spájacou trubicou a rozpera, 1 ks hor-
ná závora, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks  sa-
mozatvárač (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, AR (redukovaná) pre použitie na neaktívne 
krídlo so  šírkou FM L2 ≤500mm

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, 1 ks tyč 
z eloxovaného hliníka so spájacou trubicou a rozpera, 1 ks hor-
ná závora, 1 ks horný protiplech, vertikálne tyče, 1 ks poistka 
dverí s montážou na podlahu, 1 ks  samozatvárač, 1 ks šablóna 
na vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks ná-
vod/údržbový manuál.
Dostupná verzia: A, AR (redukovaná) pre použitie na neaktívne 
krídlo so  šírkou FM L2 ≤500mm
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SLASH ALU HLINÍK
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
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BM       BSP B 

A       AR ELM 

SLASH V HLINÍKOVOM PREVEDENÍ 
 

Popis
Paniková tyč SLASH ALU pozostáva z horizontálnej tyče z eloxo-
vaného hliníka a vnútornej spájacej trubice,  ktorá  je pripojená 
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 

-  Dva ovládacie mechanizmy vyrobené z galvanizovanej ocele 
s krytmi z hliníkovej zliatiny s povrchom z lešteného chrómu, 
jeden z nich so zelenou nálepkou, ktorá identifikuje stranu 
so zámkom

- 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 

-  Kryty majú povrchovú  úpravu s použitím  trojmocného 
chrómu v súlade s nariadeniami ROSH

DOSTUPNÉ VERZIE

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

-   Hliníková tyč nafarbená RAL farbami 
-  Panikový zámok MAC1 s systémom kontroly vstupu, kombi-

novateľný s verziou BM 
-  Univerzálne alebo kódované cylindre
-  Mikrospínač and  plášť kábla pre signalizáciu otvorenia dverí
 
 
 

SLASH ALU (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI) 

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) 
dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): anti-
panikový zámok so 65 mm otvorom a vložka zadného krytu
Súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí, 2 ks pochró-
movaný leštený hliníkový kryt, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka so 
spájacou trubicou a rozpera, 1 ks zadného krytu s inštalačnou 
platňou (pre dvere REVER a UNIVER), 1 ks vybavenia dverí z ne-
hrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičného cylindra s 3ks kľúčov, 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), ELM/mt a ELM/
cisa. 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, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka 
so spájacou trubicou a rozpera, 1 ks  poistka dverí s montážou 
na podlahu, 1 ks  samozatvárač (iba pre protipožiarne dvere),
1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šíp-
ka), 1 ks návod/údržbový manuál
Dostupná verzia: A, AR (redukovaná) pre použitie na neaktívne 
krídlo so  šírkou FM L2 ≤500mm

SLASH ALU 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 
pochrómovaného lešteného hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného 
hliníka so spájacou trubicou a rozpera, 1 ks zadného krytu s 
inštalačnou platňou, 1 ks vonkajšieho vybavenia dverí z nehr-
dzavejúcej ocele, 1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 
1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks  samolepiaci piktogram (zelená 
šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, 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, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka so spájacou trubicou a 
rozpera, 1 ks horná závora, 1 ks poistka dverí s montážou na 
podlahu, 1 ks  samozatvárač (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, AR (redukovaná) pre použitie na neaktívne 
krídlo so  šírkou FM L2 ≤500mm

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 80 mm otvorom, 2 ks 
ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z pochrómovaného leštené-
ho hliníka, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka so spájacou trubicou 
a rozpera, 1 ks horná závora, 1 ks horný protiplech, vertikálne 
tyče, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks  samo-
zatvárač, 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks  samolepiaci piktogram 
(zelená šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupná verzia: A, AR (redukovaná) pre použitie na neaktívne 
krídlo so  šírkou FM L2 ≤500 mm
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SLASH NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
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BM       BSP B 

A       AR ELM 

SLASH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 
 

Popis
Paniková tyč SLASH Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE pozostáva z 
horizontálnej tyče z nehrdzavejúcej ocele a vnútornej spájacej 
trubice,  ktorá  je pripojená k ovládaciemu mechanizmu, ktorý 
aktivuje zámok. 
-  Optimálna odolonosť voči korózii a šoku
- Špičkový estetický vzhľad
- Bezpečná montáž krytov 
- 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 40x20mm 
a dĺžkou 1150mm a obsahuje spájaciu trubicu

-  Dva ovládacie mechanizmy zo satinovanej nehrdzavejúcej 
ocele AISI 304 s krytmi zo satinovanej nehrdzavejúcej ocele 
AISI 304 , jeden zo zelenou  nálepkou na označenie strany so 
zámkom 

- 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 
plechy z galvanizovanej ocele 

DOSTUPNÉ VERZIE

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

-  Panikový zámok MAC1 s systémom kontroly vstupu, kombi-
novateľný s verziou BM 

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

EXUS X (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI) 

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) 
dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): anti-
panikový zámok so 65 mm otvorom a vložka zadného krytu
Súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus dverí z nehrdzave-
júcej ocele, 2 ks kryt z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdza-
vejúcej ocele so spájacou trubicou a rozperou, 1 ks zadný kryt z 
farebného plastu RAL 9006 s vnútorným inštalačným plechom 
(pre dvere REVER a UNIVER), 1 ks vybavenia dverí z nehrdzave-
júcej ocele, 1 ks polovičného cylindra s 3ks kľúčov, 1 ks šablóna 
na vŕtanie, 1 ks  samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks ná-
vod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, BSP, B (iba pre dvere Proget), ELM/mt a ELM/
cisa. 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, 1 ks tyč z nehr-
dzavejúcej ocele so spájacou trubicou a rozperou, 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.
Dostupná verzia: A, AR (redukovaná) pre neaktívne krídlo so šír-
kou FM L2 ≤500mm

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, 2 ks  kryt z ne-
hrdzavejúcej ocele, 1 ks tyč z nehrdzavejúcej ocele so spájacou 
trubicou a rozperou, 1 ks zadný kryt z čierneho plastu z vnú-
torným inštalačným plechom, 1 ks vonkajšie vybavenie dverí 
z nehrdzavejúcej ocele, 1 ks polovičný cylinder s tromi kľúčmi, 
1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci piktogram (zelená šíp-
ka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupné verzie: BM, 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 nehrdzavejúcej ocele, 1 ks 
tyč z nehrdzavejúcej ocele so spájacou trubicou a rozperou, 
1 ks horná závora, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 
1 ks  samozatvárač (okrem Viacúčelových dverí REVER a UNI-
VER), 1 ks šablóna na vŕtanie, 1 ks  samolepiaci piktogram (zele-
ná šípka), 1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupná verzia: A, AR (redukovaná) pre použitie na neaktívne 
krídlo so šírkou FM L2 ≤500mm

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 nehrdzavejúcej ocele, 1 ks 
tyč z nehrdzavejúcej ocele so spájacou trubicou a rozperou, 
1 ks horná závora, 1 ks horný protiplech, vertikálne tyče, 1 ks 
poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks  samozatvárač, 1 ks 
šablóna na vŕtanie, 1 ks  samolepiaci piktogram (zelená šípka), 
1 ks návod/údržbový manuál.
Dostupná verzia: A, AR (redukovaná) pre použitie na neaktívne 
krídlo so šírkou FM L2 ≤500mm
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KOMPONENTY CERTIFIKOVANĚHO SYSTÉMU  
 
Všetky panikové tyče firmy NINZ sú dodávané v kompletnom 
KITe aby sa tak zabezpečil súlad s normami EN 1125:2008 a cer-
tifikáciou produktu. V prípade dodávky spolu s dverami sú nie-

ktoré z týchto komponentov už namontované na krídle dverí 
a/alebo zárubni.
Nasledovné príklady udávajú čo všetko musí paniková tyč ob-
sahovať, aby sa zhodovala s certifikovanou vzorkou. 
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Overené komponenty systému Exus pre jedno-krídlové dvere:
1. panikové kovanie (1a, 1b mechanizmy skrine, 
 1c, 1d nosné ramená hrazda, 1e lepidlo piktogramu .....)
2a. panikový bezpečnostný zámok pre samostatnú alebo aktívnu stranu
3.  box uzamnknutia
4.  vonkajšie operácie

Necerti�kované zložky: 
9a.  štvorhranný čap 
10.  polovice / dvojitý valec

Overené komponenty systému Exus pre neaktívne dvere
 dvojkrídlové dver

 

1a  mechanizmy, 1b Skrine, 1c, 1d nosné ramená hrazda, 
 1e lepidlo piktogram) 1. aretačná tyč 
2b.  Panikové bezpečnostní uzamknutie 
 pre neaktívnu stranu
5.  horná skrutka zariadení
6.   krabica s valčekom
7.  nastavenie podlažia úlovku
8.  zvyslá tyč (8a, horný, 8b. nižšia)

Necerti�kované komponenty: 
9b. vreteno 
11. nosné rameno (povinné v prípade,  protipožiarných dverí )
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VONKAJŠIE VYBAVENIE DVERÍ  
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 

Pre všetky zariadenia  východov z čierneho plastu (okrem tých, 
ktoré sú určené pre presklené dvere) sú na požiadanie k dispo-
zícii vonkajšie BM a BSP ovládania zo satinovanej ocele.

VONKAJŠIE VYBAVENIE DVERÍ  
Z FAREBNÉHO PLASTU

Pre všetky zariadenia východov z čierneho plastu (okrem tých, 
ktoré sú určené pre presklené dvere) sú na požiadanie k dispo-
zícii vonkajšie BM a BSP ovládania z farebného plastu.

FAREBNÁ HORIZONTÁLNA TYČ

Pre všetky zariadenia východov (okrem tých, ktoré sú určené 
pre presklené dvere) je možné nafarbiť horizontálnu hliníkovú 
tyč vo farbe RAL podľa vášho výberu. 

„E“ VERZIA S MIKROSPÍNAČOM

Všetky zariadenia východov (okrem tých, ktoré sú určené pre 
presklené dvere) môžu byť vybavené mikrospínačom zabudo-
vaným v mechanizme v bočných pántoch na signalizáciu otvo-
renia dverí. Kábel a plášť kábla pre elektrické spojenie medzi 
zariadením východu a stenou sú súčasťou dodávky.

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU MAC1®

Všetky zariadenia pre východy s vonkajším vybavením typu BM 
(okrem tých, ktoré sú určené pre presklené dvere) je panikový 
zámok tiež k dispozícii so systémom kontroly vstupu. Dodáv-
ka spolu s dverami obsahuje: zámok MAC1, externé ovládanie 
s  LED, vnútornú kabeláž krídla a elektrické kontakty medzi 
krídlo dverí a zárubňou. V prípade dodávky v KITe s panikovou 
tyčou je namiesto vnútornej kabeláže a elektrických kontaktov 
dodávaný  napájací kábel a pružný plášť kábla. 

MAC1:
-  napájaný 12-24 V AC/DC
-  250 mA absorpcia pri štarte na  500 mA pri 12V alebo  
 max. 1A pri 24V
-  zabudovaný časovač, čas nastavený na 30 sekúnd 
-  možnosť nepretržitej aktivácie kľučky (otvorené nastavenie) Veľkosť, informácie a technické údaje sú uvedené na prísluš-

ných stránkach.

BM z nerezovej ocele              BSP ušľachtilá oceľ

BM farebné RAL1023             BSP farebné RAL1023

Kľučka pre MAC1 zámkom s LED diódami
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Farby k dispozícii

RAL  
1023

RAL  
7016

RAL  
7035

RAL  
9006*

RAL  
9010 * Ľahké hliníkové
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Poistka pre neaktívnu stranu UNIVER viacúčelových dverí a REVER
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MAC1 zámok (LX príklad)

Poistka pre neaktívnu stranu protipožiarných dverí PROGET a Univer

Product č. Popis
3201001.016 Zámok pre jednokrídlové dvere a aktívne krídla (AP 16/18)

Bezpečnostný zámok pre neaktívne krídlo (AP 020 P)
Bezpečnostný zámok pre neaktívne krídla viacúčelových dverí UNIVER a REVER (AP020 U)
Ľavý zámok MAC1
Pravý zámok MAC1
Spodná poistka dverí pre neaktívne krídlo dverí PROGET a iných viacúčelový dverí
Spodná poistka pre neaktívne krídlo dverí UNIVER
Spodná poistka pre neaktívne krídlo dverí REVER
Vložka protiplechu pre jednokrídlové dvere PROGET a iné viacúčelové dvere
Horné uzamykacie zariadenie pre neaktívne krídlo dverí PROGET a iné viacúčelové dvere
Horné uzamykacie zariadenie pre neaktívne krídlo dverí UNIVER a ROVER
Horný protiplech pre neaktívne krídlo dverí PROGET a iné viacúčelové dvere
Samozatvárač pre neaktívne krídlo

3201001.024
3201001.008
3201001.041
3201001.042
2401001.001
3105019.001
3105020.001
2401006.001
3105080.001
3105024.001
2401046.001
3305001.001
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Horná re-západka zariadenie pre neaktívnu stranu PROGET a iných viacúčelových dverí

Horná re-západka zariadenie pre neaktívnu stranu Univer a REVER

Horný box pre neaktívnu stranu PROGET a iné viacúčelové dvere

Nosné rameno pre krídla
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Spodné poschodie úlovok  neaktívnej strany PROGET a iných viacúčelových dverí

Spodné poschodie úlovok  neaktívnej strany Univer

Spodné poschodie úlovok  neaktívnej strany REVER

Doska vložka pre jednokrídlové dvere PROGET a iné viacúčelové dvere
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Box pre jednokrídlové dvere
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Poistka pre neaktívnu stranu

Horná re-západka  pre neaktívnu stranu

Product č. Popis
4506002.17(V) Zámok pre jedno krídlo alebo aktívne krídlo

Bezpečnostný zámok pre neaktívne krídlo
Protiplech pre jednokrídlové dvere
Horné uzamykacie zariadenie a horný protiplech pre neaktívne krídlo
Spodná poistka dverí pre neaktívne krídlo

4506002.18(V)
4506006(V)
3105000
3105099
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