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USTANOVENIA A PREDPISY
Pre únikové východy a bezpečnostné zariadenia pre únikové východy

TW
IS

T

PANIKOVÉ TYČE TWIST
Pre únikové východy a bezpečnostné zariadenia pre únikové východy

PREDSTAVENIE

Panikové tyče Twist
Panikové tyče TWIST 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 TWIST 
dodávané v elegantnom a funkčnom balení KIT vhodnom na 
distribúciu.
Balenie v KIT je zárukou, že zákazníci, inštalátori a teda konco-
ví užívatelia dostávajú kompletný antipanikový systém s plne 
zodpovedajúcimi  certifikácii.

Prevedenie
Rada panikových tyčí TWIST je navrhnutá z čierneho plastu 
kombinovaná s tyčou z eloxovaného HLINÍKA. Na požiadanie 
je možné tyč ako aj vybavenie dverí nafarbiť RAL farbami čo 
poskytuje nekonečné množstvo estetických riešení. 

Certifikácie a výmeny
V záujme dôležitosti udržania celého systému v zhode s  
normami bola špeciálna pozornosť venovaná náhradným die-
lom, ktoré boli vďaka svojej ťažiskovej úlohe v zachovaní certi-
fikácie 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 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 TWIST 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
Zariadenie rady TWIST je kombinované s kľučkou z čierneho 
plastu. 



TWIST - Vlastnosti, certifikácie
Panikové kovanie
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PANIKOVÁ TYČ TWIST
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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

Vhodné tiež pre protipožiarne dvere

EI REI 1202 120 smoke resistant

VLASTNOSTI 
 
-  Klasická línia panikových tyčí, nestarnúca klasika, dostupná 

v štandardnej kombinácii s ramenami/krytkami z čierneho 
plastu a tyčou z eloxidovaného hliníka

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

-  Možnosť namontovania na pravú alebo ľavú stranu
-  Presah 100mm
-  Odporúča sa zakúpiť spolu s dverami alebo osobitne v bale-

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

alebo kľučky z nehrdzavejúcej ocele, zámok s mechanizmom 
kontroly vstupu, špeciálne kódované alebo univerzálne cy-
lindre 

 

CERTIFIKÁCIA 

Vhodné na jednokrídlové dvere alebo aktívne a neaktívne 
krídlo dvojkrídlových dverí s rozmermi do 1350 x 2800 mm/
krídlo a hmotnosťou do 300 kg/krídlo. 
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TWIST
Panikové kovanie pre vnútorné zámky - CE EN 1125:2008
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          BM   BSP           BS BMC 

           BC B            A ELM

TWIST Z ČIERNEHO PLASTU 
 

Popis
Paniková tyč TWIST 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 

-  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 

 

DOSTUPNÉ VERZIE

OBMENY NA POŽIADANIE (pozri príslušné strany)

-  Hliníková tyč nafarbená RAL farbami 
-  Externé BM a BSP ovládanie z nehrdzavejúcej ocele
-  Externé BM a BSP ovládanie dvier vo farbách RAL 
-  Panikový zámok MAC1 so systémom kontroly vstupu, kom-

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

TWIST (DODÁVKA SPOLU S DVERAMI) 

Pre jednokrídlové dvere alebo aktívne krídlo (hlavné krídlo) 
dvojkrídlových dverí: vrátane (namontované na dverách): an-
tipanikový zámok s 65mm otvorom a zadným krytom, Súčasť 
balenia: 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plastu,
2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka,
1 ks vybavenia dverí z čierneho plastu, 1 ks polovičného cy-
lindra s 3ks kľúčov, 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), 
ELM/mt a ELM/cisa.
Elektrická kľučka ELM: pozri zodpovedajúce strany.

Pre neaktívne krídlo dvojkrídlových dverí: vrátane (namonto-
vané na dverách): antipanikový zámok s 80mm otvorom, horné 
uzamykacie zariadenie, horný protiplech a vertikálne tyče 
súčasť balenia: 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho 
plastu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného 
hliníka, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samo-
zatvárač (iba pre protipožiarne dvere), 1 ks šablóna na vŕtanie,
1 ks samolepiaci piktogram (zelená šípka), 1 ks návod/údržbo-
vý manuál.
Dostupné verzie: A

TWIST 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 eloxo-
vaného hliníka, 1 ks vonkajšieho vybavenia dverí z čierneho 
plastu, 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, 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, 2 ks rameno 
z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliníka, 1 ks horná 
závora, 1 ks poistka dverí s montážou na podlahu, 1 ks samoza-
tvárač (okrem viacúčelových dverí REVER a UNIVER), 1 ks šab-
lóna na vŕtanie, 1 ks samolepiaci 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 bezpečnostný zámok s 80mm 
otvorom, 2 ks ovládací mechanizmus, 2 ks kryt z čierneho plas-
tu, 2 ks rameno z čierneho plastu, 1 ks tyč z eloxovaného hliní-
ka, 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.
Dostupné verzie: A
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