Vluchtdeuren en Nooddeuren
Vlucht- en nooddeuren kunnen op verschillende manieren worden afgesloten, belangrijk is dat een
snelle en gemakkelijke vluchtweg gehanteerd wordt. Hieronder een aantal verschillende sluitingen
die gehanteerd mogen worden op vluchtdeuren en nooddeuren waardoor de vluchtweg op de juiste
manier toegepast blijft.
Als een grote groep mensen in paniek raakt, moeten ze zonder voorkennis van de situatie ter plaatse
snel de vluchtdeuren kunnen vinden én weten hoe ze die moeten bedienen. Op een anti-paniekbalk
hoeft maar lichte druk te worden uitgeoefend en de vluchtdeur vliegt open.
In situaties waarin veel mensen tegelijker tijd moeten vluchten door de zelfde deur is een oplossing
waarbij de deur met één handeling kan worden geopend wenselijk. Denk hierbij aan een Paniekbalk
of een Paniekslot.

De Paniekbalk / Paniekstang (PUSHbar)
De bekende sluiting voor vluchtwegen, druk tegen de balk aan, of de balk naar
beneden (afhankelijk van de uitvoering) en de sluiting is geopend waardoor
gemakkelijk gevlucht kan worden.
De Paniekbalk is er in meerdere uitvoeringen, zo kan deze uitgevoerd zijn met een
paniekbalk (vaak toegepast op houten deuren) of een paniekstang.
Ook is er een keuzemogelijkheid in het aantal sluitpunten, hierbij bestaat de keuze
uit een 1-punts of 3-puntssluitende paniekbalk. Beide zijn even goed voor de
vluchtweg, echter is een 3-puntsluitende paniekbalk minder makkelijk te
manipuleren en daarom beter bestand tegen inbraak dan een 1-puntssluitende
paniekbalk.

Mocht je opzoek zijn naar een vluchtweg oplossing die tevens ook een certificering voor
inbraakwerendheid biedt, dan is een paniekslot de juiste oplossing.

Panieksloten
In plaats van het toepassen van een Paniekbalk of Duwbalk is het ook mogelijk om te kiezen voor
paniekslot. Een belangrijk kenmerk van een paniekslot is dat deze sloten vaak wel voorzien zijn van
een certificering voor beveiliging.
Ook is het mogelijk om een paniekslot toe te passen in combinatie met een Paniekstang of Duwbalk.

Meer informatie / Afspraak maken:
ABL beveiliging is de partij op het gebied van toegangen / deuren; of het nu gaat om beveiliging of
veiligheid, wij zijn het juiste aanspreekpunt.
Nog vragen over onze systemen, en hoe wij u van dienst kunnen zijn? U kunt contact opnemen via
info@ablbeveiliging.nl of bellen naar 0318 48 14 32.

