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PANIKOVÉ ZÁMKY VÍCEBODOVÉ PRO PLASTOVÉ A DŘEVĚNÉ DVEŘE 
 MULTISAFE 870 PANIC 

 
Panikový mechanický vícebodový kolíkový zámek vhodný pro 1-křídlé (2-křídlé*) plastové, případně dřevěné dveře. 

Certifikován dle norem EN179 a EN1125. 

 
EN179 

Zámky jsou určeny do budov/prostor, kam nemá přístup veřejnost a kde se pohybuje pouze proškolený personál,  

který ví, jak v případě panikové situace bezpečně uniknout. 

Dveře vždy osazeny kováním typu klika/klika nebo klika/koule. 

 

EN 1125 

Zámky jsou určeny do budov/prostor, kam má přístup neproškolená veřejnost a kde hrozí vysoké nebezpečí vzniku  

panikové situace v masivním měřítku bez vědomosti, jak bezpečně uniknout.  

Dveře vždy osazeny kováním typu hrazda/klika nebo hrazda/koule. 
 
Funkce E (bezpečnostní) – pro variantu klika/koule, případně hrazda/koule 

Na venkovní straně dveří je koule a dveře jsou za každé situace z venkovní strany průchozí pouze s klíčem. 

 

Funkce D (průchozí)  - pro variantu klika/klika, případně hrazda/klika 

Na venkovní straně dveří je klika.  

V případě odemčeného zámku (zatažená závora) je klika funkční a dveře volně průchozí z obou stran. 

V případě uzamčeného zámku je klika nefunkční a dveře průchozí pouze s klíčem. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámky jsou standardně osazeny lištou P16x2170mm/P20x2170mm, R92mm, DIN ven otvíravé. 
Pro dovnitř otvíravé dveře je nutné otočit střelky. 

Ostatní provedení - lišta 22, 24mm - dorn 35, 40, 65, 80mm - rozteč 72, 74, 94mm*.  

Hlavní protikus a pomocné protikusy naleznete v katalogu vchodových zámků, vchodové kliky v kapitole 1.2.2.9. 

Nutná montáž cylindrické vložky s funkcí volného běhu spojky.  

Zámky s převodem. 
Rozsah otáčky 360°. 

 

 
 

 

 
* Na dotaz 
Uvedené ceny jsou bez DPH.  

Objednací číslo Popis DIN Cena [Kč/ks] 

FUNKCE D 

MP452 D8 AS0 
Multisafe 870 panic, D45/P16x2170  

levé ven/pravé dovnitř 
9 499 

MP452 D8 CS0 pravé ven/levé dovnitř 

MP452 M8 AS0 
Multisafe 870 panic, D45/P20x2170 

levé ven/pravé dovnitř 
9 499 

MP452 M8 CS0 pravé ven/levé dovnitř 

MP552 D8 AS0 
Multisafe 870 panic, D55/P16x2170 

levé ven/pravé dovnitř 
9 499 

MP552 D8 CS0 pravé ven/levé dovnitř 

FUNKCE E   

MP452 D8 9S0 Multisafe 870 panic, D45/P16x2170  levé/pravé  

MP452 M8 9S0* Multisafe 870 panic, D45/P20x2170 levé/pravé 9 499 

MP552 D8 9S0 Multisafe 870 panic, D55/P16x2170  levé/pravé  


