
EN standarder:
Fra 1. januar 2010 skal alle panik- og nødudgangsbeslag være godkendt iht. de nyeste revisioner af EN 1125:2008 & EN 179:2008. Disse to standarder 
gælder for anvendelse af panik- og nødudgangsbeslag, men hvilke standarder gælder for hvilke beslag?

EN 1125 gælder panikbeslag til bygninger, som bruges af offentligheden, 
hvor beslaget skal sikre en “effektiv og sikker flugt gennem døråbningen med et 
minimum af anstrengelser og uden forudgående kendskab til beslagets funktion”.

Eksempler: I teatre, skoler, butikker, hospitaler, biografer

Produkttype: Panikbeslag, der dækker den fulde bredde af    
  en dør. Briton 376, Briton 377, Briton 378

Hvis i tvivl, anvend da ALTID et produkt, der er godkendt iht. EN 1125

EN 179 gælder nødudgangsbeslag, der udelukkende er beregnet til 
brug af personer, “der er fuldstændig bekendte med flugtvejen, og er 
blevet instrueret i at benytte beslaget, hvorfor en paniksituation derfor 
vil være usandsynlig”.

Eksempel: Arbejdspladser, uden offentlig adgang.

Produkttype: Nødudgangsbeslag Briton 1438, Briton 372

Vælg det rigtige panikbeslag til din dør

 Er det et offentligt område? eller et ikke offentligt område ?
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Adgang fra udvendig side?

 Enkeltdør      Dobbeltdør             Enkeltdør

 Forøget sikkerhed                Forøget sikkerhed

 Briton 378 Briton 376 Briton 379.N Briton 377           Briton 1438 Briton 372
 Panikbeslag med enkelt falle Panikbeslag med top- og bundfalle Panikbeslag med låsekasse, enkelt falle Panikbeslag til dobbeltdøre                                 Nødudgangsbeslag med enkelt falle      Nødudgangsbeslag med top- og bundfalle

•	 Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
•	 Nem at montere.
•	 Leveres som venstre eller højre, men 

er vendbar.
•	 Passende til en dørbredde på op til 

1300 mm.
•	 Kan anvendes med udenpåliggende 

cylinder/dørgreb på udvendig side af 
døren, se beslag nedenfor.

•	 Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
•	 To-punkts lås til ekstra sikkerhed.
•	 Sikret mod uautoriseret tilbage-

trækning af låseboltene.
•	 Passer til døre med en højde på op 

til 2500 mm og en bredde på op til 
1300 mm (forlængerkit 376ELTS kan 
bestilles separat til en højde på op til 
3350 mm).

•	 Kan anvendes med udenpåliggende 
cylinder/dørgreb på udvendig side af 
døren, se beslag nedenfor.

•	 Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
•	 Leveres som højre, men er vendbar.
•	 Passer til en dørbredde på op til 1300 

mm.
•	 Leveres	med	låsekasse	til	profilcylin-

der med falle og hjælpefalle.

•	 Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
•	 Består af Briton 376 og Briton 378 

samt Briton 378DDS slutblik til dob-
beltdøre.

•	 Godkendt iht. EN 179. CE-mærket.
•	 Leveres som venstre eller højre, men 

er vendbar.
•	 Passer til en dørbredde på op til 1300 

mm.
•	 Sikkerhed - Klassse 4: 3.000 Newton.
•	 Til dobbeltdøre bestilles Briton 

378DDS slutblik separat.
•	  Kan anvendes med udenpåliggende 

cylinder/dørgreb på udvendig side af 
døren, se beslag nederst til venstre.

•	 Godkendt iht. EN 179. CE-mærket.
•	 To-punkts lås til ekstra sikkerhed - 

Sikkerhed - Klassse 4: 3.000 Newton.
•	 Sikret mod uautoriseret tilbage-

trækning af låseboltene.
•	 Passer til døre med en højde på op 

til 2500 mm og en bredde på op til 
1300 mm (forlængerkit 376ELTS kan 
bestilles separat til en højde på op til 
3350 mm).

•	 Tillader adgang fra udvendig side.
•	 Kan anvendes sammen med alle 

ovennævnte panikbeslag.
•	 Ergonomisk design, der giver et 

forbedret greb i våd tilstand.

•	 Tillader adgang fra udvendig side.
•	 Kan anvendes sammen med alle 

ovennævnte panikbeslag.
•	 Dørgrebet leveres løst for at gøre 

håndteringen nemmere på stedet.

 Briton 1413E/LEBriton 1413E/KE 
Variant med knop Variant med dørgreb


