
Deursysteem Caelum

Enkele draaideur UX450 met 
paniekbaar

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om een 
veilige werkomgeving te creëren voor hun 
werknemers. Troax helpt bedrijven met het aanbieden 
van veiligheidsoplossingen voor het het verlaten van 
gebouwen met een paniekontgrendeling. De Troax 
paniekbaar voldoet aan de vereisten van de nieuwe 
norm EN1125 en is ontworpen voor het gebruik op 
enkele draaideuren in het Caelum-systeem.

De paniekbaar wordt op de deur gemonteerd, 
gelijkaardig aan de deuren met cilinderslot. In sommige 
gevallen kunnen deuren met cilinderslot omgebouwd 
worden naar deuren met paniekbaar.
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DATA

Deurafmetingen

Deurhoogte (mm) Deurbreedte (mm)
2200 1000
2200 1200
De Troax paniekbaar is getest en goedgekeurd in 
overeenstemming met de Europese Norm EN1125.
Dit wil zeggen dat het slot getest is onder veeleisende 
omstandigheden om te verzekeren dat het een noodsituatie 
aankan.

Slotopties

Eurocilinder
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ACCESSOIRES

Enkele eurocilinder met sleutel
Dubbele eurocilinder met sleutel
Enkele eurocilinder met sleutel
Dubbele eurocilinder met sleutel
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