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INFORMAÇÃO TÉCNICA

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, FECHADURAS E BARRAS ANTIPÂNICO / CORTA-FOGO

Antipânico Corta-fogo Antipânico / Corta-fogo

FECHADURAS ANTIPÂNICO
CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

FUNÇÃO B
Fechadura com quadra dupla interrompida.
A chave (cilindro) acciona a língua e o trinco. 

Aplicação standard:
Para portas em que se pretende ter o acesso exterior controlado. 
No interior com puxador rotativo ou barra antipânico de embutir compatível. No exterior com puxador rotativo.

Funcionamento:

INTERIOR 
Aplicação standard com puxador rotativo ou barra antipânico de embutir compatível.
Função antipânico: com puxador rotativo ou barra antipânico, permite a abertura pelo interior em todas as situações, mesmo quando a 
fechadura está bloqueada pelo cilindro.
Com a chave (cilindro) aciona a língua e permite desabilitar ou habilitar o puxador exterior para abrir com o trinco.
EXTERIOR
Aplicação standard no exterior com puxador rotativo (não adequado para controlo de acessos com puxador) 
Abertura: Língua e trinco accionados com chave (cilindro) ou o trinco pelo puxador rotativo desde que habilitado (cilindro desbloqueado)

Ao fechar a porta, a fechadura fi ca com a posição anterior, ou seja:
Com a abertura interior com função antipânico, após o fecho da porta, o puxador exterior fi ca desabilitado (porta trancada). Pelo exterior o acesso 
só é possível com a chave.
Na situação em que se tenha desbloqueado a fechadura com o cilindro, ao fechar a porta, se não voltar a accionar o cilindro para trancar a 
fechadura, esta fi ca com a função livre / livre (passagem).

Opções:
Aplicação com puxador rotativo (interior) / Fixo (exterior):
Pelo exterior só é possível abrir a porta com a chave ou aplicando testa eléctrica.
Obs: Abertura com testa eléctrica: Para permitir a abertura pelo exterior, a língua tem que estar recolhida e o trinco não pode estar bloqueado 
com a chave (cilindro).

FUNÇÃO D
Fechadura com quadra dupla interrompida.
A chave (cilindro) acciona a língua e o trinco.
Aplicação standard no interior com puxadores rotativos ou barra antipânico.
No exterior, com puxador rotativo ou controle de acessos com puxador.

Aplicação principal:
Para portas em que pode ser necessário permitir o acesso temporário do exterior.
Activando a função antipânico, depois de fechar a porta, a abertura da mesma fi ca acessível do exterior e interior pelo movimento do puxador, 
para permitir a circulação, por ex., das equipas de emergência.

Funcionamento:
INTERIOR
Aplicação com puxador rotativo ou barra antipânico de embutir compatível.
Função antipânico: com puxador rotativo ou barra antipânico, permite a abertura pelo interior em todas as situações, mesmo quando a 
fechadura está bloqueada pelo cilindro. 
A chave (cilindro) aciona a língua.
EXTERIOR
Aplicação com puxador rotativo ou controle de acessos com puxador.
Abertura: Língua e trinco accionados com chave (cilindro) ou o trinco pelo puxador desde que desbloqueado o cilindro.

Com a abertura interior com a função antipânico, após fechar, a porta fi ca somente fechada pelo trinco da fechadura permitindo o acesso pelo 
exterior e interior através do puxador (modo passagem).
Para impedir o acesso livre pelo exterior, tem que se usar a chave (cilindro) para accionar a língua ou bloquear o trinco da fechadura.

Opções:
Aplicação com puxador rotativo (interior) / Fixo (exterior):
Pelo exterior só é possível abrir a porta com a chave ou aplicando testa eléctrica.
Obs: Abertura com testa eléctrica: Para permitir a abertura pelo exterior, a língua tem que estar recolhida e o trinco não pode estar bloqueado com
a chave (cilindro).
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FUNÇÃO E
Fechadura com quadra passante.
A chave (cilindro) acciona a língua e o trinco.
Aplicação standard no interior com puxadores rotativos.
No exterior, com puxador fi xo ou controle de acessos com puxador.

Aplicação principal:
Para portas em que seja necessário prevenir a entrada não autorizada de pessoas.
Do exterior a porta só pode ser aberta com a chave ou com acesso autorizado.

Funcionamento:
INTERIOR
Aplicação com puxador rotativo.
Função antipânico: permite a abertura pelo interior em todas as situações, mesmo quando a fechadura está bloqueada pelo cilindro.
A chave (cilindro) aciona a língua.
EXTERIOR
Aplicação com puxador fi xo
Abertura: Língua e trinco accionados com chave (cilindro).

1 - Com a chave accionar o cilindro para recolher a língua ou desbloquear o trinco nas fechaduras sem língua.
2 - Abrir o trinco (porta) girando a chave no cilindro até ao limite.

Opções:
Abertura com testa eléctrica: 
Para permitir a abertura pelo exterior, a língua ou o trinco não podem estar bloqueados com a chave (cilindro). 
Obs: Com a fechadura F.789.R não é possível esta opção, pois a língua fecha automaticamente.

Aplicação com puxador rotativo (interior) / rotativo (exterior): 
A porta abre com o puxador (modo passagem) pelo interior e pelo exterior.
Obs: Com a fechadura F.789.R mesmo com a língua na posição de fechada a fechadura abre sempre.

Aplicação com puxador rotativo (interior) / rotativo (exterior) com controlo acessos incorporado: 
No interior abre sempre pela acção do puxador ou da chave. Pelo exterior abre pela acção do puxador depois de desbloqueado o respectivo acesso.
Obs: A fechadura F.789.R também se aplica para esta opção pois a língua fecha e recolhe automaticamente com o puxador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

As dimensões indicadas estão em milímetros.
Apesar do nosso empenho em evitá-los, solicitamos a vossa compreensão para o facto de não podermos ser responsabilizados por 
possíveis erros de impressão que poderão conter os nossos catálogos.

GARANTIA
Quando não especifi camente indicado, o aspecto e funcionamento encontra-se garantido conforme as disposições legais para este tipo de produto.
Exceptuam-se desta garantia eventuais defi ciências na aplicação ou utilização não conforme ao fi m a que se destina.

DEFINIÇÃO SENTIDO ABERTURA
Para aplicação de alguns modelos de fechaduras existe a necessidade de se defi nir previamente, em função do movimento de abertura
da porta se as fechaduras a aplicar são DIREITAS (D) ou ESQUERDAS (E), pelo que, deve-se ter em atenção ao esquema abaixo indicado.

Tendo em consideração a defi nição estabelecida no mercado pelos diversos agentes do sector, na generalidade das nossas fechaduras  
utiliza-se a defi nição TRADICIONAL.
Nos modelos em que se aplicam as norma DIN 107, os mesmos encontram-se especifi camente indicados.

Para os sistemas antipânico / corta-fogo constantes nesta tabela para defi nição do sentido de abertura considerar sempre a defi nição
de acordo com norma DIN 107.

Defi nição Tradicional
Conceito utilizado na generalidade dos modelos

Esquerda Direita
Esquerda

Direita Esquerda

Direita

Defi nição EN 1935 / DIN 107
Aplica-se nos modelos especifi camente indicados

Direita

Esquerda Direita

Esquerda
Direita Esquerda

NORMA EUROPEIA - EN 1125

EN
1125

DISPOSITIVOS DE FECHO ANTIPÂNICO 
PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
ACIONADOS POR BARRA HORIZONTAL

+ INFO: Consultar ultima página do Catálogo
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ICONOGRAFIA

Fechadura para cilindro perfi l europeu

Fechadura Grau 1 para uso ligeiro
G 1

Fechadura Grau 2 para uso médioG2

Fechadura Grau 3 para uso intensivoG3

Fechadura Classe 4 para uso intensivo - DIN 18251C4

Fechadura Classe 5 para uso muito intensivo - DIN 18251C5

Norma DIN para fechadurasDIN
18251-1

Testa com cantos redondos / XX = Largura
XX

Testa com cantos rectos / XX = Largura
XX

Testa à broca / XX = DimensãoXX

Distância entre eixos / XX = DimensãoXX

Quadra normal / XxX = Dimensão
XxX

Quadra com mola de ajuste / XxX = Dimensão
XxX

Quadra interrompida / XxX = Dimensão
XxX

Certifi cação CE

Norma europeia para fechaduras antipânicoEN
1125

Fechadura para parafusos passantes
38

EN
12209

Norma europeia para fechaduras

Indicar porta Esquerda / Direita - DIN 107

Indicar porta Direita / Esquerda

Fechadura com trinco reversível ou ambidestra

Sem chapa testa

Com chapa testa

Cilindro perfi l europeu incluído

Cilindro perfi l europeu não incluído

Quantidade de chaves
3

Fechadura para portas em vidro

Fechadura eléctrica

Fechadura apta para portas corta-fogo

Certifi cação

Fechadura antipânico / saída de emergência

Certifi cação

AntiGerm - Protecção Anti-bacteriana


