ASSA ABLOY

Normen

NORMES EN
Quincaillerie de bâtiment

en de Europese normen
voor hang- en sluitwerk

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Normen

NORMEN EN
Hang- en sluitwerk

Welke zijn de voordelen van een
EN-getest product?
•
•
•
•
•
•
•

Weerstand / betrouwbaarheid
Duurzaamheid
Veiligheid
Gebruiksgemak
Gebruikszekerheid (van -…°C tot +…°C)
Afmetingen
Mechanische weerstand

Waar zijn de normen
van toepassing ?
In openbare gebouwen
•
•
•
•

ziekenhuis
winkelcentrum
station
luchthaven …

In privé gebouwen
• appartementsgebouw
• kantoor
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Normen

OVERZICHT VAN DE EUROPESE
NORMEN VOOR HANGEN SLUITWERK

EN 179

EN 1303

Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk
of een drukplaat, voor gebruik op vluchtroutes –
Eisen en beproevingsmethoden

Cilinders voor sloten – Eisen en
beproevingsmethoden

EN 1125
Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een
horizontale bedieningsstang voor gebruik op
vluchtwegen – Eisen en beproevingsmethoden

EN 1906
Deurkrukken en knoppen – Eisen en beproevingsmethoden

EN 1154
Deurdrangers – Eisen en beproevingsmethoden

EN 1155

EN 1935
Klepscharnieren met enkelvoudige as – Eisen en
beproevingsmethoden

Elektrische openstandhouders voor draaideuren –
Eisen en beproevingsmethoden

EN 12209

EN 1158

Sloten en grendels – Mechanisch bediende sloten,
grendels en sluitplaten- Eisen en beproevingsmethoden

Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren – Eisen
en beproevingsmethoden
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EN 179

Sluitingen voor nooduitgangen met een
deurkruk of een drukplaat, voor gebruik op
vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden

Gebruik
Noodsituaties waar de gebruikers het gebouw, met
zijn vluchtwegen en nooduitgangen, kennen en
waar panieksituaties nauwelijks verwacht worden
zoals bijvoorbeeld in kantoren of appartementsgebouwen.

De noodopeners conform de norm EN179 zijn
bedoeld om, via een enkele handeling, een veilige en efficiënte vluchtweg te verzekeren via een
vluchtdeur.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN179.
• Werking getest tussen -10° en +60°C
• U-vormige kruk aan de binnenzijde om het risico
op verwondingen te beperken, en een minimale
lengte van 120mm (gemeten vanaf het hart van
de krukstift tot het uiteinde van de kruk)
• Uitsteek bedieningselement :
maximum 150mm in categorie 1
maximum 100mm in categorie 2
• De buitenbediening (sleutel, cilinder, kruk of
knop) dient erkend te zijn door de producent
van de noodopener
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• Benodigde kracht voor het ontgrendelen van een
noodopener met deurkruk => minder dan 70N
• Benodigde kracht voor het ontgrendelen van
noodopener met drukplaat (ook duwkruk genoemd) => minder dan 150N.
• Duurzaamheid: 100 000 testcycli voor graad 6
200 000 testcycli voor graad 7

EN 179

Classificatie
Aan noodopeners die voldoen aan voornoemde
Europese norm, wordt een classificatiecode

toegekend die bestaat uit 10 digits:

gebruikscategorie

duurzaamheid

deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

corrosie
bestendigheid

beveiliging

bedieningselement

bedieningstype

toepassing

Classificatie EN 179: 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100 000
test cycli
200 000
test cycli

3
Hoge frequentie
van gebruik door
publiek en anderen,
waar de situatie tot
grof gebruik kan
leiden

6

1
Alle openers voor
nooddeuren hebben een kritische
veiligheids- functie.
Hiervoor speciaal is
deze norm bedoeld

7

tot 100 kg

5

tot 200 kg

6

Niet geschikt voor toepassing
op brand- en/of rookwerende
deuren

1000N
2000N

3

3000N

4

3

Hoog

4

Zeer hoog

Naar buiten
draaiende eenvleugelige of
dubbele deur:
actieve of passieve vleugel

2
Uitsteek
max.
150 mm

Uitsteek
max.
100 mm

1

Naar buiten
draaiende
eenvleugelige
deur

2

Passieve
vleugel van
naar buiten
draaiende
dubbele deur

0

Geschikt voor toepassing op
rookwerende deuren (volgens
de in de norm opgenomen
vereisten)

A

Geschikt voor toepassing op
brand- en rookwerende deuren
(volgens EN1634-1)

B

Opmerking: Aanvullende eisen voor
testen voor een hogere veiligheid
mogen niet leiden tot verlagen van de
overige eisen uit deze norm

Naar binnen
draaiende
eenvleugelige
deur
Deurkruk

A

Deurkruk/
push pad

B

A

B

C

D

ASSA ABLOY producten die voldoen aan
norm EN179
• JPM Europad
• Mechanische sloten met paniekfunctie en automatische vergrendeling
Types: effeff 309X (1-punt) en 329 (meerpunts)
• Elektrische sluitplaten
Op voorwaarde dat de uitgang steeds vrij is via de
kruk aan de binnenzijde, staat de norm niet toe
om de uitgang te controleren
Types: 14, 24, 34, 17, 27, 37, 116, 126, 136, 119,
129, 139, 131, 141, 142, 143

• Elektrische sloten effeff
Op voorwaarde dat de uitgang steeds vrij is via de
kruk aan de binnenzijde, staat de norm niet toe
om de uitgang te controleren
Types: 409X, 509S, 709X
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EN 1125

Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor gebruik op
vluchtwegen – Eisen en beproevingsmethoden

Gebruik
Een paniekopener (ook paniekbeslag genoemd)
wordt gebruikt om op een beveiligde en efficiënte
manier de vluchtdeur, met een minimum van
kracht en zonder voorkennis van het systeem, te
kunnen bedienen.
Een paniekopener conform aan de norm EN1125
wordt gebruikt waar een groot aantal mensen kan
verwacht worden en die, als er paniek uitbreekt, de
vluchtwegen, noch de vluchtvoorzieningen kennen.
Het biedt een veilige manier om te vluchten ook
indien de deur onder belasting staat (dwz. zelfs als
een persoon op de deur duwt en niet op de baar,
dient men de deur te kunnen openen door op de
paniekbaar te drukken)
De paniekopeners worden geopend via een
horizontale baar.

Er bestaan twee types:
- Type A, paniekopeners met pushbar: deze maakt
een draaiende beweging naar beneden
- Type B, paniekopeners met touch-bar: dit is
een duwbalk welke in openingsrichting wordt
bediend.
Paniekopeners zijn beschikbaar volledig in opbouw
of in opbouw in combinatie met een insteekslot.
De overmeten breedte van een paniekopener dient
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de totale deurbreedte, maar mag nooit korter zijn dan 60% er van.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN1125
• Werking getest tussen -10°C en +60°C
• Alle hoekige randen dienen een afronding te
hebben met een minimale straal van 0.5 mm
• De afstand tussen de baar en het deurbladoppervlak mag niet kleiner zijn dan 25mm
• Uitsteek bedieningselement :
maximum 150mm in categorie 1
Maximum 100mm in categorie 2
• de buitenbediening (sleutel, cilinder, kruk of
knop) dient erkend te zijn door de producent van
de paniekopener		
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• Benodigde kracht voor het ontgrendelen van een
paniekopener bij een deur niet onder druk
=> minder dan 80N
• Benodigde kracht voor het ontgrendelen van
paniekopener bij een deur onder druk
=> minder dan 220N.
• Duurzaamheid: 100 000 testcycli voor graad 6
		 200 000 testcycli voor graad 7

EN 1125

Classificatie
De norm EN1125 gebruikt een code van 10 digits
om de vluchtvoorziening te classificeren.

Gebruikscategorie

duurzaamheid

deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

corrosie
bestendigheid

beveiliging

bedieningselement

bedieningstype

toepassing

Classificatie EN 1125: 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100 000
test cycli
200 000
test cycli

3
Hoge frequentie
van gebruik door
publiek en anderen,
waar de situatie tot
grof gebruik kan
leiden

6

Een-vleugelige
of dubbele
deur: actieve
of passieve
vleugel

1
Alle openers voor
nooddeuren hebben een kritische
veiligheids- functie.
Hiervoor speciaal is
deze norm bedoeld

7

Tot 100 kg

5

tot 200 kg

6

De horizontale
duwstang/
-balk kan
een kracht
weerstaan van
1000N (100kg)

3
4

Niet geschikt voor toepassing
op brand- en/of rookwerende
deuren

0

Geschikt voor toepassing op
rookwerende deuren (volgens
de in de norm opgenomen
vereisten)

A

Geschikt voor toepassing op
brand- en rookwerende deuren
(volgens EN1634-1)

B

Hoog (96u
zoutneveltest)

2

Uitsteek
max.
150mm

Uitsteek
max.
100 mm

1

Een-vleugelige
deur

B

Passieve
vleugel van
dubbele deur

C

2

Zeer hoog
(240u zoutneveltest)

Opmerking: Aanvullende eisen voor
testen voor een hogere veiligheid
mogen niet leiden tot verlagen van de
overige eisen uit deze norm

A

Duwstang

A

Duwbalk

B

ASSA ABLOY producten die voldoen aan
norm EN1125
Alle opbouw paniekbaren (JPM, VACHETTE, Nuova
FEB, Litto FLEXIT) van het gamma ASSA ABLOY zijn
conform aan de norm EN1125

De paniekbaren met ingebouwd slot (samen
getest) conform aan de norm EN1125 zijn:
• Sloten effeff types: 309X, 409X, 509S, 709X
Op voorwaarde dat de uitgang steeds vrij is via de
kruk aan de binnenzijde, staat de norm niet toe
om de uitgang te controleren
• Barreurs effeff type 8000 en Barreurs JPM type
NORMA
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EN 1154

Deurdrangers –
Eisen en beproevingsmethoden

Gebruik
Ieder sluitingsmechanisme voor deuren waarbij
werking onderhevig is aan de handeling van de gebruiker en waarbij de energie voor het sluiten opgewekt wordt door deze gebruiker bij het openen van
de deur : energie die eens de deur losgelaten wordt
de sluiting in werking stelt tot in gesloten positie

en dit met gecontroleerde eindslag. Deze definitie
is van toepassing op alle types voor aanslagdeuren,
gemonteerd: op of in het deurkader, op of in de
deur, in de vloer.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN1154
• Werking getest tussen -15°C en +40°C
• Duurzaamheid: moet weerstand bieden aan
500 000 testcycli
• Brandweerstand: deursluiter gebruikt op of in
branddeuren moeten voldoen aan supplementaire eisen op het gebied van brandveiligheid
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• Veiligheid: elke deursluiter moet voldoen aan de
essentiële veiligheidseisen
• De corossiebestendigheid wordt weergegeven
• De mogelijke openingshoek wordt gedefinieerd

EN 1154

Classificatie
De norm EN1154 gebruikt een code van 6 digits
om de deurdrangers te classificeren.		

Gebruikscategorie

duurzaamheid

Kracht deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

Corrosie
bestendigheid

Classificatie EN 1154

1

2

3*

4

5

6

500 000 cycli

3

6

8

Deursluiters met
minimale openingshoek van 105°

Deursluiters met
openingshoek van 180°

EN kracht 1

1

EN kracht 2

2

EN kracht 3

3

EN kracht 4

4

EN kracht 5

5

EN kracht 6

6

EN kracht 7

7

* zowel minimum als
maximum waarde moeten
aangegeven worden indien
krachtregeling mogelijk is

1

0

Corrosievastheid niet bepaald

1

Gering (24u zoutneveltest)

2

Gemiddeld (48u zoutneveltest)

3

Hoog (96u zoutneveltest)

4

Zeer hoog (240u zoutneveltest)

Alle openers voor
nooddeuren hebben een kritische
veiligheidsfunctie.
Hiervoor speciaal
is deze norm
bedoeld.

0

Niet geschikt voor toepassing op branden/of rookwerende deuren

1

Geschikt voor toepassing op brand- en/of
rookwerende deuren

ASSA ABLOY producten die voldoen
aan norm EN1154
Alle deursluiters in het gamma ASSA ABLOY zijn
getest en conform aan de norm EN1154.
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EN 1155

Elektrische openstandhouders
voor draaideuren – Eisen en beproevingsmethoden

Gebruik
Deze Europese norm specificeert de vereisten
gesteld aan zowel de alleenstaande openstandhouders als de openstandhouders ingebouwd in
een deursluiter. De elektrische openstandhouders
voor draaideuren conform aan deze norm kunnen de deur in een vaste stand houden of toch vrij
laten opereren. In elk geval zal het afsnijden van de
stroomtoevoer leiden tot de volledige sluiting van
de gecontroleerde deur.		

Elektrische openstandhouders
1. Alleenstaande openstandhouder
2. Deursluiter met elektrische openstandhouder
3. Vrijloop deursluiter met elektrische
openstandhouder		

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN1155
• Werking getest tussen +15°C en +30°C
• Duurzaamheid:
50.000 testcycli => voor alle elektrische openstandhouders
500.000 testcycli => voor alle deursluiters met
elektrische openstandhouder en voor alle
vrijloop deursluiters met elektrische openstandhouder
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De elektrische openstandhouders vervaardigd in
overeenstemming met deze norm moeten worden
ontworpen voor een nominale voedingsspanning
van 24 V DC en een maximum omvorming van
30%.

EN 1155

Classificatie
De norm EN1155 gebruikt een code van 6 digits om
de elektrische openstandhouders te classificeren

Gebruikscategorie

duurzaamheid

kracht –
deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

Corrosie
bestendigheid

Classificatie EN 1155

1

2

3*

4

5

6

EN kracht 1

1

EN kracht 2

2

50 000 cycli

5

EN kracht 3

3

500 000 cycli

8

EN kracht 4

4

EN kracht 5

5

EN kracht 6

6

EN kracht 7

7

3
Hoge gebruiksfrequentie door publiek dat
niet voorzichtig is en
met een hoge kans op
misbruik.

1

0

Corrosievastheid niet bepaald

1

Gering (24u zoutneveltest)

2

Gemiddeld (48u zoutneveltest)

3

Hoog (96u zoutneveltest)

4

Zeer hoog (240u zoutneveltest)

Alle openers voor
nooddeuren hebben een kritische
veiligheidsfunctie.
Hiervoor speciaal
is deze norm
bedoeld.

1

Geschikt voor toepassing op brand- en/of rookwerende deuren

* zowel minimum als
maximum waarde moeten
aangegeven worden indien
krachtregeling mogelijk is

ASSA ABLOY producten die voldoen
aan norm EN1155
• De magnetische openstandhouders reeks
effeff 837 en 838
• De electro-magneten ingebouwd in de armen
van de deursluiters voor enkele of dubbele deur
Types DCA460-462-464

11

EN 1158

Regelaars voor de sluitvolgorde
van deuren – Eisen en beproevingsmethoden

Gebruik
Deze Europese norm specificeert de vereisten
gesteld aan regelaars voor de sluitvolgorde van
draaideuren met 2 vleugels uitgerust met deursluiters en zowel voor alleenstaande regelaars als de
mechanismen ingebouwd in deursluiters.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN1155
• Werking getest tussen +15°C en +30°C
• Duurzaamheid:
50.000 testcycli => voor alle alleenstaande
sluitvolgorde regelaars
500.000 testcycli => voor alle sluitvolgorde
regelaars ingebouwd of gebruikt met een
automatische operator voor draaideuren en voor
de regelaars ingebouwd in deurlsuiters.

12

Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van de
regelaars voor sluitvolgorde vervaardigd conform
aan deze Europese norm , elke keer er behoefte is
aan het betrouwbaar afsluiten van 2 vleugels van
een aanslagdeur met opleg.

EN 1158

Classificatie
De norm EN1158 gebruikt een code van 6 digits om
de sluitvolgorde regelaars te classificeren.

Gebruikscategorie

duurzaamheid

Kracht –
deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

Corrosie
bestendigheid

Classification EN 1158

1

2

3*

4

5

6

EN kracht 1

1

EN kracht 2

2

50 000 cycli

5

EN kracht 3

3

500 000 cycli

8

EN kracht 4

4

EN kracht 5

5

EN kracht 6

6

EN kracht 7

7

3
Hoge gebruiksfrequentie door publiek dat
niet voorzichtig is en
met een hoge kans op
misbruik.

* Zowel minimum als
maximum waarde moeten
aangegeven worden indien
krachtregeling mogelijk is

1

0

Corrosievastheid niet bepaald

1

Gering (24u zoutneveltest)

2

Gemiddeld (48u zoutneveltest)

3

Hoog (96u zoutneveltest)

4

Zeer hoog (240u zoutneveltest)

Alle openers voor
nooddeuren
hebben een kritische veiligheidsfunctie. Hiervoor
speciaal is deze
norm bedoeld.

0

Niet geschikt voor toepassing op branden/of rookwerende deuren

1

Geschikt voor toepassing op branden/of rookwerende deuren

ASSA ABLOY producten die voldoen aan
norm EN1158
De sluitvolgorde regelaars ingebouwd in deursluiters DCA 461-462-464 van het merk ASSA ABLOY

zijn getest en conform aan de norm EN1158
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EN 1303

Cilinders voor sloten

Gebruik
Deze Europese norm specificeert prestatie- en
andere voorschriften voor de sterkte, veiligheid,

duurzaamheid, prestaties en weerstand tegen
corrosie van de cilinders en hun originele sleutels.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN1303
• Werking van de cilinder getest tussen -20°C en
+80°C
• De sleutel mag niet breken onder de toepassing
van een maximum koppel van 2,5 Nm
• Duurzaamheid: Graad 4: 25.000 testcycli
		
Graad 5: 50.000 testcycli
		
Graad 6: 100.000 testcycli
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• Weerstand tegen inboren en uittrekken
• Corrosie bestendigheid

EN 1303

Classificatie
De norm EN1303 gebruikt een code van 8 digits om
de cilinders te classificeren.

gebruikscategorie

duurzaamheid

deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

Corrosie- en
temperatuurbestendigheid

beveiliging

Weerstand tegen
inboren en uittrekken

Classificatie EN 1303

1

2

3

4

5

6

7

8

0
25 000 cycli

Geen
classificatie

1

4

50 000 cycli

5

100 000 cycli

6

1
Het moet mogelijk zijn
om de cilinder met
eigen sleutel te laten
functioneren onder een
maximaal koppel van
1,5 Nm zowel bij -20°C
als bij +80°C

2
Geen
classificatie
Hoge corrosieweerstand – niet
temperatuurbestendig
Geen
classificatie

Geen corrosieweerstand –
temperatuur van
-20°C tot 80°C

0

Niet geschikt voor toepassing op brand- en/of
rookwerende deuren

0

Geschikt voor toepassing op branden/of rookwerende deuren

1

Hoge corrosieweerstand –
temperatuur van
-20°C tot 80°C

0

3

A

4
5

B

C

6

Geen weerstand tegen
inboren en
uittrekken
3/5 minuten
weerstand tegen
inboren en
uittrekken

5/10 minuten
weerstand
tegen inboren
en uittrekken

0

1

2

Opmerking: De
benodigde mate
van beveiliging kan
verschillen naargelang
de binnen- of buitenzijde
van de dubbele cilinder.
De cilinders moeten
worden ingedeeld in
beveiligingscategorieën
van 1 tot 6, waarvan 6 de
hoogste is.

ASSA ABLOY producten die voldoen aan norm
EN1303
• Litto Abloy Protec
• MP83
• FK64
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EN 1906

Deurkrukken en knoppen –
Eisen en beproevingsmethoden

Gebruik
Deze Europese norm specificeert testmethodes en
eisen voor vierkantstiften en bevestigingsmiddelen,
de operationele koppels, de toegestane speling en

de veiligheid, rotatie en uitlijning, uithoudingsvermogen, kracht en statische corrosiebestendigheid
voor deurkrukken en knoppen, met of zonder veer,
op platen of rozetten.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN1906
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• vier categorieën naar gelang van de aard en de
frequentie van het gebruik

• Brandweerstand : graad 0: niet goedgekeurd CF
		
Graad 1: goedgekeurd CF

• Naleving van deze norm biedt een weerstand
marge die groter is dan degene vereist voor
normaal gebruik

• Veiligheid

• Duurzaamheid:100 000 testcycli voor graad 6
200 000 testcycli voor graad 7

• Beveiliging

• Corrosie bestendigheid

• Type: met of zonder veer

EN 1906

Classificatie
De norm EN1906 gebruikt een code van 8 digits om
de krukken te classificeren.

gebruikscategorie

duurzaamheid

deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

corrosiebestendigheid

beveiliging

Type bediening

Classificatie EN 1906

1

2

3

4

5

6

7

8

100 000 cycli
200 000 cycli

1

2

3

4

6
7

Gemiddelde gebruiksfrequentie
door mensen die voorzichtig zijn
en met een kleine kans op misbruik
=> PRIVE

0

0

Normaal
gebruik

1

Veiligheidstoepassingen

0
1
2

Geen classificatie

Gemiddelde gebruiksfrequentie
door mensen die minder voorzichtig zijn en met kans op misbruik
=> PRIVE
Hoge gebruiksfrequentie door publiek
dat niet voorzichtig is en
met een hoge kans op misbruik
=> KANTOREN, OPENBARE GEBOUWEN
Hoge gebruiksfrequentie op
deuren die regelmatig met geweld
worden gebruikt => KAZERNES,
OPENBARE TOILETTEN, VOETBAL
STADIONS, ZIEKENHUIZEN

3
4
0

Niet geschikt voor toepassing
op brand- en/of rookwerende
deuren

1

Geschikt voor toepassing op
brand- en/of rookwerende
deuren

Corrosievastheid niet
bepaald
Gering (24u
zoutneveltest)

Beslag met
hulpveren

A

Geveerd beslag

S

Ongeveerd
beslag

U

Gemiddeld
(48u zoutneveltest)
Hoog (96u
zoutneveltest)
Zeer hoog
(240u zoutneveltest)

0

Geen
inbraakwerendheid

1

Lage
inbraakwerendheid

2

Gemiddelde
inbraakwerendheid

3

Hoge
inbraakwerendheid

4

Zeer hoge
inbraakwerendheid

TONIC LINE producten die voldoen aan norm EN1906
Krukken op ronde rozet volgens de norm EN 1906
klasse 3

Krukken op ronde rozet volgens de norm EN 1906
klasse 4

TL 3102SS

Model L Ø 19 mm

TL 4102SS

Model L Ø 19 mm

TL 3104SS

Model L 90° Ø 19 mm

TL 4104SS

Model L 90° Ø 19 mm

TL 3106SS

Model U Ø 19 mm

TL 4106SS

Model U Ø 19 mm

TL 3107SS

Model L 90° Ellipse

TL 4107SS

Model L 90° Ellipse

TL 3108SS

Model T gebogen Ø 19 mm

TL 4108SS

Model T gebogen Ø 19 mm

TL 3109SS

Model L gebogen Ø 19 mm

TL 4109SS

Model L gebogen Ø 19 mm

TL 3110SS

Model L gebogen Ø 19 mm

TL 4110SS

Model L gebogen Ø 19 mm

TL 3111SS

Model L gebogen Ø 19 mm

TL 4111SS

Model L gebogen Ø 19 mm

TL 3112SS

Model U 90° Ø 20mm

TL 4112SS

Model U 90° Ø 20mm

TL 3150

Paar sleutel rozetten

TL 4151SS

Paar cilinder rozetten

TL 3151

Paar cilinder rozetten

TL 3152

Paar blinde rozetten

TL 3153

Paar WC rozetten, knop L=37mm

Krukken op grote vierkante platen volgens de norm EN
1906 klasse 4

TL 3154

Paar WC rozetten, knop L=47mm

TL 4304PZ 02 SS

Model L Ø 19 mm PZ

TL 3155

Paar WC rozetten, standaard knop

TL 4304BL 02 SS

Model L Ø 19 mm BL

TL 4304WC 02 SSR

Model L Ø 19 mm WC R

TL 4304WC 02 SSL

Model L Ø 19 mm WC L

TL 4304PZ 06 SS

Model U Ø 19 mm PZ

TL 4304BL 06 SS

Model U Ø 19 mm BL

TL 4304WC 06 SSR

Model U Ø 19 mm WC R

TL 4304WC 06 SSL

Model U Ø 19 mm WC L
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EN 1935

Klepscharnieren met enkelvoudige as –
Eisen en beproevingsmethoden

Gebruik
Deze Europese norm specificeert eisen voor klepscharnieren met enkelvoudige as, inclusief paumellen voor gebruik op deuren. Deze deuren kunnen al
dan niet ook worden uitgerust met deursluiters

Deze norm is niet van toepassing op de paumellen
ingebouwd in geveerde sluitmechanismen.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN1935
• Naleving van deze norm biedt een weerstand
marge die groter is dan degene vereist voor normaal gebruik
• Duurzaamheid:
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Graad 3:
Graad 4:
Graad 6:
Graad 7:

10.000 testcycli
25.000 testcycli
100.000 testcycli
200.000 testcycli

• Brandweerstand : Graad 0: niet goedgekeurd CF
		
Graad 1: goedgekeurd CF
• Veiligheid
• Corrosie bestendigheid
• Beveiliging

EN 1935

Classificatie
De norm EN1935 gebruikt een code van 8 digits om
de klepscharnieren te classificeren.

gebruikscategorie

duurzaamheid

deurgewicht

brandweerstand

veiligheid

Corrosie
bestendigheid

beveiliging

Scharnierklasse

Classificatie EN 1935

1

2

3

4

5

6

7

8

25 000 cycli

4

0

10 kg

200 000 cycli

7

1

20 kg

2

40 kg

1

2

3

4

Gemiddelde gebruiksfrequentie
door mensen die voorzichtig zijn
en met een kleine kans op misbruik
=> PRIVE
Gemiddelde gebruiksfrequentie
door mensen die minder voorzichtig zijn en met kans op misbruik
=> PRIVE
Hoge gebruiksfrequentie door publiek
dat niet voorzichtig is en met een
hoge kans op misbruik => KANTOREN,
OPENBARE GEBOUWEN

3

60 kg

4

80 kg

5

100 kg

6

120 kg

7

160 kg

Hoge gebruiksfrequentie op
deuren die regelmatig met geweld
worden gebruikt => KAZERNES,
OPENBARE TOILETTEN, VOETBAL
STADIONS, ZIEKENHUIZEN

1

Alle scharnieren
worden geacht
gebruiksveilig
te zijn

0

Niet geschikt voor toepassing
op brand- en/of rookwerende
deuren

1

Geschikt voor toepassing op
brand- en/of rookwerende
deuren

0

Corrosievastheid niet
bepaald

1

Gering (24u
zoutneveltest)

0

2

Gemiddeld
(48u zoutneveltest)

1

3

Hoog (96u
zoutneveltest)

4

Zeer hoog
(240u
zoutneveltest)

1
Geen inbraakwerendheid
Geschikt voor
toepassing in
inbraakwerende
deuren – vast te
stellen middels
beproeving.

2
3
4
5
...
11
12
13

Afhankelijk van
de voorgaande 7 digits.
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TONIC LINE producten die voldoen aan norm
EN1935
Paumelles TONIC LINE TL1101, TL1102, TL1105,
TL1116, TL1117
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EN 12209

Sloten en grendels – Mechanisch
bediende sloten, grendels en sluitplaten- Eisen en
beproevingsmethoden

Gebruik
Deze Europese norm specificeert de eisen en
beproevingsmethodes met betrekking tot duurzaamheid, weerstand, beveiliging, werking van de
mechanische sloten en hun sluitplaten naargelang

het gebruik op de deur. Het is belangrijk om de
juiste graad te kiezen overeenkomstig met het
gebruik.

Specificaties van de sluiting voor nooduitgangen
conform de norm EN12209
• Werking getest tussen -20°C en +80°C
• gebruikscategorie :
Graad 1: gemiddelde gebruiksfrequentie,
zeer voorzichtige gebruikers
=> PRIVE
Graad 2: hoge gebruiksfrequentie, voorzichtige
gebruikers => binnendeuren kantoren
Graad 3: zeer hoge gebruiksfrequentie, hoge kans
op misbruik => kantoren openbare gebouwen
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• Duurzaamheid: volgens cycli en belasting op de
dagschoot
• Brandweerstand : graad 0: niet goedgekeurd CF
		
Graad 1: goedgekeurd CF
• Veiligheid
• Corrosie bestendigheid
• Beveiliging

EN 12209

Classificatie
De norm EN12209 gebruikt een code van 11 digits
om de mechanische sloten te classificeren.

Gebruikscategorie

Duurzaamheid en
belasting op de
dagschoot

Deurgewicht en
sluitkracht

Brand
weerstand

veiligheid

Corrosie- en
temperatuurbestendigheid

Beveiliging;
inboorweerstand

Toepassingsgebied
van de deur

Type sleutelopening;
vergrendeling

Type vierkantsstift

Identificatie van de
sleutel

Classificatie EN 12209

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

50 000 cycli,
geen belasting

1

tot 100 kg,
50N maximum

0

geen eisen

1

Minimaal;
geen weerstand

A

B

100 000 cycli,
geen belasting

2

tot 200 kg,
50N maximum

A

Lage weerstand;
Geen eisen

2

zwak;
geen weerstand

B

Insteekslot;
draaideur

C

200 000 cycli,
geen belasting

3

Meer dan 200 kg
of opgegeven,
50N maximum

B

Matige
weerstand;
geen eisen

3

gemiddeld;
geen weerstand

C

Insteekslot;
schuifdeur

F

50 000 cycli, 10N
de belasting

4

tot 100 kg,
25N maximum

C

Hoge weerstand;
geen eisen

4

hoog;
geen weerstand

D

D

Zeer hoge
weerstand;
geen eisen

5

hoog;
met weerstand

E

opbouwslot;
draaideur

6

zeer hoog;
geen weerstand

F

opbouwslot;
schuifdeur

7

zeer hoog;
met weerstand

G

G

100 000 cycli,
10N belasting

5

tot 200 kg,
25N maximum

H

200 000 cycli,
10N belasting

6

Meer dan 200 kg
of opgegeven,
25N maximum

E

Matige weerstand; tussen
-20°C en +80°C

L

100 000 cycli,
25N belasting

7

tot 100 kg,
15N maximum

F

Hoge weerstand;
tussen -20°C en
+80°C

M

200 000 cycli,
25N belasting

8

tot 200 kg,
15N maximum

G

9

Meer dan 200 kg
of opgegeven,
15N maximum

R

100 000 cycli,
50N belasting

S

200 000 cycli,
50N belasting

W

100 000 cycli,
120N belasting

X

200 000 cycli,
120N belasting

1

Kleine kans op misbruik, zeer
voorzichtige gebruikers => PRIVE

2

Kans op misbruik, voorzichtige gebruikers
=> KANTOREN

3

Insteekslot;
zonder
beperking van de
toepassing

A

0

Geen eisen

0

Niet geschikt voor toepassing op
brand- en/of rookwerende deuren

1

Geschikt voor toepassing op brand- en/of
rookwerende deuren

Hoge gebruiksfrequentie door publiek, met een
hoge kans op misbruik => OPENBARE GEBOUWEN

Zeer hoge
weerstand;
tussen -20°C en
+80°C

H

opbouwslot;
zonder
beperking van de
toepassing

Insteekslot;
zonder
beperking van de
toepassing
Insteekslot;
draaideur;
Appui

0

Niet van
toepassing

A

geen eisen

0

cilinderslot;
manueel

Tenminste
3 sluitstiften

A

B

cilinderslot;
automatisch

Tenminste
5 sluitstiften

B

C

cilinderslot;
manueel met
intermédiaire

Tenminste 3 sluitstiften met een
uitgebreid aantal
combinaties

C

D

krukslot;
manueel

Tenminste 6
sluitstiften

D

E

krukslot;
automatisch
krukslot;
manueel met
intermédiaire

E

F

tenminste 6 sluitstiften met een
uitgebreid aantal
combinaties

G

slot zonder
sleutel;
manueel

Tenminste 7
sluitstiften

F

Tenminste 7 sluitstiften met een
uitgebreid aantal
combinaties

G

Tenminste 8 sluitstiften met een
uitgebreid aantal
combinaties

H

J

opbouwslot;
draaideur;
naar binnen
openend

K

Insteekslot;
draaideur;
vergrendeling
aan binnenzijde

L

Insteekslot;
schuifdeur; vergrendeling aan
binnenzijde

M

opbouwslot;
draaideur; vergrendeling aan
binnenzijde

N

opbouwslot;
schuifdeur; vergrendeling aan
binnenzijde

0

Slot zonder kruknoot

P

Insteekslot;
draaideur; appui;
vergrendeling aan
binnenzijde

1

Met knop of geveerde kruk

R

opbouwslot;
draaideur; naar binnen
openend, vergrendeling aan binnenzijde

2

Met ongeveerde kruk

3

Met ongeveerde kruk voor
stevig gebruik

4

Met ongeveerde kruk voor stevig
gebruik opgegeven door de fabrikant

H

Slot met nachtschoot zonder
sleutel ;
automatisch

ASSA ABLOY producten die voldoen aan norm
EN12209
• Mechanische sloten met paniekfunctie en automatische vergrendeling
Types: effeff309X (1-punt) en 329 (meerpunts)
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Normen

EN NORMES

Meer informatie?
Contacteer:
Ellen Van Keymolen: evankeymolen@assaabloy.be
Alexandra Quix: aquix@assaaabloy.be
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ASSA ABLOY is de belangrijkste fabrikant en leverancier van sluitsystemen die voldoen aan de hoge eisen
van de eindgebruiker met betrekking tot veiligheid, beveiliging en gebruiksgemak. ASSA ABLOY biedt talrijke
oplossingen aan op vlak van veiligheid die voor de klanten een reële meerwaarde betekenen. Oplossingen
die beter beschermen, die een veilig gevoel geven en uiteindelijk zorgen voor een onbeperkte vrijheid. Deze
maakt dat de groep de meest concurrerende en innoverende is uit de sector. Door het vervaardigen van
hoogkwalitatieve producten, opent ASSA ABLOY de deuren van uw vrijheid.
ASSA ABLOY België biedt een uitgebreid gamma zelf ontwikkelde producten, een jarenlange ervaring en een
concrete invulling van al uw vragen. Onze voornaamste merken omvatten een ruim assortiment.
Als Belgisch marktleider in de fabricatie van sloten en veiligheidscilinders biedt Litto een uiterst
gedifferentieerde gamma aan mechanische producten: cilinders, sloten, bouwbeslag, paniekbaren,
deursluiters.
Eff eff staat voor elektromechanische oplossingen voor de professionele gebruiker. Het ruime assortiment
omvat onder meer elektrische sluitplaten, gemotoriseerde sloten, toegangscontrole en elektromagneten.
Het assortiment Tonic Line biedt elegante en duurzame oplossingen voor een complete afwerking van alle
deuren: deur- en vensterkrukken, paumellen, deurstoppen, onzichtbaar scharnieren, schelpen en grendels.
Yale biedt oplossingen voor alledaagse problemen en speelt een belangrijke rol voor de eindgebruikers. Het
merk biedt een grote variëteit hangsloten, fietssloten, kluizen.
Stremler Glass Hardware biedt een volledige reeks functioneel en mooi glasbeslag voor alle glasdeur
toepassingen.
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ASSA ABLOY, the
global leader in
door opening
solutions, dedicated
to satisfying enduser needs for
security safety and
convenience.

ASSA ABLOY nv
Heide 9
1780 Wemmel
T: +32 2 247 79 11
F: +32 2 216 17 49
info@assaabloy.be
www.assaabloy.be

