
S I L V E R L I N E

PANIEK
OPLOSSINGEN
•  Alle componenten zijn

samen getest
• Voldoen aan EN 179 en EN 1125
•  Meer dan 900 goedgekeurde

paniekoplossingen mogelijk

WWW.IVANA.COM



EISEN NOODDEUR / NENEN 179

Al geruime tijd heeft Ivana een succesvol programma 
opbouw anti-paniekbeslag in haar programma. 
Onlangs is hier een forse uitbreiding op gekomen 
met inbouw paniekoplossingen voor houten en 
stalen deuren.

Geen risico
Bij het ontwerpen van gebouwen wordt vaak te 
weinig aandacht gegeven aan paniekoplossingen. 
In panieksituaties is er vaak sprake van een samen-
loop van omstandigheden die het vluchten moei-
lijker maken zoals rookontwikkeling, duisternis en 
mensen die de vluchtroutes niet kennen. Uiteraard 
wilt u geen enkel risico lopen als het gaat om 
mensenlevens.  Daarom zijn er Europese normen 
ontwikkeld, NEN-EN 179 (nooduitgangen) en 
NEN-EN 1125 (paniekuitgangen), waarin is vastge-
legd waaraan de oplossingen moeten voldoen.

Bij nooddeuren gaat men uit van een relatief klein 
aantal gebruikers die bekend zijn met de situatie  
in het gebouw. Denk daarbij aan bijvoorbeeld flat-
gebouwen, appartementen complexen, kantoren  
en opslag- of stookruimten. Er mag een relatief 
eenvoudige sluiting (zonder sleutel) worden toege-
past met een speciale deurkruk of drukplaat.

IVANA  
PANIEKOPLOSSINGEN

NEN-EN 179

• Kleine groep gebruikers

•  Gebruikers zijn bekend met de omgeving

• Ontruimingsoefening is eenvoudig

• Geen openbaar publiek

•  Bij calamiteiten zijn panieksituaties
zeer ongebruikelijk
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S I L V E R L I N E

EISEN PANIEKDEUR / NENEN 1125

Deze norm geldt voor paniek/vluchtdeuren in 
gebouwen waar publiek vrij toegang heeft, een 
zgn. openbaar gebouw. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, 
winkels, scholen, uitgaansgelegenheden, biblio-
theken, bioscopen, theaters etc. Oók in ruimten of 
gebouwen waarbij het personeel, de bewoners, 
patiënten en anderen niet op de hoogte zijn van de 
plaats en de werking van het anti-paniekbeslag. In 
deze norm staat centraal dat een veilige en doel-
treffende vluchtweg moet worden geboden. Een 
vluchtweg die met een minimale inspanning kan 
worden bediend, zonder dat men vooraf is ingelicht 
over de werking ervan. Voor vluchtdeuren geldt de eis 
dat onder de meest onaangename omstandigheden 
de deuren altijd geopend moeten kunnen worden 
door een relatief lichte druk op 
een horizontale bedienings- 

stang of -balk.  

Als geheel getest
Het grootste probleem bij het samenstellen van 
paniekoplossingen is, dat het als een samengesteld 
pakket meestal niet voldoet aan de EN 179 of de EN 
1125, en daarmee niet aan het Bouwbesluit. Hiervoor 
moeten namelijk alle onderdelen van de oplossing 
met elkaar getest zijn. 

Alle componenten uit de Ivana systeemoplossingen 
zijn op elkaar afgestemd en ook als geheel getest 
zoals de normering voorschrijft. Hierdoor kunt u als 
verwerker of gebruiker vertrouwen op een goede én 
goedgekeurde vluchtweg.

Compleet

Het programma bestaat uit 
paniek insteek- en meerpunt-
sloten met de bijbehorende 
paniekbeslagen. U heeft de keuze uit RVS of Alumi-
nium deurgarnituren. Beide varianten zijn SKG 3 
sterren goedgekeurd en verkrijgbaar met of zonder 
cilinder kerntrekbeveiliging. 

Het totale programma bestaat uit meer dan 900 
verschillende variaties zodat er voor nagenoeg elke 
situatie wel een goedgekeurde oplossing te vinden is 
voor zowel enkele als dubbele deuren. Dit unieke 
concept onderscheidt zich door eenvoud. 

Tevens heeft IVANA een configuratieblad ontwikkeld 
waarmee op eenvoudige wijze een oplossing uitge-
werkt kan worden voor enkele en dubbele deuren. Dit 
resulteert in één artikelnummer voor de complete 
oplossing. Deze oplossing wordt in één pakket geleverd, 
waardoor u geen incomplete leveringen krijgt. 

Neem contact op met uw Ivana leverancier voor meer 
informatie.

NEN-EN 1125 

• Grote groep gebruikers

• Gebruiker is onbekend met de omgeving

•  Zicht kan worden belemmerd door duister of rook

•  Bij calamiteiten kunnen panieksituaties
plaatsvinden
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