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Het veiligheidsbeslag met vastdraaibare krukken in de serie 
Son is leverbaar in een anti-paniekuitvoering. Deze serie met 
kerntrekbeveiliging is speciaal voorzien van deurkruk model 
103P-9, waardoor deze uitvoering voldoet aan de Nooddeur-norm 
EN 179 (zie Bouwbesluit art. 6.25 Deuren in vluchtroutes). 
Deze NEN-EN 179 norm is van toepassing op gebouwen met een 
beperkte toegang, zoals flat- en appartementsgebouwen, kantoren, 
opslag en-/of stookruimten. Dit, voor nooddeuren geschikte, 
veiligheidsbeslag kan met één handeling worden geopend.

Deurkruk model 103P-9 voldoet qua maatvoering aan de 
EN 179 en is geschikt voor toepassing van een 9 mm (gedeelde) 
vierkantstift. Hier is voor gekozen omdat het meerendeel van de 
panieksloten voorzien is van een 9 mm slottuimelaar. Bij de 
kruk-kruk toepassing is dat altijd een gedeelde tuimelaar. 

Door de speciale vastdraaibare verbinding en veerconstructie 
van de deurkrukken zijn de langschilden links en rechts 
toepasbaar. De deurkruk blijft hierdoor altijd horizontaal, 
maar is ook verticaal te zetten (ook dan is deze terugverend). 
De basis van deze paniek-uitvoering is het buitenschild 
van maar liefst 15 mm, een binnenschild van 10 mm 
én kerntrekbeveiliging. 

Zowel het buiten- als het binnenschild wordt vastdraaibaar 
geleverd, de kruk of de greep hoeft niet los op het schild 
gemonteerd te worden. Dit resulteert in montage gemak. 
Aan de binnenzijde is de deurkruk voorzien van de 4
terugverende veer diein vier keer 90o functioneert 
en hierdoor 360o toepasbaar is. 

Bijkomend voordeel is dat ‘hangende’ deurkrukken 
door dit veermechanisme tot het verleden behoren. 
Dit deurbeslag is uitermate geschikt voor toe-
passing op o.a. mechanische panieksloten, 
motor- en solenoid sloten en elektro-
mechanische meerpuntssluitingen.

Doordat bij toepassing van kruk-kruk 
garnituur een gedeelde vierkantstift 
noodzakelijk is, moet gekeken worden 
naar de slotpositie in de deur. Zit het 
hart van het slot in het midden of
excentrisch? Daarnaast geeft de 
deurdikte variaties in de bevestigings-
sets, waardoor deze apart 
verkrijgbaar zijn. 

Vastdraaibaar 
veiligheidsbeslag

Anti-paniekuitvoering volgens NEN-EN 179

3



4

BUVA homecare systemen  |  Son veiligheidsbeslag

Kenmerken Son Veiligheidsbeslag

- Maatvoering van het deurkruk model 103P-9 voldoet aan de NEN-EN 179
- Verkrijgbaar in kruk/kruk en greep/kruk uitvoering
- Geschikt voor toepassing van een 9mm (gedeelde) vierkantstift
- Toepasbaar op motor- en solenoid sloten en elektro-mechanische meerpuntssluitingen
- Vastdraaibaar, voor optimaal montage gemak
- 4x 90° terugverende veer voorkomt doorhangende deurkruk
- Links en rechts toepasbaar
- Met kerntrekbeveiliging in PC 92
- In aluminium uitvoering 
- Bevestigingssets apart verkrijgbaar
- SKG***® gecertificeerd 
- Geschikt voor gebruik in combinatie met de AP4 Anti-paniek meerpuntssluiting

 Vastdraaibaar veiligheidsbeslag

 1724425K     Greep/Kruk KT-Son K2/103P PC-92 F1 1-4 z/bev.

 1724430K     Kruk/Kruk KT-Son 103P PC-92 F1 1-4 z/bev.

 

 Montageset (3x M6 bout + 9mm stift)

 Bij greep/kruk, met schroefwisselstift  

 1724426      Montageset greep/kruk KT-Son dd 53-57 mm

 1724427      Montageset greep/kruk KT-Son dd 63-67 mm

  Bij kruk/kruk, met gedeelde vierkantstift

 1724431      Montageset kruk/kruk KT-Son dd 53-57 mm

 1724432      Montageset kruk/kruk KT-Son dd 63-67 mm

Deurkruk model 
volgens NEN-EN 179
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Kenmerken Son Veiligheidsbeslag

montageset
kruk-kruk

montageset
greep-kruk



6

BUVA homecare systemen  |  Son veiligheidsbeslag

Technische tekeningen
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Geen omkijken, innovatief 
én betrouwbaar
Met meer dan 70 jaar ondernerschap is BUVA onmisbaar in het dagelijks 
leven van bewoners op het gebied van duurzaam geproduceerde warmte, 
gezonde binnenlucht en veilig afgesloten ramen en deuren.

Ontdek alles over de BUVA homecare systemen

Duurzaam geproduceerde warmte
• BUVA EcoClimate lucht/water warmtepomp
• BUVA EcoClimate hybride warmtepomp
• BUVA EcoHeat cv-ketel

Inclusief
• 2 jaar product- en prestatiegarantie
• 24/7 storingsdienst
• Onderhoudsabonnement 

Veilig afgesloten ramen en deuren
• BUVA PreSet hang- en sluitwerk

Gezonde binnenlucht
• BUVA EcoStream warmteterugwinunit
• BUVA Q-Stream ventilatiebox
• BUVA SmartValve ventilatieklep 
• BUVA Stream ventilatieroosters

Versie: 12-2020-NL-1 
Raadpleeg voor de laatste versie buva.nl

Bremen 5
2993 LJ Barendrecht
T: 0180 69 75 00
E: info@buva.nl


