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Een PaxLock Pro bestellen
Overzicht
Bij het bestellen van een PaxLock Pro zijn er enkele
belangrijke factoren waar u rekening mee moet
houden om ervoor te zorgen dat u de juiste
PaxLock Pro en accessoires voor uw installatie
bestelt. Deze handleiding behandeld een aantal
belangrijke punten waar u rekening mee dient te
houden voor u de PaxLock Pro bestelt.

1.

Intern of extern

De PaxLock Pro is beschikbaar in een interne of een IP 55-gecertificeerde externe variant. U kunt beide
varianten door elkaar gebruiken, zodat u binnen- en buitendeuren kunt voorzien van een PaxLock Pro.
Let op dat bij de externe variant alleen de externe zijde van de PaxLock IP-gecertificeerd is, wat betekent
dat de PaxLock Pro nooit extern mag worden geïnstalleerd als de complete unit aan de elementen
wordt blootgesteld op bijvoorbeeld een hek of poort.

2.

Zwart of wit

De PaxLock Pro is beschikbaar in zwart of wit met hoogglans afwerking.
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3.

Deurdikte

De PaxLock Pro is geschikt voor verschillende deurdiktes, afhankelijk van de dikte van de deur dient u
mogelijk een deur kit te bestellen. Hieronder vindt u een lijst met de deurdiktes waarvoor een PaxLock
Pro geschikt is, en welke deur kit u dient te bestellen.

Wat heb ik nodig?
35-45mm - Uit de doos werkt de PaxLock Pro op deze deurdiktes
46-54mm - U dient de volgende deur kit te bestellen: 900-059-NL Paxlock Pro - 50-54mm deur kit
55-62mm - U dient de volgende deur kit te bestellen: 900-060-NL PaxLock Pro - 57-62mm deur kit
Op het boorsjabloon kunt u alle informatie vinden over het afzagen van de busjes of de krukstift:
< paxton.info/3585 >
Let op: wanneer u de krukstift afzaagt adviseren wij om een zaag te gebruiken met een vertanding van
24 TPI (teeth per inch).

4.

Afdekplaten

De PaxLock Pro zal de gaten van een lang deurbeslag niet bedekken, waardoor u na montage gaten in het
zicht heeft zitten. Een afdekplaat die om de PaxLock Pro geplaast wordt zal deze gaten afdekken.
De afdekplaten zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen, Euro profiel 70-72mm*, Euro profiel 9092mm*, Blind.
* Deze afdekplaten worden geleverd met rozetten. Let op: het kan voorkomen dat de standaard rozetten
niet passen op uw cilinder.
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5.

Slotkast

Het wordt aanbevolen dat de PaxLock Pro wordt geïnstalleerd met een nieuwe slotkast om een goede
werking en levensduur van de PaxLock Pro te garanderen.
De slotkast dient aan de volgende specificaties te voldoen:
•
•
•
•
•
•

Voorzien van patentgaten
DIN 18251-1 gecertificeerd
Doornmaat groter dan ≥55mm
Minimale PC maat van ≥70mm voor Europese slotkasten (indien slotcilinder gebruikt wordt)
Minimale PC maat van ≥105mm voor Scandinavische slotkasten (indien slotcilinder gebruikt wordt)
Krukrotatie niet groter dan ≤45°

Wij adviseren om altijd een slotcilinder te gebruiken zeker wanneer u de ruimte niet op een andere manier
kunt betreden of wanneer het een deur betreft die in noodgevallen altijd geopend moet kunnen worden.
Wanneer u een slotcilinder heeft kunt u in geval van nood altijd de deur openen.

6.

BS EN179 - Anti paniek slotkast voor gebruik op vluchtroutes

!

Om ervoor te zorgen dat uw deur voldoet aan de BS EN179 norm dient de PaxLock Pro
gebruikt te worden met de PaxLock Pro - Euro, EN179 kit.

Voor meer informatie raadpleeg: AN1173-NL <Paxton.info/3604>

7.

PaxLock Pro - Euro DIN18251 installatietool

Om het monteren van de PaxLock Pro eenvoudiger te maken hebben wij een boormal ontwikkeld
waarmee u eenvoudig kunt controleren of de deur geschikt is voor de PaxLock Pro.
De boormal is geschikt voor deuren van 35mm tot 62mm, en kan gebruikt worden om gaten op de juiste
positie af te tekenen.
De boormal is vooral handig wanneer u meerdere PaxLock Pro's dient te monteren.
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8.

Glazen deuren

de PaxLock Pro is geschikt voor installatie op glazen deuren mits deze geïnstalleerd wordt in combinatie
met een Dorma Studio Classic® slotkast. Deze slotkasten worden niet door Paxton geleverd maar zijn via
een Dormakaba® leverancier verkrijgbaar. Paxton adviseert de glazen deur set met onderdeel nummer
10.040 te gebruiken welke gevonden kan worden op pagina 30 van de volgende Dormakaba® brochure:
Paxton.info/3815
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