
ESCAPE-BINNENKNOP VOOR  
KANTOOR- EN ONDERWIJSOMGEVING

PRODUCTBLAD // DIGITALE CILINDER AX – ESCAPE-KNOP

//   EIGENSCHAPPEN

:: De Escape-knop voor de digitale cilinder AX (Z5)  
is voorzien van een ratelfunctie om onbevoegd 
afsluiten te verhinderen

 ::  Afsluiten van binnenuit niet mogelijk

 ::  Afsluiten alleen van buitenaf en alleen met 
identificatiemedium mogelijk.

 ::  Openen van binnenuit altijd zonder 
identificatiemedium mogelijk

:: Voor uitbreiding achteraf voor Comfort-cilinders 
(CO)

:: Draairichting instelbaar voor DIN L- en  
voor DIN R-deuren

:: Made in Germany! Voor ons héél vanzelfsprekend

EC DIGITAAL EUROPROFIEL-CILINDER AX

Escape-binnenknop voor de kantoor- en onderwijsomgeving,  
voor comfortcilinders AX voor uitbreiding achteraf,  
sluiting van binnen niet mogelijk, met instelbare draairichting rechts/links

SV-Z5.TT.EC

  

//   TOEPASSING 

Wanneer achteraf een comfortcilinder met een escape-knop wordt gemonteerd, kan een deur van binnenuit niet meer worden vergrendeld. 
Afsluiten is alleen van buitenaf en alleen met identificatiemedium mogelijk, waarbij ook hier op elk gewenst moment van binnenuit kan worden 
geopend. Daarmee kan een ruimte op elk gewenst moment zonder identificatiemedium worden verlaten. 

Bijvoorbeeld in openbare instellingen en andere instellingen die voor het publiek toegankelijk zijn, zorgt dit ervoor dat medewerkers niet tegen 
hun wil in een kantoor worden ingesloten. Andere toepassingen zijn scholen waar scholieren docenten niet uit het klaslokaal kunnen uitsluiten.

Afhankelijk van de toepassing vormt de comfortcilinder met escape-knop een zinvol alternatief voor de tweezijdig vrij draaiende FD-cilinder.
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//   INBOUWSITUATIES

Alle montagevideo's voor de digitale cilinder AX te vinden onder:  
https://ax.simons-voss.com/nl

Afhankelijk van de deursituatie verschilt de montage. De gewenste draairichting is instelbaar met de meegeleverde inbussleutel van de 
montage- en batterijsleutel voor de digitale cilinder AX (Z5.Tool).

Rechtsom ontgrendelen

Linksom ontgrendelen

DIN R – naar binnen openend

DIN R – naar buiten openend

DIN L – naar buiten openend

DIN L – naar binnen openend

De escape-knop ontgrendelt de deur  
rechtsom. 

De escape-knop ontgrendelt de deur  
linksom.
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