
INDVENDIG ESCAPE-KNOP  
TIL KONTOR- OG UNDERVISNINGSMILJØET

PRODUKTBLAD // DIGITAL CYLINDER AX - ESCAPE-KNOP

//   EGENSKABER

:: Escape-knoppen til Digital Cylinder AX (Z5)  
er udstyret med en pal-funktion for at forhindre 
uautoriseret låsning

 ::  Låsning indefra ikke mulig

 ::  Låsning kun mulig udefra og kun med 
identifikationsmedie 

 ::  Oplåsning indefra mulig til enhver tid uden 
identifikationsmedie

:: Til eftermontering på Comfort-cylinder (CO)

:: Drejeretningen kan justeres for DIN L- og DIN 
R-døre

:: Made in Germany! For os er det en selvfølge

EC DIGITAL EUROPROFIL-CYLINDER AX

Indvendig Escape-knop til kontor- og undervisningsmiljøet, til Comfort-Cylinder AX til 
eftermontering, låsning indefra ikke mulig, med justerbar drejeretning til højre/venstre

SV-Z5.TT.EC

//  ANVENDELSE 

Hvis en Comfort-cylinder eftermonteres med en Escape-knop, kan en dør ikke længere låses indefra. Låsning er kun mulig udefra og kun 
med et identifikationsmedie, selv om den også kan låses op indefra til enhver tid. Det betyder, at et rum til enhver tid kan forlades uden et 
identifikationsmedie. 

For eksempel hos offentlige myndigheder og andre institutioner med offentlig trafik sikrer dette, at de ansatte ikke bliver låst inde på et kontor 
mod deres vilje. Andre anvendelsesområder er skoler, hvor eleverne ikke kan låse lærerne ude af klasseværelset.

Afhængigt af anvendelsesområdet er Comfort-cylinderen med Escape-knop et fornuftigt alternativ til FD-cylinderen, der kan dreje frit på  
begge sider.



P
D

.E
S

C
-K

na
uf

.D
K

 -
 2

0
22

.0
3

//  MONTERINGSSITUATIONER

Alle monteringsvideoer til Digital Cylinder AX findes på:  
https://ax.simons-voss.com/dk

Monteringen varierer afhængigt af dørens situation. Den ønskede drejeretning kan justeres ved hjælp af den unbrakonøgle, der følger med 
monterings- og batterinøglen til Digital Cylinder AX (Z5.Tool).

Oplåsning med uret

Oplåsning mod uret

DIN R - Indadgående åbning

DIN R - Udadgående åbning

DIN L - Udadgående åbning

DIN L - Indadgående åbning

Escape-knoppen låser døren op med uret. 

Escape-knoppen låser døren op mod uret.
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