
Funkcje paniczne zamków wpuszczanych 

 
 
 

 

Opis działania poszczególnych funkcji 

Funkcja przełączająca B - foto 1 



Zastosowanie: 

Dla systemów drzwiowych, które muszą mądrze zagwarantować i zabezpieczyć możliwość przejścia od wewnątrz i 
zewnątrz, dodatkowo muszą w razie potrzeby zabezpieczyć drzwi przed otwarciem z zewnątrz. Zasadniczo 
otwarcie drzwi ze strony zagrożenia jest zawsze możliwe (funkcja drzwi ewakuacyjnych). 3 funkcje- Rygiel w 
pozycji 0, rygiel przełączony (pozycja 0 i ruch kluczem do tyłu), rygiel wysunięty. 

Funkcja od strony wewnętrznej 
(przy wysuniętym ryglu, zamknięte drzwi) 

Drzwi od strony wewnętrznej wyposażone są w drążek lub listwę naciskową. Poprzez nacisk na drążek lub listwę 
następuje odciągnięcie zapadki i wysuniętego rygla. Drzwi mogą być otworzone. 

Funkcja od strony zewnętrznej 
(przy wysuniętym ryglu, zamknięte drzwi) 

Drzwi od strony zewnętrznej posiadają klamkę. Przy wysuniętym ryglu zamka lub ryglu w pozycji 0 klamka ma 
ruch jałowy (nie uruchamia zapadki). Dopiero po przełączeniu rygla drzwi można otworzyć. Rygiel jest zasadniczo 
zamykany przez klucz. 

Funkcja przejścia D - foto 2 

Zastosowanie: 

Dla systemów drzwiowych, które muszą zagwarantować możliwość przejścia od wewnątrz i zewnątrz. Aby 
zapobiec otwarciu drzwi od zewnątrz przy otwartej funkcji Panik rygiel musi być ponownie za pomocą klucza 
wysunięty. Otwarcie drzwi od strony wewnętrznej (zagrożenia) jest zawsze możliwe (funkcja drzwi 
ewakuacyjnych). 

Funkcja od strony wewnętrznej: 

Od strony wewnętrznej (strony zagrożenia) znajduje się klamka lub dźwignia. Przy wysuniętym ryglu, w 
przypadku paniki, poprzez naciśnięcie klamki lub dźwigni jest cofana zapadka i rygiel. Zamek można ryglować od 
odryglowywać za pomocą klucza. 

Funkcja od strony zewnętrznej: 

Drzwi od strony zewnętrznej posiadają klamkę. Przy odryglowanym zamku za pomocą klamki można cofnąć 
zapadkę. Zamek jest ryglowany i odryglowywany za pomocą klucza. Po otwarciu zamka od wewnątrz w 
przypadku paniki, od zewnątrz zamek można otworzyć klamką (po naciśnięciu klamki jest cofana zapadka). Przy 
zamku zaryglowanym (rygiel wysunięty) klamka jest wyłączona tzn. ma ruch jałowy (nie uruchamia zapadki). 

Funkcja odciągu zapadki E - foto 3 

Zastosowanie: 

Dla systemów drzwiowych, które muszą zagwarantować możliwość otwarcia drzwi od wewnątrz oraz zabezpieczyć 
możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz przez nieuprawnione osoby. Zasadniczo otwarcie drzwi od wewnątrz jest 
zawsze możliwe (funkcja drzwi ewakuacyjnych). Zamki z tą funkcją posiadają orzech stały. 

Funkcja od strony wewnętrznej: 

Od strony wewnętrznej (strony zagrożenia) znajduje się klamka lub dźwignia. Przy wysuniętym ryglu, w 
przypadku paniki, poprzez naciśnięcie klamki lub dźwigni jest cofana zapadka i rygiel. Przy zamku odryglowanym 
(rygiel w pozycji 0) można klamką lub dźwignią cofnąć zapadkę, zapadka jest też cofana w przypadku ruchu 
kluczem. Zamek jest ryglowany i odryglowywany za pomocą klucza. 

Funkcja od strony zewnętrznej: 



Drzwi od strony zewnętrznej posiadają gałkę. Przy zamku odryglowanym (rygiel w pozycji 0) za pomocą klucza 
można cofnąć zapadkę. Od zewnątrz zamek jest ryglowany i odryglowywany za pomocą klucza. 


