
PHA 2500 voor volbladdeuren 

dormakaba Belgium N.V.  ▪  T. +32 (0)50 45 15 70  ▪  info.be@dormakaba.com  ▪  www.dormakaba.be 

dormakaba PHA 2500 

Paniekdeursluiting voor enkel- en dubbelvleugelige volbladdeuren.  

PHA 2500 VB, voor enkele deur 

Paniekdeursluiting gekeurd conform EN 1125, met ”Crossbar“ bedieningsstang, voor 1-vleugelige 
volbladdeuren, deurbreedtes tot 1.300 mm / deurgewichten tot 200 kg, geringe voorstand ≤100 mm 
conform classificatie 2, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, klemvrij, zonder zichtbare 
bevestigingsschroeven. Met volbladslot voor loop-, wissel- of schakelfunctie, doornmaat 65/80 mm,  
geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC). Toegelaten voor toepassing op brand- en 
rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het keurmerk. 
▪ Zilverkleurig  
▪ RVS design  

PHA 2105 verbindingsstang 

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1.300 mm 

▪ Zilverkleurig        
▪ RVS design  

dormakaba PHA 2500 VB met SVP 2000, voor enkele deur 

Paniekdeursluiting gekeurd conform EN 1125, met ”Crossbar“ bedieningsstang, voor 1-vleugelige 

volbladdeuren, deurbreedtes tot 1.300 mm / deurgewichten tot 200 kg, vlakke overstek ≤100 mm conform 

classificatie 2, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, klemvrij, zonder zichtbare 

bevestigingsschroeven. Met zelfvergrendelend antipaniek-motorslot SVP 2000 met wisselfunctie, doornmaat 

55/60/65/80 mm, geschikt voor toepassing van een elektronische knopcilinder. Alle producten van de serie 

PHA 2500 dragen het CE keurmerk. 

Voorplaatbreedte 20 mm met hoeksluitplaat 

▪ Zilverkleurig  
▪ RVS design 

Voorplaatbreedte 24 mm met vlakke sluitplaat 

▪ Zilverkleurig  
▪ RVS design 

PHA 2105 verbindingsstang 

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1.300 mm 

▪ Zilverkleurig        
▪ RVS design  
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dormakaba PHA 2500 VB TRS (verticale sluitstaaf), voor 2-vleugelige deur 

Passieve deur met verticale sluitstaaf boven (TRS) en beneden (TRB). Paniekdeursluiting gekeurd conform EN 

1125, met ”Crossbar“ bedieningsstang, voor 2-vleugelige volbladdeuren, deurbreedtes tot 1.300 mm / 

deurhoogtes tot 2.500 mm/ deurgewichten tot 200 kg, vlakke overstek ≤ 100 mm conform classificatie 2, 

geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Loopdeur 

met volbladslot voor loop-, wissel- of omschakelfunctie, doornmaat 65/80 mm, geschikt voor toepassing van 

een elektronische knopcilinder (XS-cilinder). Passieve deur met slot-tegenkast, doornmaat 65/80 mm, incl. 

schakelslot en stanggeleiding. Toegelaten voor toepassing op brand- en rookwerende deuren. De 

betreffende brand- of rook compartimenterende vluchtdeur moet vanzelfsprekend ook over een 

geschiktheidattest beschikken. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk. 

PHA 2560, loopdeur 

▪ Zilverkleurig  
▪ RVS design 

PHA 2570 TRS, passieve deur 

▪ Zilverkleurig  
▪ RVS design 

PHA 2105 verbindingsstang 

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1.300 mm 

▪ Zilverkleurig        
▪ RVS design  

PHA 2160 verticale sluitstaaf TRS, boven 

voor PHA 2570 TRS (passieve vleugel), 

buis Ø 10 mm, deurhoogte tot 2.500 mm 

PHA 2161 verticale sluitstaaf TRB, onder 

voor PHA 2570 TRS, (passieve deur) 

Buis Ø 10 mm, voor krukhoogte tot 1.050 mm 

PHA 2122 vloersluitplaat 

Ten behoeve van de verticale ondersluiting. 

Verplicht voor panieksluitingen volgens EN 1125. 

Uitvoering: 

PHA 2122-0 (0 mm) 

PHA 2122-1 (-2 mm) 

PHA 2122-4 (-4 mm) 

Ten behoeve van de verticale ondersluiting. 

Verplicht voor panieksluitingen volgens EN 1125. 
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PHA 7380 voorplaat (optie) 

Voor PHA 2160 verticale sluitstaaf TRS, boven 

Wisselfunctie E 

Voor deuren waarbij ongeautoriseerd openen van buitenaf verhinderd moet worden. Openen van de deur 

van binnenuit (vluchtzijde) is altijd mogelijk. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de 

panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten nachtschoot ingetrokken. De nachtschoot blijft ingetrokken 

totdat de deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een vaste knop, 

de deur kan met de sleutel worden ontgrendeld en geopend of opnieuw worden vergrendeld. 

Loopfunctie D 

Voor deuren waarbij tijdelijk vrije toegang van buitenaf gewenst is. Openen van de deur van binnenuit 

(vluchtzijde) is altijd mogelijk. Na paniekopening is de deur meteen ook van buitenaf (toegang) te openen. 

Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten 

nachtschoot ingetrokken. Na paniek ontgrendeling blijft de nachtschoot ingetrokken totdat de deur met de 

sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een deurkruk. Met de sleutel kan de 

nachtschoot worden ingetrokken, met de deurkruk wordt de dagschoot bediend. 

Omschakelfunctie B 

Voor deuren waarbij tijdelijk vrije toegang van buitenaf gewenst is. De deurkruk aan de buitenzijde kan aan 

het slot gekoppeld of losgekoppeld worden. Openen van de deur van binnenuit (vluchtzijde) is altijd 

mogelijk. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de 

uitgestoten nachtschoot ingetrokken. Na paniek ontgrendeling blijft de nachtschoot ingetrokken totdat de 

deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een deurkruk. Met de 

sleutel kan de nachtschoot worden ingetrokken, met de deurkruk wordt de dagschoot bediend. 
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