
• PHA 2000 pozioma dźwignia przeciwpaniczna może być

stosowania na wszystkich systemach drzwiowych.

• Do drzwi płaszczowych, profilowych lub szklanych.

• Do drzwi jedno lub dwuskrzydłowych.

• Do drzwi standardowych na drogach ewakuacyjnych oraz

drzwi pożarowych i dymoszczelnych (dźwignie oznaczone

symbolem F).

• Okucie zgodne z normą PN-EN 1125.

• Dla skrzydeł o maksymalnej szerokości :

- w drzwiach jednoskrzydłowych: do 1300 mm,

- w drzwiach dwuskrzydłowych: do 2600 mm.

• Dla skrzydeł o maksymalnej wysokości do 2270 mm lub

3400 mm.

• Dla skrzydeł o maksymalnym ciężarze 200kg.

• Dla drzwi jednoskrzydłowych blokada jedno, dwu lub

trzypunktowa, dla drzwi dwuskrzydłowych blokada trzy, cztero

lub pięciopunktowa.

• Możliwość zastosowania okucia zewnętrznego PHT w postaci

klamki bądź gałki.

• Funkcje elektryczne do zastosowań specjalnych.

• Okucie może być wyposażone oprócz mechanizmu

zatrzaskowego w zabezpieczenie antywłamaniowe.

• Możliwość umieszczenia napisu w języku Braille’a.

• Niewidoczne śruby montażowe.

• Dostępna szeroka gama akcesoriów:

- górne i dolne blokady,

- podkładki do drzwi szklanych,

- elektrozaczepy i zaczepy regulowane.

DORMA PHA 2000

Produkty z serii PHA DORMA spełniają wszystkie

wymagania stawiane przed miejscami użyteczności

publicznej, takimi jak szpitale, uniwersytety, szkoły, sale

koncertowe, centra handlowe, hotele, czy budynki biurowe.

System okuć panicznych z dźwignią poziomą DORMA PHA

2000 to kompletne rozwiązanie do montażu w drzwiach na

drogach ewakuacyjnych tam, gdzie liczą się bezpieczeństwo,

niezawodność oraz estetyka. Okucia PHA 2000 w połączeniu

z uniwersalnymi okuciami zewnętrznymi PHT mogą być

stosowane w drzwiach profilowych, szklanych, drewnianych

oraz drzwiach pełnych wszelkich typów.

 Do pionowych oraz poziomych mechanizmów 

przeciwpanicznych

 Montaż zewnętrzny z klamką lub gałką DORMA 

PREMIUM

 Blokada jedno, dwu lub trzypunktowa dla drzwi 

jednoskrzydłowych oraz blokada trzy, cztero lub 

pięciopunktowa dla drzwi dwuskrzydłowych.

 System zgodny z normą EN 1125.
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Schemat Typ Charakterystyka produktu Kolor


