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Als het over veiligheid gaat, dan is er CISA
Sinds 1926 staat CISA synoniem voor bescherming. Het bedrijf biedt geavanceerde oplossingen voor mechanische en 
elektronische sloten, panieksluitingen, deursluiters, hangsloten, kluizen, sleutels en cilinders. Het bedrijf maakt deel uit 
van Ingersoll Rand, een van de grootste multinationals die gespecialiseerd is in geïntegreerde oplossingen voor koel- en 
persluchtsystemen en veiligheid.
CISA besteedt van oudsher veel aandacht aan de nieuwe eisen van de markt en is al jarenlang de grootste producent van 
panieksluitingen die bescherming en veiligheid in openbare gebouwen combineren. Het bedrijf blijft dagelijks onderzoek 
verrichten om alsmaar meer innovatieve oplossingen te bieden. Een uitgebreid gamma dat aan alle eisen van de klant 
voldoet, alsook aan de vereisten inzake kwaliteit en installatie van de distributeurs.

Panieksluitingen
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Bioscopen, theaters, gebouwen waar sport beoefend wordt... er zijn talrijke openbare gebouwen die beschermingssystemen 
nodig hebben die ook rekening houden met de veiligheid van de mensen die er rondlopen. CISA stelt vele oplossingen voor, 
specifiek voor elk type omgeving en behoefte.

CISA biedt een oplossing voor elke situatie
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CISA presenteert FAST
Het nieuwe gamma stevigere en modernere 
panieksluitingen die gemakkelijker te installeren zijn
CISA biedt een uitgebreid gamma panieksluitingen met verschillende vormen en technische eigenschappen. Allen 
beantwoorden ze echter aan één grote vereiste: volledige bescherming bieden op plaatsen waar veel mensen rondlopen in 
overeenstemming met de Europese wetgeving.

De panieksluitingen van CISA bieden geavanceerde technologische oplossingen die gekenmerkt worden door de 
monteerbaarheid, de omkeerbaarheid, het uitgebreide gamma en de talrijke accessoires, de  aanpasbaarheid aan elk soort 
lijstwerk en de controle door elektronische deurkrukken, elektrisch bediende deuren of microschakelaars. Het voortdurend 
zoeken naar vernieuwende oplossingen heeft geleid tot een verdere evolutie, waarbij nieuwe eigenschappen en een 
uitgesproken en duidelijk design toegevoegd worden aan een stevige basis. De panieksluitingen zien er stevig, betrouwbaar 
en homogeen uit. Hierdoor is het mogelijk om producten van verschillende reeksen te combineren in dezelfde ruimte.
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De installatie is nog nooit zo eenvoudig 
en snel geweest

FAST HALVEERT DE INSTALLATIETIJDEN

Dankzij de nieuwe technische eigenschappen kunnen de panieksluitingen FAST dubbel zo snel worden geïnstalleerd als de vorige modellen.

Dit is mogelijk dankzij: 

te stellen terwijl het in werking is;
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1. Montageplaat met systeem voor de snelle 
aankoppeling voor de bijkomende sluitingen.

mechanisme aan te sluiten op de bijkomende 
sluitingen.

3. Behuizing met clip voor snelle montage zonder 
bevestigingsschroeven.
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PERFECT VERWISSELBAAR MET DE VORIGE VERSIE
De eerste vereiste van CISA tijdens het ontwerpen van de FAST-panieksluitingen was 
ervoor te zorgen dat klanten op een snelle en eenvoudige manier konden overschakelen 
van oude modellen naar de nieuwe versies.
Voor wie reeds een panieksluiting van CISA bezit, is de overstap eenvoudig en snel. Er 
is geen enkele ingreep op de deur vereist.

BETERE BESCHERMING

deuren, is het mogelijk om ruimten waar veel mensen komen uitstekend te beschermen 
tegen indringers en een snelle vluchtweg te garanderen in geval van gevaar.

Nieuwe eigenschappen, nieuwe voordelen
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FAMILY FEELING
Bij het nieuwe design van FAST staat 
homogeniteit centraal. Er is een esthetische 
harmonie tussen de verschillende soorten 
sluitingen. Daardoor is het mogelijk om 
verschillende producten in dezelfde ruimte te 
gebruiken.

EENVOUDIG ONDERHOUD
Dankzij de behuizing zonder 
bevestigingsschroeven kunnen alle 
afdekkappen van de producten van het 
gamma FAST snel worden gedemonteerd om 
te controleren of de panieksluiting goed is 
vastgemaakt aan de deur en om de nodige 
smering te verrichten.
De sluitingen kunnen erna even makkelijk en 
snel opnieuw in gebruik worden genomen 
zonder gereedschap.
Beperkt buitengewoon onderhoud.

GERUISLOOSHEID
De kabel die door FAST gebruikt wordt om 
de bijkomende sluitingen te verbinden is 
geruislozer dan de traditionele stangen.
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De Europese wetgeving

enkel producten op de markt gebracht worden die gemarkeerd zijn met de nieuwe norm. CISA heeft alle testen doorstaan en heeft op 

1) Een panieksluiting moet op om het even welk moment geopend kunnen worden en door om het even wie (inclusief kinderen, 
bejaarden, gehandicapten, enz.) door een lichte druk uit te voeren met de handen, het lichaam of andere op om het even welk 
punt van de horizontale stang.

2) Een panieksluiting dient ook aangebracht te kunnen worden op deuren voor gewone doorgang (bijvoorbeeld in winkels, kantoren, 
ziekenhuizen, scholen, enz.) en dient bijgevolg een hoge of zeer hoge gebruiksfrequentie te garanderen.

3) Als een panieksluiting wordt aangebracht op een brandwerende deur, dan moet deze na de vlucht het sluiten van de deur 
garanderen, ook in geval van heel hoge temperaturen.

4) Een panieksluiting dient verzekerd te zijn tegen corrosie.
5) De uitsteek van de stang van een panieksluiting mag niet meer dan 150 mm bedragen.

7) Er zijn 2 soorten panieksluitingen: duwstang met code A, duwbalk met code B.



13

door personen die er mogelijk geen aandacht aan besteden, i.e. mogelijkheid tot ongelukken of 

panieksluitingen kunnen garanderen, waarbij de beveiliging van personen belangrijker is dan de 

stang tot 100 mm (beperkt).

voor de gedeeltelijk vastgemaakte vleugel.
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CISA stelt twee soorten panieksluitingen voor. Twee verschillende families, die verschillende structuren hebben en op verschillende 
manieren worden geïnstalleerd.

Een opbouwsluiting is een volledig mechanisme dat geïnstalleerd kan worden zoals het werd geleverd. De installatie is snel en de kosten 

Het uitgebreide gamma accessoires biedt oplossingen voor de hoogste installatievereisten.

FAST Push-pad

FAST Touch

FAST Touch en FAST Push
Opbouwversie

FAST Push
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De meest recente oplossing met betrekking tot het beheren van noodopeningen. Bij dit soort systeem wordt de stang gecombineerd 
met een daarvoor bestemd paniekslot dat in het lijstwerk ingewerkt wordt. Enkel de stang blijft zichtbaar. Het resultaat is een volledig 

FAST Push

FAST Touch

FAST Touch en FAST Push
Inbouwversie
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FAST Touch opbouwversie
Compact en betrouwbaar

DISTINCTIEVE EIGENSCHAPPEN
- Erg compact.

sluiten van de deur.

- Volledig moduleerbaar systeem.
- Voormontage-platen voor het bevestigen van bijkomende sluitingen.

bijkomende sluitingen aan het centrale mechanisme.
- Bijkomende sluitingen die snel bevestigd en afgesteld kunnen 

worden.

- Beschikbaar in brandwerende versie.

CERTIFICATEN EN MARKERING
De materialen en de gebruikte technische oplossingen staan toe 
de meest strenge wetgevingen na te leven, waardoor CISA erin 
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FAST Touch inbouwversie
U kiest voor design

DISTINCTIEVE EIGENSCHAPPEN

sluiten van de deur.
- Combineerbaar met panieksloten en brandwerende panieksloten 

van CISA.

veiligheid en een snelle vluchtweg in geval van gevaar.

CERTIFICATEN EN MARKERING
De materialen en de gebruikte technische oplossingen staan toe 
de meest strenge wetgevingen na te leven, waardoor CISA erin is 
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FAST Push opbouwversie
Bescherming op maat voor alle ruimten

DISTINCTIEVE EIGENSCHAPPEN

- Volledig moduleerbaar systeem.
- Voormontage-platen voor het bevestigen van bijkomende sluitingen.
- Buigzame verbindingskabel voor het snel bevestigen van 

bijkomende sluitingen aan het centrale mechanisme.
- Bijkomende sluitingen die snel bevestigd en afgesteld kunnen 

worden.

- Accessoires uitwisselbaar met de serie FAST Touch.
- Beschikbaar in brandwerende versie.

CERTIFICATEN EN MARKERING
De materialen en de gebruikte technische oplossingen staan toe 
de meest strenge wetgevingen na te leven, waardoor CISA erin is 
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FAST Push inbouwversie
Uiterst veilige bescherming

DISTINCTIEVE EIGENSCHAPPEN

- Combineerbaar met panieksloten en brandwerende 
panieksloten van CISA.

veiligheid van voorwerpen en een snelle vluchtweg in geval van 
gevaar.

CERTIFICATEN EN MARKERING
De materialen en de gebruikte technische oplossingen staan toe 
de meest strenge wetgevingen na te leven, waardoor CISA erin is 
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De Prestige-serie

EENVOUD EN STEVIGHEID
Het moderne en compacte design geeft de kracht en de 
duurzaamheid van de panieksluitingen in deze serie goed weer. De 
sluitingen kunnen in elke ruimte worden gebruikt.

MAKKELIJK TE INSTALLEREN

snel worden geïnstalleerd op houten, stalen en aluminiumdeuren. 

BETROUWBAAR

betreft betrouwbaarheid, kwaliteit van de materialen en zorg 
tijdens het vervaardigen van de mechanismen.

DUURZAAM

duurzaamheid die veel hoger ligt dan het wettelijk voorgeschreven 

MODULEERBAAR

gecombineerd worden met verlengstukken boven- en onderaan en 
aan de zijkant voor deuren met 1 of 2 vleugels, met sluitende of 

TYPOLOGIE

verschillende afwerkingen, en in roestvrij staal, aangewezen voor 
de installatie in ruimten met een bijzonder agressieve atmosfeer.
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DISTINCTIEVE EIGENSCHAPPEN
- Duidelijke vormen en grote esthetische precisie.
- Volledig moduleerbaar.

CERTIFICATEN EN MARKERING
De materialen en de gebruikte technische oplossingen staan toe 
de meest strenge wetgevingen na te leven, waardoor CISA erin is 

door ICIM, het onafhankelijke Italiaanse instituut voor 

deuren.

Prestige opbouwversie
Buitengewoon betrouwbaar
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DISTINCTIEVE EIGENSCHAPPEN
- Duidelijke vormen en grote esthetische waarde.

CERTIFICATEN EN MARKERING
De materialen en de gebruikte technische oplossingen staan toe 
de meest strenge wetgevingen na te leven, waardoor CISA erin is 

door ICIM, het onafhankelijke Italiaanse instituut voor 

deuren.

Prestige inbouwversie
Traditionele veiligheid
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uiterst veelzijdig. Een geschikte oplossing voor elke ruimte.

Afwerkingen

Gelakte afwerkingen FAST Touch en FAST Push

Groen RAL 6001
Afw. 43

Grijs RAL 9006
Afw. 97

Rood RAL 3000
Afw. 41

Matzwart
Afw. 44

Geel RAL 1004
Afw. 42

Wit RAL 3000
Afw. 45

Geanodiseerde afwerkingen voor FAST Touch stang

Geanodiseerd
Gesatineerd aluminium
Afw. 62

Messing
Afw. A1

Geanodiseerd
Brons
Afw. 64

PVD-afwerkingen voor FAST Touch en FAST Push

Gesatineerd roestvrij staal
Afw. C2
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BESTUDEERD DESIGN

De buitenmodules die met de 

panieksluitingen van CISA kunnen worden 

gecombineerd, worden gekenmerkt door 

ergonomie en design.

De buitenmodules van CISA worden op 

harmonieuze wijze geïntegreerd met alle 

vormen van panieksluitingen.

VEELZIJDIGHEID

De buitenmodules van CISA beantwoorden 

volledig aan alle vereisten met betrekking 

tot de installatie, in combinatie met de 

panieksluitingen van de series FAST en 

biedt een oplossing voor plaatsen waar er 

een beperkte ruimte voor de uitsteek is.

AFWERKINGEN

De buitenmodules van CISA zijn 

beschikbaar in dezelfde afwerkingen als de 

panieksluitingen.

CONTROLE VAN DE 
HANDELINGEN

CISA ook leverbaar met een microschakelaar 

om op elk moment de activiteiten van de 

buitenmodule te kunnen controleren.

Buitenmodules
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ESTHETIEK EN DESIGN

Sober design dat weinig plaats inneemt.

MAKKELIJK TE INSTALLEREN

De elektrisch gestuurde deurkruk is makkelijk te 

en kan de mechanische deurkruk vervangen zonder 

structurele wijzigingen aan te brengen aan de deur. 

Met de elektrisch gestuurde deurkruk kunnen deuren 

die uitgerust zijn met panieksluitingen (ook met 

meerdere punten) vanop afstand worden bediend.

STROOMVOORZIENING

De voeding van de sluiting met de Booster maakt 

de aansluiting met lage spanning mogelijk. Het 

voorkomen die veroorzaakt worden door ongeschikte 

spanningen.

VEELZIJDIGHEID

De elektrisch gestuurde deurkruk kan worden 

geïnstalleerd op houten, metalen en aluminiumdeuren, 

in combinatie met alle sluitingen van het gamma 

CISA.

Elektrisch gestuurde deurkrukken
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Bijkomende accessoires

REGELBARE
SLUITPLATEN
De regelbare slotplaten 
kunnen geïnstalleerd worden 
op alle soorten deuren, 

en in combinatie met om het 
even welke panieksluiting van 
CISA.

ELEKTRISCHE 
SLUITPLATEN
Combineerbaar met alle 
panieksluitingen van CISA met 
zijschoot.

GLASS KIT

Dankzij de Glass kit van CISA 

panieksluitingen te installeren 

op glazen deuren, waarbij 

de functionaliteit van de 

panieksluitingen van CISA op 

elegante wijze gecombineerd 

wordt met de glazen deuren.



De sector Security Technologies is wereldwijd marktleider in het leveren van producten en diensten voor de veiligheid van ruimten en 
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