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Algemeen
• GFF is de aanduiding voor gezekerde schootblokking. Dit is de voorziening welke de schoot in 

ingetrokken stand houdt totdat deze handmatig weer wordt vrijgegeven.
• Functie-B is de aanduiding voor de situatie waarbij verbindingsdeuren af en toe doorgang 

van buiten naar binnen via de deurkruk mogelijk moet zijn.  
(Ezelsbruggetje: Functie B = Beiden bedienbaar)

• Functie-E voor buitendeuren waarbij een niet toegestane opening van buitenaf absoluut 
moet worden voorkomen. Bij Functie-E is de GFF functie optioneel (bij bestelling a.u.b 
vermelden) 
(Ezelsbruggetje: Functie E = Enkelzijdig bedienbaar)

systeQ M-SL | Meerpuntsslot - Self Locking (mechanisch zelfvergrendelend)

GFF- functie
SysteQ M-SL heeft standaard de GFF functie.
Wanneer deze wordt ingeschakeld, worden de boven- en onderschoot ingetrokken, de dagschoot 
niet. De voorplaat is voorzien van een palletje wat moet worden omgezet.  

Activeren of deactiveren:
• De kruk naar beneden drukken.
• Vervolgens het palletje omzetten.
• De boven- en onderschoot blijven nu ingetrokken staan.
• De kruk loslaten.

palletje GFF-functie
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SysteQ M-SL(M)-ESC | Meerpuntsslot - Self Locking Paniekuitvoering Escape 

Functie - B (Omschakelfunctie)
Beslag
Binnenzijde / gevaarzijde - deurkruk of paniekbalk
Buitenzijde deurkruk

Basisstand - niet vergrendeld
Bij het sluiten van de deur gaan de nachtschoot en de overige schoten 
van het slot automatisch in de gesloten positie.

Werking vanaf de binnenzijde / gevaarzijde
Door bedienen van de deurkruk of paniekbalk worden alle schoten 
ingetrokken = vluchtdeurfunctie.

Werking vanaf de buitenzijde
De kruk aan de buitenzijde is vrijgegeven = geactiveerd.
Door bedienen van de deurkruk worden nachtschoot en overige 
grendels ingetrokken = doorgangsfunctie.

Schakelstand - vergrendeld:
Met een sleutelschakeling (draai tot aan de aanslag) wordt de kruk aan 
de buitenkant geblokkeerd = gedeactiveerd. Bij het sluiten van de deur 
gaan de nachtschoot en de overige schoten van het slot automatisch in 
de gesloten positie. De deur is daarmee volledig vergrendeld.

Werking vanaf de binnenzijde / gevaarzijde
Door bedienen van de deurkruk of paniekbalk worden alle schoten 
ingetrokken = vluchtdeurfunctie.

Werking vanaf de buitenzijde
De kruk aan de buitenkant is geblokkeerd = gedeactiveerd.
De deur kan alleen met de sleutel geopend worden. 

De kruk aan de buitenzijde kan met een sleutelschakeling weer 
vrijgegeven worden. Vervolgens moet weer een sleutelschakeling 
plaatsvinden om de kruk uit te schakelen. De basisstand, respectievelijk 
schakelstand, blijft in stand, óók na een paniekopening.

Basisstand

Geen doorgang
naar binnen.

Schakelstand
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SysteQ M-SL(M)-ESC | Meerpuntsslot - Self Locking Paniekuitvoering Escape 

Functie - E Wisselfunctie
Beslag
Binnenzijde / gevaarzijde - deurkruk of paniekbalk
Buitenzijde - niet bewegende knop, greep, duwer.

Basisstand 
In de basisstand vallen bij het sluiten van de deur alle schoten 
(dagschoot, nachtschoot en bijzetschoten) in de sluitplaat/sluitlijst.

Werking vanaf de binnenzijde / gevaarzijde
Door bedienen van de deurkruk of paniekbalk worden alle 
vergrendelingspunten ingetrokken = vluchtdeurfunctie.

Werking vanaf de buitenzijde
De deur kan alleen met de sleutel geopend worden.

Na een paniekopening gaat de sluiting automatisch weer terug naar de 
basisstand.

Basisstand

SysteQ M-SL(M)-ESC | Meerpuntsslot - Self Locking Paniekuitvoering Escape 

Functie - E Wisselfunctie met GFF functie
Deze optionele uitvoering is bij de paniekfunctie E beschikbaar. 
LET OP! Deze functie is niet voor branddeuren toegestaan.

Schootblokkering activeren:
1. Trek alle schoten in door de kruk of paniekbalk te bedienen.
2. Draai de cilindersleutel in de sluitrichting tot aan de aanslag. Laat 

de kruk of paniekbalk weer los, draai de sleutel terug en trek hem 
uit.

3. Alle schoten blijven nu ingetrokken.

Schoot losmaken:
1. Draai de cilindersleutel in de openingsrichting tot aan de aanslag.

Draai de sleutel weer terug en trek hem uit. Alle schoten zijn nu
weer vrijgegeven.

GFF-functie

Geen doorgang
naar binnen.

Doorgang naar binnen.
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