
In heel Europa gelden nu de Normen, NEN-EN 179 en NEN-EN1125 
voor nood- en vluchtdeuren. Onze ervaring wijst uit, dat zelfs onder 
vakmensen er vaak nog onzekerheid bestaat, hoe deze normen in de 
praktijk juist en met zekerheid moeten worden toegepast. De video 
biedt oplossingen voor het veilig vluchten uit gebouwen en geeft 
antwoord op vragen HOE om te gaan met verantwoorde sluiting van 
nood- en vluchtdeuren. 
De GfS Exit Control en de GfS beveiligingssystemen voor paniek-
stangen en duwbalken, zijn door het materiaal test centrum Nor-
drhein Westfalen (D) op de NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 getest én 
gecertificeerd. De GfS e-Bar heeft diverse certificaten en is in over-
eenstemming met de nieuwe prEN 13637.

De video vindt u op onze website www.nooduitgang.nl 
en is  uitstekend te gebruiken voor opleiding, 
instructie of  seminar en is een bron van 
informatie  voor uitvoering en beheer van 
nooduitgangen. De complete DVD is
(gratis) verkrijgbaar.

GfS Trainingsfilm 
“Een veilige vluchtweg”

GRATIS

Bestel gratis!
De nieuwe export catalogus
en prijslijst!

Hier gaat men uit van een relatief klein aantal gebruikers die bekend 
zijn met de situatie en paniek kan worden uitgesloten. Er mag een  
relatief eenvoudige sluiting zonder sleutel worden toegepast. 
Het gehele sluit- en beslagsysteem zal als éénheid goedgekeurd zijn.

Kort en bondig EN 179
•	De	gebruiker	is	reeds	bekend	met	het	sluitsysteem	of	wordt
 bekend gemaakt.
•	Er	kan	geen	panieksituatie	ontstaan.
•	De	maximale	bedieningskracht	op	de	deurkruk	is	7	kg.	
 Bij gebruik van een drukplaat is dit 15 kg.
•	Producten	toegepast	bij	nooduitgangen	moeten	allen	samen
	 zijn	getest	(o.a.	het	keuringsinstituut	MPA	Dortmund).

Hier gaat men uit van openbare gebouwen waar de gebruikers niet be-
kend zijn met het functioneren van vluchtdeuren, er is kans op paniek 
(winkelcentra, theater, vliegveld). De gebruikers dienen de nooduitgan-
gen te kunnen gebruiken zonder voorafgaande instructie. Men dient 
hier een paniekstang over de volle breedte van de deur te plaatsen. Het 
gehele sluit- en beslagsysteem zal als éénheid goedgekeurd zijn. 

Kort en bondig EN 1125
•	De	deur	is	over	de	gehele	breedte	voorzien	van	een	paniekstang
 of duwbalk.
•	De	paniekstang	in	combinatie	met	het	slot	moet	samen	
 gecertificeerd zijn.
•	De	maximale	bedieningskracht	is	8	kg.	bij	belasting	van	het	
 deurblad is dit 22 kg.
•	Bij	twijfel	tussen	nooddeuren	of	vluchtdeuren	(179	of	1125)	
 altijd een paniekstang of duwbalk plaatsen.

Nooduitgang vergrendeling 
volgens de NEN-EN 179

Nooduitgang vergrendeling
volgens de NEN-EN 1125

•	Eenvoudige	montage	bij	alle	ramen	en	deuren
•	Deurstand	signalering	via	LED	(open,	dicht	of	slecht	gesloten)
•	Optische	en	akoestische	barrière
•	Alarm	uitschakeling	door	systeemsleutel	(PH-	cilinder)
•	Voeding	230	V.	Incl.	1,5	kabel	met	stekker
•	Middels	draadloos	deur	reed-contact	geen	bekabeling	en	
	 reikwijdte	tot	20	m.		

GfS Dayalarm met (draadloos)
deur reed-contact

Gesloten

GfS e-Bar® met innovatieve beheer en
beveiligingsfunctie

De GfS Exit Control direct toepasbaar 
bij deurkrukken en paniekstangen

•	Stijlvol	robuust	RVS	design
•	Alarm	95dB/1m.
•	Deurstand	signalering	geïntegreerd	
•	Door	opvallende	LED	verlichting	in	noodsituaties	direct	herkenbaar
•	Voorzien	van	voor-	en	hoofdalarm	
•	Overige	beveiligingscomponenten	zijn	overbodig		

•	Eenvoudige	montage	loodrecht	onder	de	deurkruk	of	paniekstang
•	Optische	en	akoestische	barrière	
•	Alarm	bij	misbruik	95dB/1m.	
•	Draadloze	doormelding	optioneel
•	Vooralarm	bij	eerste	aanraking	mogelijk



Nooduitgang beveiligen volgens de Norm?

Ja,	Wij	zijn	geïnteresseerd	in	uw	beveiligingsproducten	voor		
     nood- en vluchtdeuren. 

 Wilt u telefonisch contact met ons opnemen

 op ____________ dag omstreeks ____________ uur.

 Wilt u mij kosteloos uw product catalogus en prijslijst  
 toezenden. 

  Wilt u mij kosteloos uw trainingsfilm toezenden  
 „Veilig vluchten uit gebouwen“

Onze gegevens zijn:

Bedrijf/Organisatie

Naam

Functie

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon

E-Mail

Scan/Fax	antwoord
071	361	1869

Doezastraat	37	∙	2311	HA	LEIDEN
T:	+31(0)71	361	1628	∙	F:	+31(0)71	361	1869	∙	info@nooduitgang.nl

•	Eenvoudige	montage	bij	alle	paniekstangen	of	duwbalken
•	Optische	en	akoestische	barrière	
•	Alarm	uitschakeling	door	systeemsleutel	(PH-cilinder)
•	Voeding	9V.	batterij,	incl.	batterijbewaking
•	Draadloze	doormelding	is	mogelijk

GfS	Panic	Bar	Alarm	–	paniekstangen
GfS	Push	Bar	alarm	–	duwbalken

Hoofdalarm (Groen in geval van nood)

Bestel	of	kijk	hier	de	product	FILM
www.nooduitgang.nl FILM

Vooralarm

•	Alarm	uitschakeling	door	systeemsleutel
•	Voeding	middels	9V.	batterij,	direct	klaar	voor	gebruik
•	Stevige	en	robuuste	RVS	behuizing
•	5	jaar	fabrieksgarantie

Gesloten

Vooralarm

Bij paniekstangen


