
Cerinţele căilor 
de evacuare 



Pe lângă standardele existente, sunt importante 
regulamentele în privinţa siguranţei în caz de 
incendiu şi cerinţele utilizatorilor.

CERINŢE DE BAZĂ 

Cerinţele de bază pentru ieşirile de urgenţă din 
clădiri, tipurile şi cerinţele pentru uşi folosite în 
astfel de ieşiri, depind de regulamentele locale. 
În general, pentru o evacuare rapidă şi uşoară, 
echipamentul uşilor trebuie să ofere sisteme  
care “să se descuie automat şi să se poată 
deschidă fără a lua măsuri suplimentare”
La ieşirile de urgenţă, echipamentul de uşi nu 
trebuie să micşoreze rezistenţa la foc a uşii - 
sistemele de închidere trebuie să asigure uşa care 
se închide mecanic, chiar şi la temperaturi înalte 
(1000°C).

Echipamentul instalat pe uşă depinde de modul 
de folosire al clădirii şi gradul de ocupare al 
acesteia: În cazul în care o clădire este ocupată 
de persoane care nu sunt familiarizate în mod 
corect cu operaţiunile şi spaţiile acesteia, 
premizele sunt ridicate (150 de persoane sau 
mai multe), uşile de la ieşirile de urgenţă trebuie 
să fie dotate cu dispozitive pentru ieşiri de 
urgenţă, conform cu standardul EN 1125. În altă 
situaţie, uşile de la ieşirile de urgenţă trebuie să 
fie dotate cu accesorii pentru ieşiri de urgenţă 
conform cu standardul EN 179 (deschidere doar 
cu ajutorul mânerului).

DEFINIŢII

•  Uşa rezistentă la foc –este folosită pentru a 
preveni extinderea focului, astfel încât trebuie 
să rămână închisă în timpul incendiului, chiar şi 
la temperaturi înalte.

•  Uşa pentru ieşiri de urgenţă – trebuie să poată 
fi deschisă chiar şi în condiţii în care uşa este 
împinsă şi rămâne liberă în timpul alarmei de 
incendiu.

•  Uşa pentru ieşiri de urgenţă şi rezistentă la 
foc – este o combinaţie între uşa pentru ieşiri 
de urgenţă şi cea rezistentă la foc. Îndeplineşte 
cele mai înalte cerinţe. Uşa este dotată cu 
echipament mecanic care să o menţină în 
poziţia închis şi poate fi deschisă cu ajutorul 
unei bare/unui mâner antipanică.

•  Uşile pentru ventilarea focului – uşa trebuie să 
se deschidă automat şi să ofere o ventilare a 
spaţiului în cazul unei alarme de incendiu.

• Broască electromecanică cu autoînzăvorâre 
– zăvorul este aruncat în afară mecanic, atunci 

Recomandări pentru uşi 
Aplicaţii

când uşa este închisă complet, folosirea 
mânerului duce la retragerea zăvorului.

•  Broască cu electromotor – zăvorul este 
aruncat în afară mecanic atunci când uşa este 
închisă complet, zăvorul se retrage cu ajutorul 
unui mic motor electric.

•  Bara/mânerul antipanică – control al uşii care 
ajută la deschiderea uşii chiar şi în condiţii în 
care este împinsă uşa.

SCOPUL STANDARDELOR INDIVIDUALE

EN 1627
Acest standard clasifică broaştele conform cu 
rezistenţa la efracţie. În consecinţă, standardul 
de performanţă EN 1630 descrie procedura de 
testare. Testul constă în partea statică, în care 
sunt măsurate rezistenţa limbii şi a zăvorului la 
forţa indusă de echipament hidraulic şi partea 
manuală, în care este măsurat timpul necesar 
spargerii uşii cu instrumente specifice.

EN 179
Acest standard stabileşte cerinţele pentru 
echipamentele instalate pe uşile de la ieşirile de 
urgenţă. Printre altele, echipamentul ar trebui 
să se descuie dintr-o singură mişcare, în direcţia 
definită (de sus în jos sau înspre uşă) şi se setează 
maximul de forţe pentru control în condiţii în 
care uşa este împinsă. Controalele trebuie să 
excludă prinderea accidentală a hainelor, iar 
echipamentul trebuie să fie operabil pe termen 
îndelungat cel puţin 250.000 cicluri fără a se 
observa o folosire evidentă).

EN 1125
Standardul specifică cerinţele pentru 
echipamentele de uşi pentru ieşiri de urgenţă 
din spaţii publice. Printre altele: echipamentul 
ar trebui să descuie dintr-o singură mişcare, în 
direcţia definită (de sus în jos sau înspre uşă) şi 
se setează maximul de forţe pentru control în 
condiţii în care uşa este împinsă. Controalele 
trebuie să excludă prinderea accidentală a 
hainelor, extinse pe toată lăţimea uşii (bare 
antipanică) iar echipamentul trebuie să fie 
operabil pe termen îndelungat cel puţin 250.000 
cicluri fără a se observa o folosire evidentă).

EN 1634
Standardul specifică cerinţele pentru 
echipamentul uşilor rezistente la foc şi clarifică 
regulile testării la rezistenţa la foc a uşilor cu 
design şi dimensiuni similare cu uşile care au fost 
testate anterior.



EN 179

EN 1125

Clasificarea de bază,
conform standardelor

bara antipanică bara antipanică bara antipanică

MănerMăner EUROPAD 
(dispozitiv de iesire de urgenta)

uşă principală uşă secundară

uşă principală uşă secundară
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CONTROL IEŞIRI - Uşi simple

SX03/SX43 FSB – mâner

HID 
ENTRYPROX

Cerinţe:
Control acces şi monitorizare.
Evacuare posibilă în caz de 
incendiu.
Acţionare:
Caracteristica funcţie antipanică a 
barei interioare/mânerului interior 
– uşa poate fi deschisă întotdeauna 
printr-o uşoară apăsare a mâneru-
lui. Funcţia este independentă de 
starea EPS. Cititorul exterior este 
folosit pentru a controla mânerul 
exterior – când este aplicată 
tensiunea de operare (primită de 
la cititor) către broasca din seriile 
EL560/EL460; uşa poate deschisă 
folosind mânerul exterior. Astfel 
poate fi implementat controlul 
accesului.
Cititorul exterior poate fi înlocuit 
de exemplu cu un buton aflat 
la recepţie. Atunci când nu este 
alimentată, mânerul exterior de la 
broască nu funcţionează şi uşa nu 
poate fi deschisă.
Atunci când este închisă, uşa se 
încuie mecanic ( broasca din seriile 
EL560/EL460).
Este posibilă şi descuierea 
mecanică folosind cilindrul.

EN 179 EN 1125

Broască electromecanică
EL560 / EL460

Accesorii 
IKON SX03 / SX43

mâner-mâner

Broască electromecanică
EL560 / EL460

Accesorii
bară antipanică - mâner

CONTROL ACCES - Uşi simple

SX08/48 FSB – mâner

HID 
ENTRYPROX

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Cerinţe:
Control ieşiri şi monitorizarea.
Evacuare posibilă în caz de 
incendiu.
Închis pe dinafară.
Acţionare:
Broasca electromecanică este pe 
modul reversibil – atunci când 
nu este alimentată, mânerul 
interior poate fi folosit pentru 
evacuare – sistem EPS. Seriile de 
broaşte electromecanice EL560/
EL460 se pot opri de la alimen-
tare, folosind un cititor interior în 
condiţii normale de operare. Astfel 
mânerul interior poate fi controlat 
– controlul ieşirilor. Când broasca 
este alimentată, mânerul interior 
nu funcţionează şi uşa nu poate fi 
deschisă. Accesul este posibil doar 
folosind cheia.
Atunci când este închisă, uşa se 
încuie singură, mecanic (seriile de 
broaşte EL560/EL 460).
Este posibilă şi descuierea 
mecanică folosind cilindrul.

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Broască electromecanică
EL560“3”/
EL460“3”

Accesorii
SX08 / SX48 

mâner – bară antipanică

Broască electromecanică
EL560“3”/
EL460“3”

Accesorii
bară antipanică - mâner

EN 179 EN 1125

DC250 DC250

DC250 DC250



SX03/43 FSB – mâner

M32 M32

HID 
ENTRYPROX

SX03/43 FSB –mâner

HID 
ENTRYPROX

Cerinţe:
Controlul accesului şi al ieşirilor şi 
monitorizare. Uşa este eliberată 
din ambele părţi, în caz de incendiu 
şi este folosită atât pentru evacuare 
cât şi ca rută de acces pentru 
pompieri.
Acţionare:
Broasca electromecanică este pe 
modul reversibil – atunci când nu 
are alimentare; mânerul interior 
poate fi folosit pentru evacuare şi 
mânerul exterior poate fi folosit 
pentru accesul pompierilor – sis-
temul EPS.
Seriile de broaşte electromecanice 
EL560/EL460 se pot opri de la ali-
mentare folosind un cititor interior 
în condiţii de operare normale. 
Astfel, mânerul interior poate fi 
controlat – controlul ieşirilor. 
În mod similar, mânerul exterior 
poate fi controlat prin cititor ex-
terior – controlul accesului. Când 
broasca este alimentată, atât 
mânerul exterior cât şi cel interior 
nu funcţionează şi uşa nu poate fi 
deschisă. 
Atunci când este închisă, uşa se 
încuie singură, mecanic (broaştele 
EL560/EL 460).
Este posibilă şi descuierea 
mecanică folosind cilindrul.

Cerinţe:
Controlul accesului şi al ieşirilor 
şi monitorizare. Evacuarea este 
posibilă în caz de incendiu.
Uşa trebuie să fie încuiată din 
exterior.
Acţionare:
Mânerul exterior este controlat de 
un cititor exterior – controlul acce-
sului. Funcţia antipanică pe interior 
– întotdeauna operaţională. Ieşirea 
este blocată de un electromagnet, 
care este controlat de un cititor 
interior – controlul ieşirilor.
În caz de incendiu, EPS 
deconectează electromagnetul sau 
bara şi uşa poate fi deschisă pentru 
evacuare folosind mânerul interior 
antipanică.  Accesul este închis 
chiar şi în timpul incendiului. 
Atunci când este închisă, uşa se 
încuie singură, mecanic (broaştele 
EL560/EL 460).
Este posibilă şi descuierea 
mecanica folosind cilindrul.

CONTROL ACCES ŞI IEŞIRE - Uşi simple

EN 179 EN 1125

CONTROL ACCES ŞI IEŞIRE - Uşi simple

EN 179 EN 1125

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Broască electromecanică
EL560“3”/
EL460“3”

Accesorii  IKON
SX03 / SX43

mâner-mâner

Broască electromecanică
EL560“3”/
EL460“3”

Accesorii 
bară antipanică - mâner

Electromagnet
EL560 / EL460

Accesorii  IKON
SX03 / SX43

Mâner – Mâner

Electromagnet
EL560 / EL460

Accesorii
bară antipanică - 

mâner

Permite ieşirea numai în cazul unei 
căderi de tensiune

Accesul liber în ambele sensuri în cazul unei 
căderi de tensiune!

DC250 DC250

DC250 DC250
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Cerinţe:
Controlul ieşirilor, al intrarilor şi 
monitorizarea. Este posibilă evacu-
area în caz de incendiu. Uşa trebuie 
încuiată din exterior.
Acţionare:
Manarul exterior este controlat 
de un cititor exterior – controlul 
accesului. Funcţia antipanică pe 
mânerul interior – întotdeauna 
operaţional. Monitorizarea ieşirilor 
(nu controlul ieşirilor!) de evacuare 
în caz de incendiu. Accesul este 
închis chiar şi în timpul incendiului. 
Atunci când este închisă, uşa se 
încuie singură, mecanic (broaşte 
EL560/EL 460).
Este posibilă şi descuierea 
mecanică folosind cilindrul.

Cerinţe:
Monitorizarea ieşirilor, controlul ac-
cesului şi monitorizare. Deschidere 
automată pentru acces şi iesire – 
solutii pentru un acces facil. În caz 
de incendiu, evacuarea este posibilă 
şi uşa trebuie închisă automat. Uşa 
trebuie încuiată din exterior.
Acţionare:
Uşa este echipată cu un operator 
de uşi batante motorizat DA361 
cu amortizor hidraulic încorporat 
pentru reînchidere.
Controlul accesului şi monitorizarea 
sunt implementate cu ajutorul unui 
cititor intern. Funcţia antipanică pe 
mânerul interior – întotdeauna op-
erational. Evacuarea este asigurată 
în timpul incendiului. Amortizorul 
hidraulic încorporat în operatorul 
DA361 asigură inchiderea automată 
a usii în caz de incendiu. Uşa se 
deschide automat atat pentru acces 
cat şi pentru iesire, în condiţii nor-
male de operare – acces facil.
Atunci când este închisă, uşa se 
încuie singură, mecanic (broaşte 
seriile EL420/EL520).
Este posibilă şi descuierea mecanica 
folosind cilindrul.

Când nu sunt cerute caracteristi-
cile de monitorizare ale accesului 
şi ieşirii, cititoarele interioare şi 
exterioare pot fi înlocuite cu senzori 
de mişcare cu microunde care 
comanda deschiderea automată a 
uşii atunci când o persoană se ap-
ropie de uşă. Această caracteristică 
poate fi blocată de catre utilizator – 
controlul orelor în care este deschis 
spaţiul etc.

UŞI AUTOMATE - Uşi simple

SX03/43 FSB – mâner

HID 
ENTRYPROX

EN 179 EN 1125

SX08/48 FSB – bară

HID 
ENTRYPROX

SENZORI DE MIŞCARE

DA361 DA361 

EN 179 EN 1125

CONTROL ACCES ŞI IEŞIRE - Uşi simple

Numai 

pentru 

monitorizare

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Broască electromecanică
 EL560 / EL460 cu avertizor 

acustic la folosirea 
mânerului

Accesorii IKON
SX03 / SX43

mâner-mâner

Broască 
electromecanicăEL560 / 

EL460 cu avertizor acustic 
la folosirea mânerului

Accesorii
bară antipanică - mâner

Broaşte cu 
electromotor
 EL520 / EL420 

Accesorii IKON
SX08 / SX48

mâner-mâner

Broaşte cu 
electromotor
EL520 / EL420 

Accesorii
mâner-bară 
antipanică

DC250 DC250



Cerinţe:
Controlul accesului şi monitorizare. 
Evacuarea este posibilă în caz de 
incendiu. Atat uşa pasivă cat şi 
cea activă trebuie deschise atunci 
când uşa pasivă este împinsă înspre 
ieşirea de urgenţă. Uşa nu este 
încuiată, este închisă..
Acţionare:
Uşa este echipată cu barele  
antipanică 89 sau 90. Uşa pasivă 
este echipată cu bară antipanică 
în doua puncte, uşa activă este 
echipată cu bară antipanică într-un 
punct.
Electromagnetul special MULTIFIX 
montat este folosit pentru 
controlul electric al accesului, care 
controlează bara antipanică pe 
uşa pasivă.
Evacuarea este posibilă în caz de 
incendiu. Accesul este închis (nu in-
cuiat!) chiar şi în timpul focului. În 
scopul accesului, electromagnetul 
este alimentat printr-un cititor din 
exterior. Astfel uşa activă poate 
fi deschisă din exterior. Soluţia 
este folosită în cazul spaţiului 
limitat pentru montarea MULTIFIX 
împreună cu barele antipanică 89 
sau 90. 

Cerinţe:
Controlul accesului şi monitorizare. 
Evacuarea este posibilă în caz de 
incendiu. Atat uşa pasivă cat şi 
cea activă trebuie deschise atunci 
când uşa pasivă este împinsă înspre 
ieşirea de urgenţă. Uşa nu este 
încuiată, este închisă.
Acţionare:
Uşile sunt echipate cu bare 
antipanică seria 89 sau 90 şi pentru 
a preveni deschiderea se foloseşte 
un electromagnet de retenţie sau 
un electromagnet de toc eff eff 331, 
care se deschid chiar şi în condiţii în 
care uşa este împinsă. Electromag-
netul de retenţie sau de toc este 
deconectat pe durata incendiului şi 
uşile sunt folosite pentru evacuare.
Accesul - uşa este închisă (nu 
încuiată) chiar pe durata incen-
diului.
Cititorul din interior este utilizat 
pentru deconectarea electromag-
netului de la energia electrică. 
Accesul din exterior este posibil 
numai utilizând cheia - blocare/
deblocare mâner/mâner rotativ 
exterior.

CONTROL ACCES- Uşi duble

EN300000
(EN3300)

HID 
ENTRYPROX

CROSS-BAR “89“CROSS-BAR “89“

EN 1125

M32

HID 
ENTRYPROX

effeff331

EN3000000
(EN3300)

BARĂ ANTIPANICĂ FAP89BARĂ ANTIPANICĂ FAP89

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

EN 1125

CONTROL ACCES - Uşi duble

Electromagnet 
de retenţie sau 
electromagnet

effeff331

Zăvor electric 
special MULTIFIX

DC250 DC250

DC250 DC250

Introducere
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Cerinţe:
Controlul ieşirilor şi monitori-
zare. Evacuarea este posibilă în 
caz de incendiu. Atat uşa pasivă 
cat şi cea activă trebuie deschise 
atunci când uşa pasivă este împinsă 
înspre ieşirea de urgenţă. Uşa este 
prevăzută în calea de acces pentru 
pompieri în caz de incendiu. Uşa nu 
este încuiată, este închisă.
Acţionare:
Uşa este echipată cu bare 
antipanică seria 89 sau 90. Uşa 
pasivă este echipată cu bara 
antipanică în două puncte iar 
uşa activă cu bara antipanică 
într-un punct. Pentru acces pe 
uşa principală este montat un 
electromagnet de retenţie sau un 
electromagnet de toc eff eff  331. 
Pentru accesul din exterior, cititorul 
dezactivează electromagnetul şi 
astfel accesul este permis. Ieşirea 
este controlată de cititorul interior 
care dezactivează electromagnetul. 
Pe timpul incendiului electromag-
netul este dezactivat şi astfel se 
poate face evacuarea.

Cerinţe:
Controlul accesului şi al ieşirilor 
şi monitorizare. Evacuarea este 
posibilă în caz de incendiu. Atat uşa 
activă cat şi cea pasivă trebuie de-
schise când uşa pasivă este împinsă 
înspre ieşirea de urgenţă. Ruta 
pompierilor trebuie să fie prevazuta 
– accesul liber în caz de incendiu. 
Uşa nu este încuiată, este închisă.
Acţionare:
Uşa este echipată cu bare 
antipanică seria 89 sau 90. Uşa 
pasivă este echipată cu bara 
antipanică în două puncte, uşa 
activă este echipată cu accesorii în-
tr-un punct. Accesul este controlat 
cu ajutorul unui electromagnet de 
retenţie montat pe uşa activă sau cu 
ajutorul unui electromagnet special 
MULTIFIX montat pe uşa pasivă.
Pentru acces comanda este dată de 
cititorul exterior. Astfel uşa activă 
poate fi deschisă din exterior cu 
ajutorul mânerului conectat la bara 
antipanică. Controlul ieşirilor se 
face cu ajutorul unui cititor intern 
care deconectează alimentarea 
cu energie a electromagnetului. 
Evacuarea este posibilă în caz de 
incendiu. Accesul nu este închis – 
astfel cerinţele pompierilor sunt 
indeplinite.

CONTROL ACCES ŞI IEŞIRE - Uşi duble

CONTROL ACCES ŞI IEŞIRE  - Uşi duble

effeff331
M32

HID 
ENTRYPROX

Bară antipanică seria FAP89Bară antipanică seria FAP89

EN3000
(EN3300)

EN 1125

M32

HID 
ENTRYPROX

Bara antipanică FAP89Bara antipanică FAP89

mânerr

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

EN 1125

Electromagnet 
retenţie

Electromagnet 
special MULTIFIX 

Electromagnet 
de retenţie sau 
electromagnet

eff eff 331 + broască 
807

Închisă (însă deblocată) în cazul unei căderi 
de tensiune - cale de acces pentru pompieri

DC250 DC250

DC250 DC250



CONTROL ACCES ŞI IEŞIRE  - Uşi duble

ACCES CONTROL ŞI IEŞIRE - Uşi duble

Cerinţe:
Controlul accesului şi al ieşirilor 
şi monitorizare. Evacuarea este 
posibilă în caz de incendiu. Atat uşa 
activă cat şi cea pasivă trebuie de-
schise când uşa pasivă este împinsă 
înspre ieşirea de urgenţă. Uşa nu 
este încuiată, este închisă. În caz de 
incendiu, accesul este posibil doar 
folosind cheia.
Acţionare:
Uşa este echipată cu bare an-
tipanica seriile 89 si 90. Uşa pasivă 
este echipată cu bara antipanica 
în doua puncte, uşa activă este 
echipată cu bara antipanica într-un 
punct. Un electromagnet special 
MULTIFIX montat este folosit 
pentru controlul accesului, care 
este conectat si la bara antipanica 
de pe uşa pasivă.
Pentru acces, electromagnetul este 
controlat printr-un cititor exterior.
Astfel uşa activă poate fi deschisă 
din exterior. În scopul controlului 
ieşirilor, cititorul intern se foloseşte 
electromagnetul. Evacuarea este 
posibilă în caz de incendiu. Uşa 
este închisă accesului cu ajutorul 
electromagnetului MULTIFIX. 

HID 
ENTRYPROX

Bara antipanica FAP89 cu  microswitchBara antipanica FAP89 cu  microswitch

mânerr

Electromagnet special 
Multifix 

Bară antipanică cu 
avertizor acustic

Bară antipanică 
cu avertizor 

acustic

Cititor 

numai 

pentru 

monitorizare

EN 1125

Cerinţe:
Controlul accesului şi controlul 
ieşirii în condiţii normale. Evacuarea 
este posibilă in caz de incendiu, usa 
fiind folosita pe ruta de evacuare. 
Nu este necesar ca uşa să fie 
încuiată, este suficient să fie închisă. 
Uşa este destinata ieşirilor de 
urgenţă şi nu este rezistenta la foc.
Acţionare:
Usile sunt echipate cu doi elec-
tromagneti eff eff 331 sau cu elec-
tromagneti de retentie ingropati 
in toc SAM. Este folosit un cititor 
interior pentru controlul ieşirilor şi 
monitorizare, iar pentru controlul 
accesului şi monitorizare este 
folosit un cititor exterior. Cititoarele 
controleaza doua bare antipanică 
cu senzor Securitron TSB şi doua 
mânere Securitron TSH. În cazul 
incendiului uşa se deblocheaza 
automat  şi este posibilă evacuarea.     

effeff331 effeff331
SAM SAM

HID 
ENTRYPROX

TSTSH

Bara antipanică cu senzor
SECURITRON TSB - BK (CL)

Bara antipanică cu senzor
SECURITRON TSB - BK (CL)

Bară antipanică cu 
senzor SECURITRON

+Electromagnet
effeff331/SAM

Bară antipanică cu 
senzor SECURITRON

+Electromagnet
effeff331/SAM

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

DC250 DC250

DC250 DC250
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HID 
ENTRYPROX

Bara antipanică FAP90 Bara antipanică FAP90

SENZORI DE MIŞCARE

Operator automat DA361 Operator automat DA361

Cerinţe:
Deschidere automată a uşii - acces 
facil. Uşa nu este încuiată, evacuarea 
este posibilă în caz de incendiu. Ac-
cesul din exterior se face cu ajutorul 
mânerului exterior in caz de incen-
diu. În timpul zilei accesul este liber; 
pe timp de noapte accesul poate fi 
monitorizat şi controlat. 
Acţionare:
Uşa activă şi pasivă sunt echipate 
cu cu barele antipanică seriile 
90, cu o caracteristica dogging 
(descuiere electrică). Uşa pasivă 
este echipată cu accesorii în trei 
puncte, uşa activă este echipată cu 
bara antipanică într-un punct – rez-
istenta inalta la efractie. Ulterior uşa 
este echipată cu doua operatoare 
automate DA361 (deschiderea 
automată a usii acces facil), amorti-
zor hidraulic incorporat. Astfel, in-
chiderea usii este asigurată şi în sit-
uatia unei caderi de tensiune (poata 
fi folosita de asemenea şi pentru 
usile de incendiu) uşa este deschisă 
automat atunci când este cineva în 
apropierea ei (atat pentru intrari 
cat şi pentru ieşiri) cu ajutorul unor 
senzori cu microunde situati la 
interior şi exterior, în timpul zilei. 
Acesti senzori sunt deconectati pe 
timpul noptii iar accesul este posibil 
doar cu ajutorul unui cititor extern. 
Ieşirea este de asemenea controlata 
şi monitorizata cu ajutorul unui citi-
tor intern împreună cu inchiderea 
barei antipanice, cracteristica dog-
ging (incuiere monitorizata). Ieşirea 
este posibilă necondiţionat în caz 
de incendiu.    

Bare antipanică cu 
funcţie “dogging”

Bare antipanică cu 
funcţie “dogging”

UŞI AUTOMATE - Uşi duble

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

 EN 1125

Cerinţe:
Deschiderea usii automate – acces 
usor. Uşa intrare trebuie încuiată. 
Evacuarea este posibilă în caz de 
incendiu. Uşa este încuiată din 
exterior în caz de incendiu – accesul 
este posibil folosind cheia. Trecerea 
libera în timpul zilei, control, acces 
şi iesire  monitorizate pe timpul 
noptii. 
Acţionare:
Pe uşa sunt instalate doua opera-
toare automate DA 361 cu amor-
tizor hidraulic incorporat pentru 
reinchidere. În acest fel inchiderea 
usii este asigurată şi în situatii de 
cadere de curent (pot fi folositi 
şi pe usi antifoc). Seriile EL520/
EL420 de broaste cu electromotor 
sunt instalate în uşa activă, şi ofera 
posibilitatea de autoincuiere când 
uşa este închisă perfect. Uşa este 
deschisă automat  (pentru acces şi 
iesire) cu ajutorul celor doi senzori 
de miscare cu microune situati la 
interior sau exterior în timpul zilei. 
Acesti senzori sunt deconectati pe 
timpul noptii şi accesul este posibil 
doar datorită cititorului exterior. 
Un cititor interior este folosit pen-
tru monitorizarea ieşirilor (broasca 
indica atunci când este folosit 
mânerul). Caracteristici antipanică 
pentru mânerul interior – ieşirea 
este intotdeauna posibilă – cerinta 
pentru ieşiri în caz de incendiu. În 
acest caz operatorii nu pot opri uşa 
să fie deschisă. Zavoarele de cant 
HZ26/HZ26 de pe uşa pasivă sunt 
instalate pentru fixarea aditionala 
a unei usi inchise şi cresterea rez-
istentei la efractie.

UŞI AUTOMATE - Uşi duble

SX08/48

HID 
ENTRYPROX

SENZORI DE MIŞCARE

Operator automat DA361 Operator automat DA361

 EN 179

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Zăvoare de cant 
HZ26/HZ27

Punct critic 
(curăţenia 

obligatorie)

Broaşte cu 
electromotor
EL520 / EL420

Accesorii IKON 
SX08 / SX48



DC250

effeff331

HID 
ENTRYPROX

Bară antipanică cu senzor
SECURITRON TSB - BK (CL)

effeff331

effeff331
pot fi folosite mai multe 
puncte de inchidere

SENZORI DE MIŞCARE

DA400 + baterie de rezervă

Cerinţe:
Deschiderea automată a uşii – ac-
ces facil. Usa trebuie sa se deschida 
automat in caz de incendiu, astfel 
este asigurata ventilatia cladirii. 
Chiar daca este impinsa usa trebuie 
sa se deschida in directia de 
evacuare. Usa ne este nevoie sa fie 
incuiata cand se inchide.
Acţionare: 
Pe uşa este instalat un operator 
automatDA 400 cu baterie de 
rezerva. Astfel, inchiderea usii 
este asigurată ca şi deschiderea 
automată în timpul incendiului 
atunci când EPS deconecteaza 
alimentarea cu energie în intreaga 
clădire şi este necesara ventilatie ( 
circularea aerului în clădire pentru 
ventilarea ieşirilor de urgenţă). 
Uşa este deschisă automat atunci 
când este cineva în apropierea ei 
(pentru intrari şi ieşiri) cu ajutorul 
senzorilor cu microunde. Acestia 
pot fi deconectati (controlul 
accesului). Inchiderea usii este 
asigurată de un electromagnet 
effeff331 şi de o broască effeff807.  
Electromagnetul  effeff331 poate 
să se deschidă chiar şi în conditiile 
în care uşa este împinsă, astfel 
sunt indeplinite cerintele CSN 
EN 1125. În scopul evacuarii uşa 
este echipată cu bara antipanică 
electrica cu senzor Securitron 
TSB. Cititoarele pot fi folosite daca 
senzorii nu sunt necesari.

Cerinţe:
Uşa trebuie să se deschidă 
necondiţionat în caz de incendiu, 
astfel încat ventilaţia clădirii să 
fie asigurată. Scopul usii nu este 
pentru ieşiri de urgenţă şi nu este 
nevoie să fie încuiată atunci când 
este închisă. 
Acţionare:
Uşa este echipată cu electromag-
netul effeff331 şi poate fi descuiată 
chiar atunci când uşa este împinsă, 
împreună cu amortizorul DC250 
prevăzut cu opritor pe braţ, care 
este reversibil ( amortizorul 
poate acţiona reversibil datorită 
mecanismului cu camă). Uşa este 
permanent închisă şi nu permite 
trecerea în condiţii normale de op-
erare. Uşa închisă este asigurată de 
un electromagnet effeff331 şi de o 
broască effeff807. În caz de incen-
diu (semnalizare EPS) electromag-
netul effeff331 este descuiat şi uşa 
se deschide. Astfel, este asigurată 
ventilaţia în clădire în timpul 
incendiului. Dupa ce s-a oprit 
alarma de incendiu uşa trebuie să 
fie închisă manual (trăgând înapoi 
amortizorul DC 250).

Uşa asigură ventilaţia în caz de incendiu. Se deschide automat 
în condiţii de operare normale

UŞI VENTILATE MECANIC - Uşi simple

UŞI VENTILATE AUTOMAT - Uşi simple

Electromagnet
effeff331
Broască
effeff80

Electromagnet
 effeff331
Broască

effeff807

Uşa asigură ventilaţia în caz de incendiu. După terminarea 
alarmei rămâne deschisă. Trebuie închisă manual

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)
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Cerinţe:
Uşa trebuie să se deschidă automat 
în caz de incendiu, astfel încat 
ventilaţia clădirii să fie asigurată. 
Scopul usii nu este pentru ieşiri 
de urgenţă şi nu este nevoie să fie 
încuiată atunci când este închisă. 
Acţionare:
Uşa este echipată cu electromag-
netul effeff331 şi poate fi descuiată 
chiar atunci când uşa este împinsă, 
împreună cu amortizorul DC250 
care este pe reversibil ( amortizorul 
poate acţiona reversibil datorită 
unui mecanism cu camă). Uşa este 
permanent închisă şi nu permite 
trecerea în condiţii normale de 
operare. Uşa închisă este asigurată 
de un electromagnet effeff331 şi 
de o broască effeff807. În caz de 
incendiu (semnalizare EPS) electro-
magnetul effeff331 este descuiat şi 
uşa se deschide ramanand deschisa 
cu ajutorul amortizorului DC250, 
care are brat cu opritor. Astfel, este 
asigurată ventilaţia în clădire în tim-
pul incendiului. Dupa ce s-a oprit 
alarma de incendiu uşa trebuie să 
fie închisă manual (trăgând înapoi 
amortizoarele DC 250).

Cerinţe:
Deschiderea automată pentru 
trecere – acces facil. Uşa trebuie 
să se deschidă automat în caz de 
incendiu, astfel încat ventilaţia 
clădirii să fie asigurată. Uşa trebuie 
să fie deschisă în directia ieşirii în 
caz de urgenţă. Scopul usii este 
pentru ieşiri de urgenţă şi nu este 
nevoie să fie încuiată atunci când 
este închisă. 
Acţionare:
Usile sunt echipate cu doi operatori 
cu motor electric DA400 cu baterie 
de rezerva. Astfel, este asigurat 
accesul facil dar şi operarea 
automată în timpul incendiului, 
atunci când EPS deconecteaza 
alimentarea cu energie în intreaga 
clădire şi este necesara ventilatie ( 
circularea aerului în clădire pentru 
ventilarea ieşirilor de urgenţă). 
Uşa este deschisă automat atunci 
când este cineva în apropierea ei 
(pentru intrari şi ieşiri) cu ajutorul 
senzorilor cu microunde. Acestia 
pot fi deconectati (controlul 
accesului). Inchiderea usii este 
asigurată de un electromagnet 
effeff331 şi de o broască effeff807. 
Electromagnetul effeff331 poate 
să descuie chiar şi în conditiile în 
care uşa este împinsă, astfel sunt 
indeplinite cerintele EN 1125. În 
scopul evacuarii, uşa este echipată 
cu bara antipanică electrica cu 
senzor Securitron TSB.

DC250

effeff331 effeff331

DC250

UŞI CU VENTILARE MECANICĂ - Uşi duble

HID 
ENTRYPROX

Bară antipanică cu senzor
SECURITRON TSB - BK

Bară antipanică cu senzor
SECURITRON TSB - BK

SENZORI DE MIŞCARE

DA400 + baterie de rezervă DA400 + baterie de rezervă

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Privire dinspre interior spre exterior (în direcţia de evacuare)

Uşa asigură ventilaţia în caz de incendiu. 
Se deschide automat în condiţii de operare normale.

Electromagnet
Effeff 331
Broască

Effeff 807

Electromagnet
Effeff 331
Broască

Effeff 807

Uşa asigură ventilaţia în caz de incendiu. 
După terminarea alarmei rămâne deschisă. 

Trebuie închisă manual.

Electromagnet
effeff331
Broască

effeff807

Electromagnet
effeff331
Broască

effeff807

UŞI PENTRU EVACUARE ŞI VENTILARE AUTOMATĂ - Uşi duble


