
Hurðir með rafstýrðri opnun í þýskum staðli 

 

Það er mælt með að nota segul læsingar frá t.d. ABLOY 

EL560  

EL560 er vottuð til notkunnar í brunavarnarhurðum og flóttahurðum 

(neyðarútgang) með öðrum búnaði sem er einnig vottaður. 

 

 



Það er einnig hægt að nota rafslúttjárn frá t.d. ASSA ABLOY / eff eff. 

Þá er best að nota láshús em eingöngu er með skellikólfir. (sjá mynd) 

Ath að rafslúttjárn eru til fyrir venjunlegar hurðir, fyrir eldvarnarhurðir og fyrir 

flóttaleiðir (neyðarútganga). Mismunandi gerðir sem eru vottaðar fyrir 

mismunandi notkun. Til að fullnægja EN ÍST staðli verður að nota slúttjárn sem 

er sérstaklega fyrir þá notkun sem um er að ræða t.d. flóttanhurð 

(neyðarútgang). 

 

 

 

 

 

 



Ath að það þarf að nota hurðarhandföng sem eru vottuð til notkunnar á 

eldvarnarhurðir og/eða flóttaleiðir (neyðarútganga) samkævmt EN179 (ÍST 

EN 179). Fyrir rými þar sem fámennt er. 

Sem dæmi: 

ASSA ABLOY hurðarhúnar ryðfrítt stál fyrir Þýskar læsingar 

D line hurðarhúnar fyrir eldvarnarhurðir 

Randi fyrir eldvarnarhurðir 

 

Mynd hérna að ofan sýnir hurðarhandfang sem er vottað til notkunnar á 

eldvarnarhurðum og flóttaleiðum (neyðarútgöngum) Samkvæmt staðli EN179 

(EN ÍST 179) 

Til í mismunandi útfærslum t.d. með hurðarhandfangi báðu megin, 

hurðarhandfangi og kúlu (fastri). 

 

Láshús í Þýskum staðli fyrir eldvarnarhurðir og flóttaleiðir (neyðarútganga) eru 

alltaf með 9mm húnapinna 



Ath að það þarf að nota slá á neyðarútganga þar sem fjöldi fólks er líklegt til að 

nota viðkomandi neyðarútgang. EN 1125 (ÍST EN 1125) 

 

Einnig fáanlegt fyrir tvöfaldar hurðir. 

 

Ef notuð er utanáliggjandi lausn sjá Briton eða Exidor 



Flóttaleiðir (Neyðarútgangar) með rafrænni stýringu. 

Staðall EN13637:2015 

 

Samkvæmt staðli EN13637:2015 verður að nota stýringu við hlið hurðar eða á 

slá sbr hérna að neðan og á næstu síðu.  

Allur búnaður verður að sjálfsögðu að vera vottaður. 

Notkun: Ýt á takka á stýringu og síðan á slá (fáanlegt með tímatöf ef yfirvöld á 

viðkomandi stað leyfa slíkt, t.d. verslunarmiðstöðvar, flugvellir ofl) 

 

 



 

 

 

 



Flóttaleiðir (Neyðarútgangar) með rafknúnum hurðarpumpum. 

 

Ath að ef nota á rafknúnar hurðarpumpur til að opna hurðir sem eru 

eldvarnarhurðir eða flóttahurðir (neyðarútgangar) verður hún að vera vottuð 

sérstaklega til slíkar notkunnar. 

 

 

 

 

 

 


