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VLUCHTWEGGIDS VOOR VEILIG VLUCHTEN

VEILIG VLUCHTEN UIT GEBOUWEN VEREIST  

JUISTE TOEPASSING EN MONTAGE VAN HET 

HANG- EN SLUITWERK. MET INSTEMMING VAN 

DE NEDERLANDSE NORMCOMMISSIE

ZIJN DAARTOE MEERDERE EUROPESE 

NORMEN ONTSTAAN. DIT BETEKENT DAT ZIJ 

DOOR OPDRACHTGEVERS BINDEND KUNNEN 

WORDEN VOORGESCHREVEN. BLANKESTIJN 

BEVEILIGING STAAT U MET RAAD EN DAAD 

TERZIJDE VOOR ADVIES, MONTAGE, SERVICE 

EN ONDERHOUD.
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NORMEN

EUROPESE NORMEN

De Europese normen EN179 (Nooduitgangen) en 

EN1125 (Paniekuitgangen) worden als NEN-EN-

geïmplementeerde Europese normen aangemerkt. 

In feite betekent dit dat hier van gebruikelijke 

Nederlandse normen kan worden gesproken.

Voor beide normen geldt dat de toe te passen 

sluitingen voorzien dienen te zijn van een CE-

markering. Veel toegepaste producten mogen, als 

bovenstaande normen van toepassing zijn, in nieuwe 

situaties niet meer toegepast worden. Denk hierbij 

aan knopcilinders, noodsleutelkastjes, afdekkappen, 

grendels met glasbuisblokkering, etc. Deze producten 

verhinderen namelijk dat de deur – conform de norm 

- in één beweging binnen één seconde kan worden

geopend.

NORM EN WET

Zolang een in Nederland geldende norm niet als 

nieuwe norm is toegewezen in bijvoorbeeld het 

vernieuwde Bouwbesluit of de nieuwe versie van de 

Model Bouwverordening (MBV), is deze niet wettelijk 

verplicht. Uiteraard kunnen normen per project als 

bindend worden voorgeschreven.

ALGEMEEN

Nood- en Paniekdeuren

Hebben een maximaal gewicht van 400 kg en een 

maximale afmeting van 2520 mm hoog en 1320 

mm breed. Een rookvrije vluchtroute heeft een vrije 

doorgang met een breedte die niet kleiner is dan 

0,85 m en een hoogte van tenminste 1,9 m.  Een 

rookvrije vluchtroute die voert naar een ander 

brandcompartiment heeft een vrije doorgang

waardoor een blok met een lengte van 2,3 m, 

een hoogte van 1,9 m en een breedte van 1,1 m 

horizontaal kan worden voortbewogen.

• NEN-EN179

Deze norm behandelt de eisen voor de mechanische

sluitingen van Nooduitgangen.

• NEN-EN1125

Deze norm behandelt de eisen voor de mechanische

sluitingen van Paniekuitgangen.
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NEN-EN NORMEN 
179 EN 1125

MECHANISCHE SLUITINGEN VOOR

NOODUITGANGEN / NEN-EN179

Een vluchtdeur kan worden aangemerkt als 

nooduitgang als het uitgesloten is dat er bij een 

calamiteit paniek ontstaat. Nooduitgangen vindt 

men derhalve in niet-publiek toegankelijke (delen van) 

gebouwen zonder hoge concentraties personen.

De betreffende personen zijn allemaal bekend met 

het gebouw, de plaats van de nooduitgangen en 

de werking daarvan. Belangrijk bij beide normen is 

dat slot én beslag als een eenheid zijn getest en 

goedgekeurd. Combineren van producten welke

een afzonderlijke goedkeuring hebben, maar niet als 

eenheid zijn getest, is derhalve niet toegestaan.

Tevens wordt geadviseerd om de nooduitgang 

uitsluitend in geval van nood te gebruiken en niet als 

algemene deur (Zeker niet als de deur vergrendeld 

is). In de norm staan de minimum eisen aangegeven 

(Meer mag altijd, minder echter niet).

Vandaar dat op een nooduitgang een sluiting 

voor paniekuitgangen mag worden gemonteerd 

(NEN-EN 1125), maar dat dit omgekeerd beslist 

niet is toegestaan. Zowel de nooduitgang als de 

paniekuitgang moeten in de vluchtrichting openen.

MECHANISCHE SLUITINGEN VOOR 

PANIEKUITGANGEN / NEN-EN1125

Indien niet kan worden uitgesloten dat er in geval van 

een calamiteit paniek ontstaat, dient de vluchtdeur 

te worden aangemerkt als paniekuitgang. Paniek 

kan onder andere ontstaan bij hoge concentraties 

personen en als personen niet bekend zijn met 

het gebouw en de plaats van de vluchtdeuren. 

Terwijl nooduitgangen van een speciale deurkruk 

mogen worden voorzien (of van een zgn. push pad), 

moeten paniekdeuren altijd voorzien worden van 

een horizontale paniekbalk (Montagehoogte 900-

1100mm) waarvan de lengte minimaal 60% van de 

deurbreedte is. In geval van dubbele deuren dienen 

beide deuren van een horizontale balk te zijn voorzien. 

Net als bij nooddeuren dienen slot en beslag als 

eenheid te zijn getest en voorzien te zijn van een CE-

markering, met bijbehorend CE-nummer. 

VEILIGHEID EN BEVEILIGING 

(SAfETy EN SECURITy)

In de norm NEN-EN179 en NEN-EN1125 wordt 

uitsluitend gesproken over mechanische sluitingen 

welke de veiligheid van personen optimaal 

waarborgen. De veiligheid van personen gaat 

vanzelfsprekend boven alles.

Toch kan beveiliging van de deur (Security) ook een 

belangrijk item zijn. Er zijn steeds meer mechanisch 

werkende producten die schijnbaar tegengestelde 

eisen toch met elkaar kunnen combineren. Een 

eigenaar/gebruiker wil graag net als zijn verzekeraar 

een beveiligde buitenschil, terwijl men via de Arbowet 

verplicht is om doeltreffende maatregelen te nemen 

op het gebied van een veilige en snelle ontvluchting. 

Belangrijk is dat gebouw-eigenaren en -gebruikers zelf 

initiatief nemen om alle maatregelen te nemen welke 

een veilige vluchtweg garanderen.
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EN NORMEN  
13637 EN 13633

EN 13637 ELEKTRISCH

GECONTROLEERDE NOODUITGANG

Elektrisch controleren van nooduitgangen geeft 

een aantal extra mogelijkheden, zoals:

• Status melding van de deur

(Geopend, gesloten of vergrendeld).

• Tijd gestuurd vergrendelen.

(Vergrendelde deur bij leeg gebouw).

• Opening op afstand.

• Vertraagd vrijgeven van de deur.

(Controle, toezicht).

Ook kan door toepassing van elektromechanische

componenten een hogere beveiligingsgraad

(Security) worden gehaald door onder andere:

• Een hogere houdkracht van de deur.

• Een koppeling met het toegangscontrolesysteem.

• Vertraagde vrijgave van de deur.

De veiligheid (Safety) van het nooduitgangsysteem

(Emergency Exit System):

• Het nooduitgangsysteem kan worden aangesloten

op het brandmeldsysteem en het inbraakalarm- 

 systeem.

• De deur is in spanningsloze toestand ontgrendeld

(Fail Safe).

ELEKTRISCH GECONTROLEERDE

PANIEKUITGANG / EN 13633

De voordelen zoals genoemd bij de elektrisch 

gecontroleerde nooduitgang gelden in dit geval 

eveneens. Een uitzondering hierop echter is het 

tijdvertraagd openen. Dit is voor paniekuitgangen 

absoluut verboden. Zelfs in de situatie dat het  gebouw 

gesloten is en er geen personen meer aanwezig 

zijn, is het niet toegestaan om de paniekuitgang 

elektronisch te vergrendelen of tijd vertraagd te laten 

openen. De paniekuitgang dient van de vluchtrichting 

uit altijd, binnen één seconde, handmatig middels de 

horizontale paniekbalk geopend te kunnen worden! 

Voor de veiligheid (Safety) van het paniekuitgang 

systeem (Panic Exit System) geldt het volgende:

• Het kan worden aangesloten op het brandmeld- 

 systeem en het inbraakalarmsysteem.

• De deur is in spanningsloze toestand ontgrendeld

(Fail Safe).

• Handmatige bediening van de paniekuitgang blijft

altijd mogelijk.

EISEN EN OPTIES EN 13366

Randvoorwaarden voor toepassing elektrisch gestuurde 

deurvergrendelingen:

• Ruststroom principe (geen spanning=ontgrendeld)

(fail safe).

• Centrale bediening (alle deuren gelijktijdig ontgrendeld).

• Automatische sturing (brandmelding=ontgrendelen).

Anti-panieksluitingen met een horizontale 

bedieningsstang in een elektromechanische uitvoering 

zijn er met: 

Dogging:  Met elektromotor voor 

bediening vanaf de niet vluchtzijde 

middels een toegangscontrolesysteem.

Detection:  Signalering bij indrukken van de balk. 

Combinatie van bovenstaande functies is ook mogelijk. 

Er is bekabeling van deur naar kozijn nodig.
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EISEN NEN-EN 179 
NOODDEUREN

NOODDEUR / NEN-EN 179

De norm die minimum eisen aangeeft ten aanzien van 

vluchtdeuren in gebouwen waar een 

beperkte toegang geldt. Bij nooddeuren 

gaat men uit van een relatief klein 

aantal gebruikers die bekend zijn met 

de situatie in het gebouw.

Er mag een relatief eenvoudige sluiting 

(zonder sleutel) worden toegepast met 

een speciale deurkruk of drukplaat.

WANNEER IS EEN PRODUKT 

CONfORM NEN-EN 179?

• Sluiting bediend door kruk of duwplaat.

• Maximale bedieningskracht kruk = 70 Newton

• Maximale bedieningskracht duwplaat=150 Newton.

• Duurtest doorstaan van 200.000 keer openen en

sluiten.

• Corrosiebestendig, 96 uur zoutneveltest.

• Test door onafhankelijk instituut.

• Voorzien van CE markering.

DUWPLATEN:

Mogen een maximale afstand vanaf 

deurblad hebben van 150 mm. Tussen 

deurblad en vrije zijde duwplaat 

(ingeduwd) dient een minimale vrije 

afstand te zijn van 25 mm.

DEURKRUKKEN:

• Dienen van een materiaal vervaardigd te zijn dat

vormvast blijft bij -10 tot +60 graden Celsius.

• Dienen een minimale dikte van 18 mm te hebben.

• Dienen een minimum lengte te hebben van 120 mm,

gemeten van hart krukstift tot uiteinde kruk.

• Mogen een maximale hoogte vanaf deurblad hebben

van 100 mm.

• Tussen deurblad en kruk dient een minimale vrije

afstand te zijn van 30 mm.

• Het vrije uiteinde van de kruk dient zo ontworpen te zijn

dat de kans op verwonding is geminimaliseerd, middels

het terugwijzen van dit krukuiteinde naar het deurblad.

• Dienen over afgeronde hoeken te beschikken

met een radius van minimaal 0,5 mm.

• De deurkrukken of duwplaten dienen op

150 mm (hartmaat) of minder vanaf de

sluitzijde gemonteerd te kunnen worden.

Als er een stuk staal van 10x15x20 mm geplaatst 

wordt tussen kruk en deurblad of tussen duwplaat en 

deurblad mag deze de werking hiervan niet hinderen. Om 

voldoende ruimte voor handbediening te hebben, moet 

er een testblok van 95 x 40 mm. onder een hoek van 

maximaal 15° vrij tussen deurblad en deurkruk verticaal 

heen kunnen bewegen.

Het sluit- en beslagsysteem moet als eenheid compleet 

getest zijn.
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EISEN EN 13637 
NOODDEUREN, 
ELEKTROMECHANISCH

NOODDEUR / EN 13637 

Randvoorwaarden voor toepassing elektrisch 

gestuurde deurvergrendelingen:

• Ruststroom principe (geen spanning=ontgrendeld)

(fail safe).

• Handbediening (groene bedienknop met instructie).

• Centrale bediening (alle deuren gelijktijdig ontgrendeld).

• Automatische sturing (brandmelding=ontgrendelen).

• Raadpleeg voor deze oplossingen de plaatselijke

brandweer!

ELEKTROMECHANISCHE SLOTEN 

MET KRUKSTURING

Door toepassing van elektromechanische sloten met 

kruksturing aan 2 zijden wordt een oplossing geboden 

voor de problematiek van een gebruiker/eigenaar van 

een pand. (“Open deuren betekent diefstal en verlies, 

gesloten deuren zijn tegen de regels”) Bij deze sloten 

loopt de nachtschoot automatisch uit op veerkracht en 

ontkoppeling kan plaatsvinden na een signaal van de 

brandmeldinstallatie, een druk op de handbediening of 

d.m.v. bijvoorbeeld een wandlezer. Deze sloten zijn

SKG® ** en/of SKG®*** gekeurd leverbaar.

VERGRENDELMAGNETEN

De CPREG1 profielen bestaan uit 2 delen: 

• Het eerste deel is uitgerust met twee 300 kg

magneten uitgerust en wordt op het kozijn bevestigd:

• Het tweede deel is uitgerust

met twee verstelbare

ankerplaten en wordt op de deur

gemonteerd.

Dankzij de aluminiumuitvoering en 

onzichtbare montage waarmee een 

vandaalbestendige uitvoering wordt 

bereikt kunnen deze profielen zowel 

binnen als buiten gebruikt worden. 

(montage aan scharnierknoopzijde)
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De norm die minimum eisen aangeeft ten aanzien van 

vluchtdeuren in gebouwen waar publiek vrij toegang 

heeft, een zgn. openbaar gebouw. Voor vluchtdeuren 

geldt de eis dat onder de meest onaangename 

omstandigheden de deuren altijd geopend moeten 

kunnen worden door een relatief lichte druk op een 

horizontale bedieningsstang of -balk.

WANNEER IS EEN PRODUKT CONfORM 

NEN-EN 1125?

• Anti-panieksluiting bediend door een horizontale balk.

• Duurtest doorstaan van 200.000 keer openen en

sluiten. Daarna met zijdelingse druk te openen met

max. 220N .

• Corrosiebestendig, 96 uur zoutneveltest.

• EN nummer en classificatie op produkt.

• Test door onafhankelijk instituut.

• Voorzien van CE markering.

MONTAGE:

De montage van anti-panieksluitingen dient te 

geschieden op een hoogte tussen 900 en 1100 mm 

vanaf de afgewerkte vloer. Wanneer in hoofdzaak 

jonge (kleine) kinderen het pand gebruiken is het 

raadzaam te overwegen e.e.a. lager te plaatsen dan 

hiervoor omschreven. De horizontale balk van de 

anti-panieksluiting dient over minimaal 60% van de 

deurbreedte te zijn aangebracht.

TyPES

PUSHBAR 

Verkrijgbaar als 1,2 of 3-puntssluiting. 

Bediening vanaf buitenzijde mogelijk.

Voor enkele – en dubbele deuren.

TOUCHBAR 

Verkrijgbaar als 1,2 en 3-puntssluiting. Bediening vanaf 

buitenzijde mogelijk. 

Voor enkele – en dubbele deuren. 

Een lichtere bediening t.o.v. pushbar. Optisch fraaier. 

Op dubbele deuren mogen 

geen anti-panieksluitingen 

met een koppeling van de 

bedieningsbalken worden toegepast.

EISEN PANIEKDEUREN/
NEN-EN 1125
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GfS ExIT-CONTROL DIRECT 

INZETBAAR 

VOOR ALLE DEUREN

Veel bedrijven en instellingen 

hebben te maken met ruimten 

waar de (nood)uitgangen 

niet gesloten kunnen en 

mogen worden, maar waar 

ongeoorloofd gebruik tegen 

gegaan en gesignaleerd moet worden. Deze problemen 

worden eenvoudig en verantwoord opgelost met de GfS 

Exit-Control. In geval van nood is het openen van de deur 

slechts één eenvoudige handeling.

IN GEVAL VAN NOOD

Bij het doordrukken van de 

deurkruk verschuift de GfS 

Exit-Control automatisch naar 

beneden en maakt gebruik (met 

een enkele handeling) van de 

nooddeur mogelijk. Gelijktijdig 

klinkt een alarm (75dB/m1) 

dat mogelijk duidt op misbruik. 

Slechts een geautoriseerde persoon kan het systeem 

met een sleutel weer in de oorspronkelijke stand 

brengen.

INDIVIDUEEL GEBRUIK

Bevoegde personen gebruiken 

niet de deurkruk maar kunnen 

met de sleutel het slot bedienen 

en de deur openen, zonder 

alarm te genereren.

CONTROLERENDE  
APPARATEN VOOR 
NOOD- EN PANIEKDEUREN

PERMANENTE VRIJGAVE

Met de systeemsleutel is de GfS Exit-

Control naar beneden te verschuiven en 

in een vaste positie te plaatsen: er volgt 

nu echter geen alarm en de deur kan 

door iedereen met de deurkruk worden 

geopend.

ANTI-PANIEKSLUITINGEN

De GfS Exit-Control is er ook voor vluchtdeuren met een 

horizontale bedieningsstang. Met behulp van diverse 

montage-hulpstukken is montage mogelijk in combinatie 

met vrijwel alle anti-panieksluitingen 

van het type pushbar en volledig in 

overeenstemming met de eisen voor 

veiligheid bij nooduitgangen. De GfS 

Exit-Control kan voorzien worden van 

meerdere soorten profielcilinders, 

waardoor het vaak mogelijk is de GfS 

Exit-Control in een sluitsysteem op te 

nemen.

OPTIES

• De GfS Exit-Control kan worden voorzien van een

europrofiel cilinder.

• Ook is een vooralarmfunctie mogelijk, waarbij het

alarm klinkt zodra de rode schakelknop ingedrukt

wordt.

• Tevens is draadloze transmissie van het alarmsignaal

mogelijk naar een alarmdisplay.
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ONDERHOUD

Veiligheid en beveiliging zijn bedrijfskritische zaken. 

Ook na ingebruikname van de systemen moet de 

ondersteuning goed geregeld zijn. 

Blankestijn Beveiliging kan hierin een belangrijke 

functie vervullen. U moet hierbij denken aan een 

24h bereikbaarheid, ondersteuning ter plaatse en 

(preventieve) onderhoudswerken. 

Informeer naar onze mogelijkheden.
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DUBBELE DEUREN SITUATIES
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BORG/PKVW CERTIf ICERING

BOUWKUNDIG BEVEIL IGEN

ELECTROMECHANISCH BEVEIL IGEN

SLUITSySTEMEN

WAARDEBERGING

TOEGANGSCONTROLE

TRALIEWERK & ROLLUIKEN

MEENEEMBEPERKEND

VLUCHTWEGBEVEIL IG ING

ANTI -RAMPALEN

Een goed beveiligd pand 

geeft een goed gevoel... 

Maar hoe weet u zeker dat 

u niets over het hoofd ziet?

Blankestijn Beveiliging 

werkt al meer dan 

15 jaar als landelijk 

erkend bouwkundig 

beveiligingsbedrijf en wil 

graag uw rechterhand zijn 

in beveiligingszaken. 

Wij leveren en installeren 

in bijna alle situaties op 

alle mogelijke plekken vele 

vormen van beveiliging. 

Hiernaast ziet u een 

opsomming van wat wij 

daarmee bedoelen. 


