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Menneskets personsikkerhed står i højsæde ved paniksituationer. 
I Europa gælder de samme normer for beslags bestykningen på 
fl ugtvejsdøre. Flugtdørssystemer i henhold til de nye normer de-
les op i nødudgangsbesætninger jævnfør EN179 og fl ugtvejsbe-
sætninger jævnfør EN1125. Nødudgange jævnfør EN179 er eg-
net til bygninger, der ikke har en offentlig publikums trafi k og hvor 
besøgene kender fl ugtvejsfunktionen og placeringen. Panikdøre 
jævnfør EN 1125 anvendes i offentlige bygninger hvor besøgene 
ikke kende funktionen af fl ugtdørene for eksempel skoler, sygehus 
og indkøbscentre. Hertil byder WICSTYLE dørsystemerne på en 
mangfoldighed af anvendelses muligheder, som er kombinerbare 
med andre krav og design ønsker. 

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik: 
 • Jævnfør EN179 (Flugtvej / nødudgang) henholdsvis 
EN1125 (Panikfunktion)

 • Realiserbar i forskellige WICONA dørserier hvorved 
ensartet design sikres trods forskellige funktioner

 • Udføres som en-fl øjede døre og som to-fl øjede døre
 • Kombinerbart med indbrudshæmmende døre i 
klasserne RC1 og RC2

 • Kombinerbart med brandhæmmende døre i 
klasserene EI30 / T30 og EI60 / T60 såvel som 
røghæmmende døre

WICSTYLE 
Dørsystemer fl ugtveje

WICSTYLE serier for fl ugtdøre jævnfør EN179 
(fl ugtvej / nødudgang) Og efter DIN 1125 (panikfunktion)

WICSTYLE 65 evo anslagsdør

WICSTYLE 75 evo anslagsdør

WICSTYLE evo klassisk-Design

WICSTYLE klemfri døre

WICSTYLE 65N U-isolerede døre

WICSTYLE 75FP Brandhæmmende døre
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WICSTYLE 65ED, den energibesparende automatiske-skydedør 
for objektbyggerier, blev udviklet i samarbejde det verdensføren-
de Galgen Doors System fra Schweiz, på profi lbasis af dørserien 
WICSTYLE evo 65. Automatiske skydedøre har korte gennem-
strømningsoptimerede åbne og lukke cyklusser. Derved holder 
de i deres funktion størstedelen af varmen i bygningen. Det er 
dog også vigtigt med energieffekten i de tider døren er konstant 
lukket, såsom om natten. WICSTYLE 65ED beskytter bygningen i 
netop sådanne situationer, mod alt for store energitab og bidrager 
dermed bogstaveligt talt til forbedring af den samlede energibalan-
ce i byggeriet.

Teknisk beskrivelse:

Profi lteknik:
 • Sikkerheden er testet jævnfør 
personsikkerhedsanfordringerne i DIN18650

 • Testet komplet system (Termisk delt profi lsystem 
og drivenhed jævnfør norm DIN EN 14 351-1)

 • Markant varmeisolering med Ud værdier 
under 1,5 W/(m²K)

 • Op til 70 % energibesparelse ved lukke tilstand
 • Tættere end sædvanlige automatiske 
skydedørssystemer, grundet dobbelt tætning 
og labyrint svarende til en husdør!

 • Pålidelig dørautomation gennem 
Gilgen Door Systems

 • Ideel for eftermontage i bygningen
 • Tiltalende optik med smalle ansigtsbredder
 • Fyldningstykkelser fra 24 mm til 27 mm
 • En og to-fl øjede varianter med eller uden sidepartier, 
med talrige beslags og låsemuligheder, såsom 
fl erpunkts forrigling for forbedret indbrudssikkerhed

 Varmeisolering:
 • Ud værdier ned til 1,5 W/(m²K)

Automatik / Beslag: 
 • En-fl øjede eller to-fl øjede anlæg
 • Automatik SLA, SLX eller SLX redundant
 • Mulighed for indbygning i fl ugtveje og nødudgange
 • Rammevægt op til 150 kg
 • Rammeformater (B x H) op til 2000 mm x 3000 mm

WICSTYLE 65ED
Varmeisoleret automatisk 
skydedør

Systemgodkendelse / CE-Mærkning
Jævnfør DIN EN 14 351-1 

Lufttæthed: Klasse 2

Slagregnstæthed: 5A

Modstand mod vindlast: B1

Kvalitetssikring: Certifi ceret jævnfør 
EN-ISO 9001:2 008
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