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Teknisk beskrivning:

Profi lernas uppbyggnad: 
 • Dörrar godkända enligt SS-EN 179 (utrymningsbeslag) 
eller SS-EN 1125 (panikutrymning)

 • Många alternativ i systemet ger stora möjligheter 
till att få ett enhetligt utseende på alla dörrar 
i en byggnad oavsett dess prestandakrav 

 • Enkel eller dubbeldörrar
 • Går att kombinera med inbrottsskyddsklass 
RC1 och RC2

 • Går även att kombinera med brandskyddsklass 
EI30 och EI60 i kombination med röktäthet 
(nationella regler måste beaktas och respekteras, 
se P-märkning)
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I paniksituationer är säkerhet och räddningsmöjligheter för männis-
kor i byggnader den viktigaste aspekten. I Europa håller man på att 
ta fram enhetliga standarder för utrymningsbeslag. I detta underlag 
har man delat in utrymningsdörrsystemen i två typer; utrymnings-
dörr enligt EN 179 och panikutrymning enligt EN 1125.
Utrymning enligt EN 179 är tänkta för icke allmänna byggnader där 
personerna som vistas där, känner lokalerna och vet hur en utrym-
ningsdörr fungerar.

Panikutrymning enligt EN 1125 ska användas i allmänna byggnader 
där besökarna inte nödvändigtvis är bekanta med lokalerna och 
heller inte kan utrymningsbeslagens funktionalitet såsom i skolor, 
sjukhus, köpcentra etc.

Dörrsystemen i WICSTYLE kan erbjuda ett omfattande urval av 
produkter med dessa funktioner, vilka också kan kombineras med 
andra funktioner och designalternativ. 

WICSTYLE 
Utrymningsdörrar

WICSTYLE system för dörrar enligt SS-EN 179 
(utrymningsdörrar) och enligt EN 1125 (panikutrymning):

WICSTYLE 65 evo anslagsdörr

WICSTYLE 75 evo anslagsdörr

WICSTYLE evo classic

WICSTYLE evo klämfri bakkant

WICSTYLE 65N oisolerad

WICSTYLE 77FP brandskyddsdörr
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Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt 
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010:

Lufttäthet 
(enligt SS-EN 12207):

2

Vattentäthet 
(enligt SS-EN 12208):

5A

Motstånd mot vindlast
(enligt SS-EN 12210):

B1

Kvalitetssäkring: Certifi erad enligt 
SS-EN ISO 9001:2008
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WICSTYLE 65ED, den energibesparande automatiska skjutdör-
ren för kommersiella byggnader med WICSTYLE 65-profi ler som 
grund. Automatiska skjutdörrar har korta öppnings- och stäng-
ningsintervaller som optimerad utifrån de givna förutsättningarna. 
Därmed kan de bibehålla maximalt med värme inne i byggnaden 
när de är i bruk. Men den mest betydande delen i dess energieffek-
tiva anspråk är dock dess läge större delen av tiden, det vill säga 
när den är i stängt läge såsom nattetid. Under sådana perioder är 
WICSTYLE 65EDs egenskaper speciellt framträdande då dess täta 
konstruktion och låga Uf-värde markant bidrar till att hålla ner byg-
gnadens totala energiförbrukning.

Teknisk beskrivning:

Profi lernas uppbyggnad:
 • Värmeisolering för Ud under 1,5 W/(m²K)
 • Upp till 70 % mindre energiförbrukning i stängt läge
 • Förbättrad täthet tack vare två tätningsnivåer 
i omlottutförande runt om, detta ger värden som 
är jämförbara med vanliga anslagsdörrar

 • Idealisk för både nya byggnader och renoveringar
 • Tilltalande utseende genom smala siktlinjer samt 
smakfullt integrerad anslutning av drivenhet

 • Fyllningstjocklekar mellan 24 och 27 mm
 • Enkel- eller dubbeldörrar, med eller utan sidoljus
 • Enkel integration av ytterligare funktioner och beslag, 
såsom fl erpunktslås för ökat inbrottsskydd

Värmeisolering:
 • Ud-värden: under 1.5 W/(m²K)

Drivenhet / beslag:
 • Enkel- eller dubbeldörr
 • Fungerar som utrymningsväg
 • Bågvikter: upp till 150 kg
 • Bågstorlekar (b x h): 2000 mm x 3000 mm

WICSTYLE 65ED
Automatikdörr
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