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GfS Acil çıkışların güvenliğini sağlayan çözümlerin Avrupa'daki lider üretici ve sağlayıcısıdır.

1977 de Hamburg-Almanya'da kurulmuştur. Ürünlerimiz 20 ülkede kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin sağladığı faydalar açıktır. Avrupa Acil Çıkış Güvenliği standartları En179,

En1125 ve prEN13637'ye göre "İnsanlar halka açık olan binalarda, her hangi bir zamanda

ortaya çıkabilecek panik durumları ve acil durumlarda acil çıkış kapılarından çıkabilmelidir.

Bina yöneticileri için bu durum ana güvenlik problemi doğurur. Yetkisi olmayan kişiler binayı

acil çıkış kapılarından terk edebilirler, bu kapılar vasıtası ile hırsızlık yapabilirler, yasal

olmayan giriş çıkışlar yapabilirler ya da kısayollar olarak kullanabilirler. Bu kapıların sıklıkla

yol açtığı kayıpların ortaya çıkardığı maliyetler, acil çıkış kapıları için tasarlanmış güvenlik

çözümlerinin maliyetlerinden çok daha fazladır. GfS çözümleri, perakende mağazaları,

hastaneler, endüstriyel kuruluşlar, iş merkezleri, bakım evleri, yurtlar, tiyatro ve sinemalar,

oteller ya da anaokulları gibi çok farklı tipte müşteri gruplarına hitap eder. Her müşteri ve

uygulama birbirinden farklıdır. Bu yüzden GFS bağımsız veya merkezi kontrol sistemiyle en

iyi şekilde entegre edilmiş çözümler sunar. Tüm çözümlerin montajları ve bakımları

kolaydır .Kataloğumuzu incelediğinizde size uygun olan çözümü mutlaka bulacaksınız. Size

yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İhtiyacınız olan yardımı almak için, uzman ekibimize

ulaşmaktan çekinmeyin iz lütfen.
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1. Acil çıkış kapıları, güvenlik gerekçesi ile kilitlenemez.

2. Acil çıkış kapıları, bina çevre güvenliği açısından güvenlik açığı yaratır ve bu açık yetkisiz kişiler

    tarafından istismar edilerek içeride bulananların can ve mallarını tehlikeye atabilir.

Operatörler

Acil çıkış kapılarının istismarını 

en aza indirmek isterler.

Bina kontrolörleri/İtfaiye

Acil çıkış kapılarının içeriden her zaman 

ulaşılabilir ve açık olmasını isterler.

Yasal Düzenlemeler

ÖNCE GÜVENLİK! Hayat kurtarmak, mal güvenliğinden önce gelir.

Uygulama
• Küçük gruplarda kullanıcılar

• Kullanıcılar çevrelerini tanırlar

• Kullanıcılar eğitilmişlerdir

• Halka açık alanlar değildir

• Panik durumu pek yaşanmaz

Uygulama
• Büyük gruplarda kullanıcılar

• Kullanıcılar çevrelerini tanımazlar

• Görüş alanı duman veya karanlık

   tarafından kısıtlanabilir

• Panik durumu ciddi bir tehlikedir

Sigorta Şirketleri

Binanın her an dışarıdan güvenlik 

altına alınmasını talep ederler

En1125 STANDARTLARINA GÖRE ACİL ÇIKIŞ KAPISI KİLİTLERİ

En179 STANDARTLARINA GÖRE ACİL ÇIKIŞ KAPISI KİLİTLERİ

Kullanıcılar çevrelerini tanıyorlarsa, eğitilmişlerse ve kapılar direk

halka açık değilde kontrollü ise (ofisler, residanslar, fabrika gibi

tesisler vb) EN179 standartlarına göre uygulamalar yapılabilir.

Acil çıkış kapıları hakkında yeterli bilgisi olmayan 

insanların bulunduğu halka açık binalarda ve kısa 

yönlendirmelerle kapıları açabilecekleri 

durumlarda En1125 standartları uygulanabilir.

Acil çıkış kapıları herhangi bir zamanda, herhangi biri tarafından tek elle açılabilmelidir. 
İhtiyaç duyulan kuvvet 70 N (EN179)/80 N (EN 1125)'dan daha fazla olmamalıdır.
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GfS DEXCON (DoorEXitCONtroller)

Görsel olarak belirgin ve caydırıcı

İzinsiz kullanım halinde 95

dB/1m şiddetinde alarm çalar.

Acil çıkış kapısının karanlıkta 

görülebilmesi için fosforlu etiket

GfS DEXCON her tipte acil çıkış kapısına

uygulanabilir.

GfS DEXCON acil çıkış kapılarının yanlış kullanımını önlemek üzere ekonomik ve 

eketif bir çözüm sunar. Üzerindeki STOP yazısı sayesinde her yerden rahatlıkla 

görünür ve caydırıcıdır. Kırmızı rengi sayesinde dikkat çekicidir. Dahili sireni (95 

dBs) ile desteklene GnfS DEXCON son derece etkili ve kararlıdır.

GfS DEXCON özellikle acil çıkış kapılarının güvenliği için tasarlanmıştır. Haricen 

bir başka ekipmana ihtiyaç duymayan acil çıkış kapılarının güvenliğini dakikalar 

içinde korumaya başlar.

GfS DEXCON panik barlı kapılar, push barlı kapılar ve çoklu kilitli kapılar

için uygulanabilir modelleri bulunur. Ayrıca panik bar ve push bar

modellerinde ön-alarm özelliği de bulunmaktadır

Farklı Uygulamalar için Çoklu seçenekler

• Pil ve şebeke elektriği ile çalışma

• Otomatik alarm kapanması ( 30 sn ya da 

   180 sn sonra)

• 2 Farklı alarm ses seviyesi (75 dB/95 dB)

• Acil çıkış kapılarının açık kalmadığından

   emin olmak için gecikme alarmı.

• Kablosuz sistemlerle entegrasyon

Anahtar ile tek geçiş , sürekli

serbest geçiş veya alarm resetleme.
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Acil Çıkış Kapıları İçin GfS DEXCON 

Kapı Çerçevesine Montaj

Kapı Kanadı Üzerine Montaj

Çift Kanatlı Kapı Kanadı Üzerine Montaj

Çift Kanatlı Kapılarda Duvar Üzerine Montaj

GfS DEXCON Acil çıkış kapılarının güvenliğini ufak bir eforla sağlayabilmek için dizayn edilmiştir. Üzerinde

"STOP" yazar ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı verir. Kapı açılır açılmaz alarm verir ( 95

dB/1 m).

Paket İçeriği

• 1x GfS DEXCON

• 1x 2 m kablolu manyetik kontak

• 1x 9 V pil

• 1x Anahtarlı switch

• 1x Fosforlu STOP etiket

• 7x Vida

Avantajlar

• Her kapı türü için kolay montaj

• 30 sn./180 sn. sonra alarm otomatik kapanır

• Kapı kapandıktan sonra otomatik reset

• Açık kalmaması gereken kapılarda

   gecikme alarmı

• Farklı çevresel şartlar için iki farklı alarm 

   ses şiddeti seviyesi

• Alman dizaynı
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Panik Barlar İçin GfS DEXCON 

Panik Bar Güvenlik Altında

Ön Alarm Konumu – Kol Bırakıldığında Susar

Ana Alarm Konumu – Anahtar ile Resetlenebilir

GfS DEXCON panik barlar için kablo gerektirmeden kolayca montajlanabilecek modeli ile efektif ve caydırıcı bir
çözüm sunar. Acil çıkış kapılarının istismar edilmesini engeller ve izlenmesini sağlar. Kırmızı tetik pimi, panik
barı korur. Üzerinde "STOP" yazar ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı verir. Kapı açılır
açılmaz alarm verir (95 dB/1 m).

Avantajlar

• 

• 30 sn./180 sn. sonra alarm otomatik kapanır

• Ön alarm ile gereksiz kullanımı engeller

• Kapı kapandıktan sonra otomatik reset

• Açık kalmaması gereken kapılarda gecikme alarmı

• Farklı çevresel şartlar için iki farklı alarm ses şiddeti seviyesi

• Alman dizaynı

Her kapı türü için kolay montaj Paket İçeriği

• 1x GfS DEXCON (panik bar için)

• 1x Ayarlanabilir kırmızı tetik pimi ve kırmızı güvenlik ipi

• 6x Üst katman plakası (Ref. No 951 292)

• 1x 9 V pil

• 2x Anahtar

• 1x Fosforlu STOP etiketi

• 7x Vida
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Paket içeriği

• 

• 1x Ayarlanabilir kırmızı tetik pimi ve kırmızı güvenlik ipi

• 6x Üst katman plakası (Ref. No 951 292)

• 1x Manyetil folyo

• 1x 9 V pil

• 2x Anahtar

• 1x Fosforlu STOP etiketi

• 7x vida

1x GfS DEXCON (panik bar için)

Gömme Panik Barlar İçin GfS DEXCON 

Panik Bar Güvenlik Altında

Ön Alarm Konumu – Kol Bırakıldığında Susar

Ana Alarm Konumu – Anahtar ile Resetlenebilir

GfS DEXCON gömme tip panik barlar için kablo gerektirmeden kolayca montajlanabilecek modeli ile efektif ve
caydırıcı bir çözüm sunar. Acil çıkış kapılarının istismar edilmesini engeller ve izlenmesini sağlar. Kırmızı
tetik pimi, panik barı korur. Üzerinde "STOP" yazar ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı verir.
Kapı açılır açılmaz alarm verir (95 dB/1 m).

Avantajlar

• 

• 30 sn./180 sn. sonra alarm otomatik kapanır

• Ön alarm ile gereksiz kullanımı engeller

• Kapı kapandıktan sonra otomatik reset

• Açık kalmaması gereken kapılarda gecikme alarmı

• Farklı çevresel şartlar için iki farklı alarm ses şiddeti seviyesi

• Alman dizaynı

Her kapı türü için kolay montaj
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Aksesuarlar

Tetik pimi

Panik barlar için GfS DEXCON

Ayarlanabilir, sert, tetik pimi

(55–130 mm)

Gömme tip kapılar için GfS DEXCON

Ayarlanabilir, sert, tetik pimi

(55–130 mm)

Yapışkan etiket

Yangın kapıları ve cam kapılar için yapışkan etiket

2x Anahtar

Kırmızı Üst Plaka

Kırılabilir Plaka ( 6 adet)

Fosforlu STOP etiketi

yedek (190 x 40 mm)

Manyetik kontak

• Pozisyon Ayarlamak için Aparatlar

• 2m Kablo

• Beyaz

Gömme tip (fig. 1)

Yüzey Montaj Tipi (fig. 2)

Paket içeriği

• 1x GfS DEXCON (çoklu kilitli kapılar için)

• 1x Manyetik folyo

• 1x 9 V pil

• 2x Anahtar

• 1x Fosforlu STOP etiketi

• 1x Montaj malzemesi

Çok Noktalı Kilitli Kapılar İçin GfS DEXCON 

Kapı Kanadı Üzerine Montaj

Çok noktalı kilitli acil çıkış kapıları için geliştirilen GfS DEXCON modelinin montajı

oldukça pratiktir. Acil çıkış kapılarının yanlış kullanımını caydırcı özelliktedir. Dikey

kenara monte edilecek şekilde tasarlanarak caydırıcılık artırılmıştır. Üzerinde "STOP"

yazar ve kapının izinsiz kullanılmaması ile ilgili açık bir uyarı verir. Kapı açılır

açılmaz alarm verir (95 dB/1 m).



GfS Day Alarm uygun maliyetli acil çıkış güvenliği çözümüdür. Kapının 

açık kapalı kontrolü, kablolu ya da kablosuz manyetik kontaklasr ile yapılır. Kapı

açıldığında bir alarm verir (95dB) ve üzerinde görünür vaziyette bulunan

flaşör tetiklenir. Yetkili personel GfS Day Alarm'ı anahtarı çevirerek

kapatabilir. Kapı kapandıktan 15 sn sonra hala kapı tam kapanmamışsa,

"kapı açık kaldı alarmı" verir. Yeşil LED yanmaya başla r. Kapı kapandıktan

hemen sonra kırmızı LED yanmaya başlar, alarm resetlenir ve cihaz

yeniden aktif hale gelir.

GfS Day Alarm – Fonksiyonlar
GfS Day Alarm'ı anahtar kullanarak sürekli olarak baypas etmek

mümkündür. GfS Day Alarm'ın konumu kırmızı ya da yeşil LED ile

belirtilir.

Pil ile çalışan modelde flaşör bulunmaz ancak kablolama yapılarak enerjisi

sağlanan modellerde flaşörler entegredir. Sadece kablolu ya da kablosuz

manyetik kontaklar ile çalıştırılır.

Tüm modellerde otomatik alarm kapatma, alarm iletimi sağlamak için röle

çıkışı ve geçiş kontrol sistemleri bağlantı arayüzü bulunur.
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GfS Day Alarm – Modeller

GfS Day Alarm INOX

• 2 mm paslanmaz çelik şık muhafaza

• Master anahtar sistemleri için Avrupa tipi silindir

• Entegre LED indikatörleri ( kırmızı/yeşil)

• Entegre flaşör ve siren (100 dB/1 m)

• Entegre güç kaynağı In: 230 V, 

   50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mA

• Kablolu ya da kablosuz manyetik kontakla çalışabilme

• Ölçüler: (G x H x D) 90 x 160 x 80 mm

• Gömme montaj imkanı

Paket İçeriği

• 1x GfS Day Alarm INOX

• 2x Anahtar

Gömme Montaj Aparatı

GfS Day Alarm

• Aluminyum muhafaza

• Master anahtar sistemleri için Avrupa tipi silindir

• Entegre LED indikatörleri (kırmızı/yeşil)

• Entegre flaşör ve siren (100 dB/1 m)

• Entegre güç kaynağı ya da güç bağlantı aparatı

• Kablolu ya da kablosuz manyetik kontakla çalışabilme

• Ölçüler: (G x H x D) 120 x 300 x 68 mm

Paket İçeriği

• 1x GfS Day Alarm

• 2x Anahtar

Harici Enerji Beslemesi ile

230 V, 50 kHz, Out: 12 V, 600 mA

Dahili Güç Kaynağı ile

In: 230 V, 50 Hz 17 W Out: 12 V, 600 mA

• Aluminyum muhafaza

• Master anahtar sistemleri için Avrupa tipi silindir

• Entegre LED indikatörleri (kırmızı/yeşil)

• Entegre siren (100 dB/1 m)

• 9 V pil

• Sadece kablolu manyetik kontak ile çalışır

• Ölçüler: (G x H x D) 120 x 227 x 68 mm

Paket İçeriği

• 1x GfS Day Alarm LC

• 1x 9 V pil

• 2x Anahtar
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GfS Kapı Terminali

GfS Day Alarm – Aksesuarlar

Kablolu Manyetik Kontak

GfS Day Alarm

Kablo Bağlantı Kutusu

Uzaktan İzleme ve Kontrol Tablosu

Geçiş Kontrol Sistemi Entegrasyonu (opsiyonel)

GfS Door Terminal

• 

• Cihaz anahtarı ile programlayabilme

• Entegre siren ile alarm (100 dB/ 1m)

• Entegre flaşör

• EN 60947-5-1 normlarına uygun, LED aydınlatmalı kırmızı acil çıkış butonu

• Entegre anahtar ile kontrol edebilme

• 2 mm kalınlığında sağlam, paslanmaz çelik gövde

• Resetlenebilir acil çıkış butonu

Girişler

• 12-24V/DC enerji girişi

• 1x Tek geçişlik kumanda

• 1x Geçici kapı açılması kumandası

• 2x Manyetik kilit sinyali girişi

• 1x Kapı çok fazla açık kaldı alarmı

• 1x Hırsız alarm, ya da kapı kapandı alarmı

• 2x Sabotaj alarm

• 2x Önceden belirlenmiş LED parlaklık ayarı

• 1x Yangın alarm

• 1x Dahili fail/safe seçenekli acil çıkış kontağı

• 1x Yedek giriş

Çıkışlar

• 2x Manyetik kontak, ya da elektrikli kilit karşılığı bırakma kontağı

• 1x RS-485 arayüz (çift yönlü, yarı dubleks) (bina kontrol sistemlerine 

    entegrasyon için)

• 1x Harici siren 24 V, 0,5 A OC

• 1x Harici flaşör 24 V, 0,5 A OC

• 1x Olay mesaj rölesi (toplu mesaj ) 30 V, 0,5 A

Entegre kontrol kartı

Paslanmaz Çelik Gövde
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Part No 771 430

GfS Day Alarm Tablo, acil çıkış kapılarınızda bulunan Day Alarm cihazlarının merkezi olarak 

izlenmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Kablolu ve kablosuz olarak sinyalin taşınması ile 

kapıların durumları anlık olarak izlenebilmektedir. Bu sayede bina yöneticileri, güvenlik 

görevlileri, kısım amirleri veya operatörler, bulundukları yerden çok katlı, ya da tek katta 

olmasına rağmen bulunduğunuz yerden takip edilmesi mümkün olmayan kapıların 

kullanımlarını, ya da kontrollü süresiz geçiş izni verilmesi durumlarını da takip edebilirler. Aynı 

anda 8 veya 12 kapı izleme yapılabilir. Üzerindeki yeşil ve kırmızı LED'ler sayesinde tüm kapıları 

izlemek için artık amatör çözümler ile vakit ve para kaybı yaşamanıza gerek kalmayacak.



GfS Exit Control 179/1125 – Fonksiyonlar
GfS Exit Control 179/ 1125, Avrupa normlarını kararlı bir şekilde tamamlar. Kapı koluna basıp aşağı doğru itildiğinde, GfS Exit Control 179/1125' de 

ittirilmiş ve aktive edilmiş olur. Alarm sadece yetkili bir kişi tarafından susturulabilir. Eğer bir kişi alarmı tetiklemeden dışarıya çıkmak isterse cihazın 

anahtar ile açılması gerekir. Anahtar ile GfS Exit Control 179/1125'i alarm vermeyecek şekilde açık pozisyona getirmek mümkündür.

Kapalı Konum Açık Konum Tek Seferlik Çıkış

Caydırıcılık etkilidir. Acil bir durum olması halinde, 

kapı her an açılabilir ve çıkış yapılabilir.

Kapı koluna bastırıldığında GfS Exit Control 179'da aşağı doğru kayacaktır. 

Acil çıkış kapısından çıkış mümkündür ancak kalıcı olarak alarm devreye 

girecektir. Alarmın devreden çıkarılabilmesi için yetkili personelin anahtarı 

saat yönünde çevirmesi gerekir.

Yetkili personel binadan ayrılabilmek için anahtarı kullanmalıdır.

Sürekli Geçiş Konumu Sürekli Geçiş Konumu Sürekli Geçiş Konumu

Anahtar saat yönüne çevrilerek GfS Exit Control 179/1225 aşağı kaydırılır. 

Bulunduğu pozisyon kapı kolunundokunamayacağı noktaya geldiğinde alarm

tetiklenemeyecektir. Bu konumdayken kapı serbetsçe alarm üretmeden 

kullanıbilir. Kapı izlemesi merkezi olarak yapıldığı hallerde kapının alarm 

pozisyonunda olmadığı bilgisi opsiyonel olarak merkeze sinyal ile bildirilebilir.

Kapı koluna hafifçe bastırıldığında bir alarm çalar ve kol  bırakıldığında 

susar. Uzun süreli ve kalıcı alarm yalnızca kol tamamen basıldığında 

devreye girecektir. Ön alarm sayesinde gereksiz kullanımlar engellenir.

Merkezi izleme panosuna ya da bir flaşöre, kablosuz olarak radyo 

sinyalleri ile alarm sinyali göndermek mümkündür. Ayrıca opsiyonel olarak 

GfS Exit Control'ün uzaktan deaktif edilmesi de mümkündür.

Tüm GfS Exit Control 179/1125'ler Avrupa Tipi Kilit ile gelir. Bu sayede tüm master

anahtar sistemleri ile uyumluluk sağlanabilir. (Kilit Uzunluk = 30/10 mm).

YIL
GARANTİ
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GfS Exit Control 179/1125 – Modeller

Paket İçeriği

• 2x Anahtar

• 1x 9 V pil

• Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)

• 1x GfS Exit Control etiketi

• 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket

• 3x Montaj vidası

Paket İçeriği

• Ön-Alarmlı 

• 2x Anahtar

• 1x 9 V pil

• Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)

• 1x GfS Exit Control etiketi

• 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket

• 3x Montaj vidası

Paket İçeriği

• Kablosuz modül

• 2x Anahtar

• 1x 9 V pil

• Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)

• 1x GfS Exit Control etiketi

• 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket

• 3x Montaj vidası

Paket İçeriği

• 

• 1x 9 V pil

• Buzzer 95 dB (9 V) – 105 dB (12 V)

• 1x GfS Exit Control etiketi

• 1x Kapı üzerine yapıştırılacak etiket

• 3x Montaj vidası

2x Anahtar

The GfS Exit Control 179/1125 sağlam ve yeşil (RAL 6029) metal muhafazalıdır. GfS yılda bir defa batarya değiştirilmesini önermektedir.

GfS Exit Control 179 GfS Exit Control 179

Ön Alarmı

GfS Exit Control 179 Kablosuz GfS Exit Control 1125 Panik Bar
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GfS Exit Control 1125 – Montaj Plakaları

DIN sol kapı içindir

Kilit tarafına

takılması 

gerektiğinde

DIN sağ kapı

içindir

DIN sol kapı içindir

Kilit tarafına

takılması gerektiğinde

DIN sağ kapı

içindir

DIN sol kapı içindir

Kilit tarafına

takılması gerektiğinde

DIN sağ kapı

içindir

DIN sol kapı içindir

Kilit tarafına

takılması gerektiğinde

DIN sağ kapı

içindir

Bükülmüş montaj aparatı,

30 mm dengeleme

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

Bükülmüş montaj aparatı,

50 mm dengeleme

Yükseltici Blok-Kapaklar dahil

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

Eğer yükseltici blokları vida yerine yapışkan özel folyo ile montajlamak istiyorsanız, siparişlerinizde lütfen belirtiniz.

Yükseltici kombinasyonları, 60 mm

30 mm yükseltici blok ve + 30 mm

bükülmüş montaj aparatı içerir

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

Yükseltici kombinasyonları, 80 mm

30 mm yükseltici blok ve + 50 mm

bükülmüş montaj aparatı içerir

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği
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GfS Exit Control 179 – Montaj Plakaları

GfS Exit Control 179'u cam bölmeli kapılara montajlamak için

gerekli çelik plaka. Sağ, sol, normal ve kısa açma kolu ile kullanıma uygundur (U = 17,5 cm)

(Kapı kolu ve metal plakanın dip köşesi arasındaki mesafe ≤ 130 mm)

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

GfS Exit Control 179'u cam bölmeli kapılara montajlamak için gerekli çelik plaka. Sağ, sol, 

normal ve uzun açma kolu ile kullanıma uygundur (U= 20 cm)

(Kapı kolu ve metal plakanın dip köşesi arasındaki mesafe ≤ 130 mm)

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

GfS Exit Control 179'u cam bölmeli kapılara montajlamak için gerekli

çelik plaka. Sağ ve sol kullanım,

her birinin uzunluğu (maksimum uzunluk 270 mm, genişlik 210 mm)

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

Renk

Yeşil (RAL 6029) 

Fosforlu 

Herhangi diğer bir Ral seçeneği

Yedek özel yapışkan folyo

GfS Exit Control 179'u 

için gerekli çelik plaka. 

yangın dayanımlı kapılara vidasız montajlamak

Özel yapışkan folyo içerir.

UV-Folyosu Cam kapılarda kullanılan yapışkan bantların korunabilmesi için, UV

dayanımlı koruma filmi kullanımı önerilir.

Beyaz 

Siyah 

Gümüş 

Diğer renkleri için lütfen sorunuz

GfS Exit Control 179'u çit ya da kafes kapılara montajlamak için

gerekli çelik aparat. (200 x 200 x 4 mm)

Montaj aparatları, ve kaymayı önleyici kauçuk kalıp dahildir.

Renk

Yeşil (RAL 6029)
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®GfS e-Bar  – Fonksiyonlar
®Yenilikçi yaklaşımla tasarlanan GfS e-Bar  geleneksel dokunmatik acil çıkış kolları ile, elektronik Acil Çıkış Güvenliği çözümlerini birleştirir. Çok rahatlıkla görünür 

olan LED ekranı ile, ortamda ciddi duman birikmeleri yaşansa bile rahatlıkla seçilebileceğinden, yön bulmada oldukça etkili bir yardımcıdır ve hayat kurtarır. Analog 
®sinyaller veya RS 485 arayüzü sayesinde merkezi alarm sistemi ile entegre edilebilir, merkezi olarak izlenebilir ve kontrol edilebilir. GfS e-Bar  şebekeden 

beslenebileceği gibi, pil ile de çalışabilmektedir. İlaveten bulunan "Kapı çok fazla açık kaldı alarmı", "otomatik alarm kapama" ya da "pil seviyesi takip" gibi teknik ve
®avantaj yaratıcı özellikler içerir. GfS e-Bar  sertifikalı panik kilitleri ile kullanılır. Bu yüzden size komple çözüm sağlamaktan mutluluk duyarız.

ALARM KURULU MODU

Acil çıkış kapısı, "Alarm ile Kurulu" modda ve güvenlik altındadır. Bu

durumda GfS e-Bar® eğer kablolama yapılarak şebeke elektriği ile

beslenirse kalıcı yeşil bir LED ile belirgin bir şekilde gösterilebilir. Pil 

ile çalıştılan durumlarda enerji koruma modunda çalışacağı için, 

arka planda yeşil aydınlatma olmayacaktır.

ÖN-ALARM

Panik bara hafifçe basıldığında, GfS e-Bar®'da bulunan kırmızı LED 

aktif olur ve akustik ÖN ALARM devreye girer. Klo bırakıldığında ise 

normal moduna döner. Bu özellik sayesinde kapılarda oluşabilecek 

gereksiz alarmlar engellenmiş olur.

MERKEZİ ALARM

®
GfS e-Bar 'a tamamen basarak acil çıkış kapısını açıp çıkış 

yapabilirsiniz. Bu durumda yeşil LED ışık yanacak ve sesli alarm 

devreye girecektir.

KONTROLLÜ ERİŞİM

Yetkili görevli personel, anahtar kullanarak alarmı aktif hale 

getirmeden acil çıkış kapısını kullanabilir. Alternatif olarak acil çıkış 

kapısı anahatar kullanılarak gecici süre için baypas edilebilir. Tek 

geçiş modunda, "kapı çok fazla açık kaldı alarmı" 10 sn sonra 

görevliyi kapının açık kaldığı konusunda uyarmak üzere aktif hale 

gelecektir.

SÜREKLİ SERBEST

Anahtar kullanarak acil çıkış kapısı alarmı daha uzun periyotlar için

kapalı konuma getirilebilir. Bu süre içerisinde herhangi bir alarm

verimez.
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GfS Exit Cover Tip K

GfS Exit Cover Tip K Kapı kollarını güvenlik altına alır. Kapak tamamen

transparan (içindeki kalan kapı kolu rahatlıkla görülebilir) ve kırılmayan

bir malzemeden (Makrolon) yapılmıştır. Acil bir durum olduğunda

kapağa bir kuvvet uygulanarak kol serbest bırakılır. Kapağa vurulduğunda

üzerinde bulunan kırmızı plakanın pinleri kırılır ve kapak düşer. Kapak,

plaka değiştirilerek yeniden kullanılır. Son derece basit, rahatlıkla

uygulanabilir ve ekonomik bir çözümdür.

Paket İçeriği

• 1x GfS Exit Cover Tip K

• 2x Yeşil taban plakası

• 6x Kırmızı plaka

• 2x Montaj aparatı

• 3x Sabitleyici

• 1x Resim-etiket

Tek nokta sabitleme

®GfS e-Cover

Okul, hastane ve oteller gibi binalarda ihbar butonlarının yanlış

kullanımı oldukça yaygın bir problemdir sadece ticari olarak değil,

taşıdığı riskler de son derece can sıkıcıdır. İtfaiyenin meşgul edilmesi, 

ya da binanın yanlış alarm yüzünden boşaltılması gibi durumlarda 

geleceğe yönelik olarak, gelen alarmların ciddiyetini kaybetmesi ve 

bu yüzden geciken müdahalelerin yaratabileceği riskler ile, yanlış 

alarm olduğunu düşünen insanların binayı geç boşaltmalarından 

do lay ı  o luşab i lecek  can kayb ı  r i sk le r i  kabu l  ed i lemez .
®Yanlışlıkla veya değil, yanlış alarm riski GfS e-Cover  ile bertaraf edilebilir.

Kırılmaz plastikten yapılmış koruyucu kapak kolayca monte edilebilir ve

çok çeşitli tipte buton için farklı renk tercihleri ile kullanılabilir.

• Dizaynı oldukça pratiktir ve dakikalar içinde montajlanabilir.

• Akıllıca tasarlanmıştır ve estetik olarak beklentileri karşılar.

• Opsiyonel olarak 90 dB alarm üretebilen modeli caydırıcıdır.

• GfS e-Cover® 3 yıl pil ömrüne ve pil azaldı uyarı LED'ine sahiptir.

• Kırılabilir mühür kullanılarak daha caydırıcı hale getirilebilir.

• 3 tip kapak mevcuttur (18 mm, 32 mm ve 50 mm)

• GfS e-Cover® standart olarak yeşil ve kırmızı renklerindedir. Diğer renkler

   istek üzerine üretilebilir.

• GfS e-Cover® hava koşullarına dayanıklıdır. Cihazları dış etkilere karşı

    korur.

Ön kapak çok fazla açılsa bile, menteşe kırılmaz. ®GfS e-Cover  su sıçramasına dayanıklıdır.®GfS e-Cover
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®GfS e-Cover

YENİ

Avantajlar

• Boyutu 90 x 90 mm'e kadar olan butonlar

• Kapağı gereksiz açmayı engelleyicidir

• Entegre pil izleme LED

• Seçkin, akıllı dizayn

• Polikarbonat'tan imal edilen kırılmaz malzeme

• Su sıçramasına dayanıklı

Paket İçeriği

• GfS e-Cover®

• Montaj materyali

• Servis pini

• 9 V-pil (sadece alarmlı modelinde)

Emniyet setini kullanırken, yanlış

kullanımını engellemek için kapağa

(açma alarmı) ek olarak mekanik bir

engelleme oluşturulur.

Aksesuarlar
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