
Turvalliseen poistumiseen
ABLOY®  EXIT



ABLOY® EXIT - TURVALLISET POISTUMISTIERATKAISUT

EUROOPPALAISET PANIIKKI -JA POISTUMISTIEREITTISTANDARDIT  

EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMINEN (puomi poistumissuuntaan)

Tällä standardilla tarkoitetaan oviympäristöön asennettavaa paniikkipoistumiseen tarkoitettua 
lukitus -ja heloitusratkaisua, joka täyttää eurooppalaisen standardin EN 1125 vaatimukset.

Standardin vaatimukset täyttävät laitteet on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi sellaisissa 
julkisessa ja yleisessä käytössä olevissa rakennuksissa, joissa voi olla yhtäaikaisesti suuri 
määrä ihmisiä, jotka eivät etukäteen tunne tilojen poistumistiereittejä ja käytössä olevien 
lukituslaitteiden käyttöä.

Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi
- Teatterit
- Ostoskeskukset
- Koulut
- Sairaalat
- Messu -ja urheiluhallit

Eurooppalaiset EN 1125 ja EN 179 standardit koskevat rakennusten paniikki- ja poistumistieovien lukitus- 
ja heloitusratkaisuja. Standardien tehtävänä on varmistaa henkilöiden mahdollisuus poistua pikaisesti pois 
kaikissa tilanteissa. Standardin vaatimukset koskevat koko oviympäristöä. Oviympäristöön tulevat tuotteet 
on testattava aina kokonaisuutena ja tarkastettava määrävälein valmistajan ohjeiden mukaisesti.

EN 1125 standardin mukainen 
paniikkipoistumistien lukitus- ja 
heloitusratkaisu.

Puomi - painike

Puomi - vedin

EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMINEN (puomi poistumissuuntaan)

EN 1125 standardin mukainen 
paniikkipoistumistien lukitus- ja 

Puomi - painike

Aula

Juhlasali

Liikekiinteistö



EN 179 - HÄTÄPOISTUMINEN (= painike tai työntölevy poistumissuuntaan)

Tällä standardilla tarkoitetaan oviympäristöön asennettavaa yhden käden otteella toimivaa 
hätäpoistumistien lukitus -ja heloitusratkaisua, joka täyttää eurooppalaisen standardin EN 179 
vaatimukset.

Standardin vaatimukset täyttävä oviympäristö on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi 
sellaisissa tiloissa ja rakennuksissa, joissa voi olla yhtäaikaisesti vähäinen määrä ihmisiä, joilta 
kaikilta ei voida edellyttää hyvää paikallistuntemusta. 

Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi
- Toimistot
- Kokoushuoneet
- Luokkahuoneet

EN 179 standardin mukainen 
poistumistiereitin lukitus- ja 
heloitusratkaisu.

Työntölevy - vedin

Työntölevy - painike

Painike - painike

Nämä merkit symboloivat 
poistumistiestandardeja.

Paniikki-
poistuminen

Hätäpoistuminen

EN 179 - HÄTÄPOISTUMINEN (= painike tai työntölevy poistumissuuntaan)

EN 179 standardin mukainen 
poistumistiereitin lukitus- ja 
heloitusratkaisu.

Työntölevy - vedin

Työntölevy - painike

Painike - painike

Aula

Liikekiinteistö

Kokoushuone



EN 1125 - PANIIKKIPOISTUMISTIEN 
ESIMERKKIRATKAISU

• Osastoiva tai osastoimaton yksilehtinen ovi
• Mekaaninen tai sähkömekaaninen  

lukituslaite
• Paniikkipuomi
• Ovensuljin tai ovikoneisto

   Osastoivan oven tulee sulkeutua ja salpautua 
palotilanteessa. Palo-ovissa on käytettävä 
tyyppihyväksyttyä lukituslaitetta, 
ovensuljinta tai palonsulkujärjestelmää.

   Oven sisäpuoliseen heloituksessa on 
paniikkipuomi, joka varmistaa sisäpuolelta 
poistumisen. Käyttötarkoituksesta riippuen 
oven ulkopuoliseen heloitukseen voidaan 
valita avainpesä, painike tai vedin. 

EN 179 - HÄTÄPOISTUMISTIEN  
ESIMERKKIRATKAISU

• Osastoiva tai osastoimaton yksilehtinen ovi 
• Mekaaninen tai sähkömekaaninen 

lukituslaite
• Painike tai työntölevy
• Ovensuljin tai ovikoneisto

   Osastoivan oven tulee sulkeutua ja 
salpautua palotilanteessa. Palo-ovissa 
on käytettävä tyyppihyväksyttyä 
lukituslaitetta, ovensuljinta tai 
ovikoneistoa. 

 Käyttötarkoituksesta riippuen oven 
ulkopuoliseen heloitukseen voidaan valita 
avainpesä, painike tai vedin. 
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An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä.

ASSA ABLOY on maailman johtava oviympäristöratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisia ja helppokäyttöisiä sovelluksia ovien avaamiseen ja sulkemiseen.  

www.abloy.fi

Itä- ja Pohjois-Suomi
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax  020 599 2209

Länsi-Suomi
Abloy Oy
Tohlopinranta 28
33270 TAMPERE
puh. 020 599 3111
fax  020 599 3480

Etelä-Suomi
Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax  020 599 4377




