
Skladba řešení:

• alarm Exit2010

• zamykací půlvložka

• montážní deska

• montážní materiál

Alarm pro kontrolu neoprávněných odchodů 
zadními a únikovými východy.

Vhodný pro dveře s klasickými i panikovými 
kováními i pro okna.

Snadná instalace.

Exit2010 je alarm speciálně určený pro hlídání zadních a únikových východů. Únikové 

východy nesmí být dle bezpečnostních předpisů uzamčené a Exit2010 představuje 

jednoduché řešení, které zajistí, že těmito východy nebude nikdo nepozorovaně odcházet.

Alarm se nainstaluje na dveře a při detekci jejich neoprávněného otevření spustí hlasitou 

sirénu. Vypnout jej lze prostřednictvím zámku. Je možné jej kombinovat jak s panikovými, 

tak s klasickými kováními. Použít jej lze rovněž na okna. Alarm je tak ideální nejen pro zadní 

východy z prodejen, únikové východy v obchodních centrech, okna na WC, ale například 

také na dveře v mateřských školkách, kde zabrání nepozorovanému vyběhnutí dětí na ulici.

Alarm
Exit2010

Detailní popis řešení:

• Mechanické spouštění alarmu – bez senzorů pohybu

• Možnost vypnutí alarmu prostřednictvím zámku (půlvložka 30/10 mm)

• Napájení: 3 × baterie AA 1,5 V 

• životnost baterie 18 měsíců (při jedné výstraze za den s 3minutovým trváním alarmu)

• Kovové tělo v plastovém pouzdře se skelnými vlákny

• Krytí IP 67: vysoká odolnost proti poškození, vlivům počasí, prachu a stříkající vodě

• Zvukový alarm pomocí vestavěné sirény – extrémně hlasitý, jasný a rušivý zvuk,    

min. 98 db ve vzdálenosti 1 m

• Nálepky upozorňující na alarm součástí balení

• Jeden model pro všechny varianty instalace (i pro únikové východy podle EN 1125 i EN 179)

• Volitelně dálkové ovládání

Technické parametry systému:
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A) Požadavky na montáž:
Alarm lze namontovat na libovolné plné i rámové dveře nebo běžná okna, kde je 
dostatečný prostor pro umístění alarmu pod kování tak, aby byl spuštěn při stisknutí 
kliky (stlačení madla):
• Alarm vždy instalujte přesně dle přiloženého návodu – dle příslušného typu 

instalace. Zvláštní pozornost věnujte pokynům v návodu při instalaci k panikovým 
kováním dle normy EN 179 nebo EN 1125.

• Alarm musí být umístěn dostatečně blízko kování, aby byl spuštěn při pohybu 
kliky (madla), zároveň však nikdy nesmí bránit volnému pohybu kliky (madla). 
Bod dotyku musí být na konci kliky a na jednom z horních rohů alarmu, v případě 
panikové hrazdy na horní ploše alarmu.

• Orientace kliky není důležitá, alarm lze instalovat vpravo i vlevo od štítu kování.
• Montážní deska se upevňuje na dveře šrouby. Dle materiálu dveří je nutné zvolit 

odpovídající montážní materiál.
• Dle konstrukce dveří je nutné zvolit odpovídající montážní desku – jiný typ se 

používá pro plné a jiný pro rámové (profilové) dveře.

B) Provozní informace:
• Přesný postup nastavení a používání alarmu najdete v přiloženém návodu.
• Alarm Exit2010 je připraven k provozu po dokončení montáže, vložení baterií 

a nasazení a zajištění krytu.
• V závislosti na poloze alarmu Exit2010 je alarm aktivován (horní poloha, uzamčeno), 

nebo neaktivní (dolní poloha).
• Pro aktivaci alarmu je nutné jej posunout do horní polohy. Aktivace klíčem není 

nutná. Alarm zůstává aktivní i po spuštění poplachu po uvedení zpět do horní 
polohy. Není nutné jej znovu aktivovat.

• Teprve po deaktivaci klíčem lze alarm posunout do spodní polohy, aniž by zazněl 
zvukový signál.

• Alarm má automaticky nastavený předběžný poplach (varovné pípnutí) při 
neúplném stlačení (stisknutí kliky nebo madla) a poplach (pulzující signální tón) 
při úplném stlačení. Poplach lze vypnout klíčem a nebo se automaticky vypne po 
3 minutách.

• Alarm signalizuje klesající stav baterie. Při upozornění na nízký stav neprodleně 
vyměňte baterie. Používejte pouze baterie AA 1,5 V.

C) Certifikace:
• V souladu s EN 179 a EN 1125 pro použití s panikovými kováními
• Požární odolnost: T30 dle EN 1634-1


