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Alarm bij misbruik van vluchtwegen
LIPS Deurwachter is een zelfstandig werkend alarm 
voor nooduitgangen, dat het ongeoorloofd openen van 
een vluchtdeur bewaakt. Uit het oogpunt van vlucht-
veiligheid is vrijwel elk gebouw voorzien van vluchtdeu-
ren. In de praktijk zien we helaas vaak dat deze deuren 
oneigenlijk gebruikt worden. Dit kan grote gevolgen 
hebben met betrekking tot de vluchtveiligheid en 
inbraakwerendheid van een gebouw.

Voorbeelden van veel voorkomend oneigenlijk gebruik:
 ∙ Medewerkers of bezoekers die de deur als uitgang 

gebruiken om buiten te gaan roken of als ‘kortere 
weg‘ naar buiten

 ∙ Medewerkers die de deur openen om collega’s tot 
het pand toe te laten of als ventilatiedeur gebruiken 
tegen de warmte

 ∙ Het op slot draaien van de vluchtdeur
 ∙ Het blokkeren van vluchtdeuren met bijvoorbeeld 

dozen, een bezem of andere spullen

Economisch verlies
door misbruik van 
vluchtwegen

Gevolgen bij misbruik van vluchtdeuren
Het misbruiken van een vluchtdeur kan leiden tot
ongewenste situaties. Het tast de inbraakwerendheid 
van het gebouw aan. Indien een vluchtdeur regel-
matig openstaat, is de beveiliging van een pand 
minimaal en de kans op insluiping groot. Dit kan grote 
financiële gevolgen met zich mee brengen. Daarnaast 
kunnen medewerkers of bezoekers ongemerkt een
vluchtdeur openen, zonder dat er direct op gereageerd 
kan worden. Met als risico dat producten ongemerkt 
naar buiten gebracht kunnen worden. Ook het 
ongeoorloofd openen door eigen personeel kan 
verstrekkende gevolgen hebben. Indien een vlucht-
deur als reguliere uitgangsdeur wordt gebruikt, is 
er in een gebouw met toegangscontrole geen juiste 
registratie van het aantal personen. Dit kan in geval van 
ontruiming voor problemen zorgen.

De voordelen in het kort:
 ∙ Eenvoudige beveiliging van nooduitgangen
 ∙ Visuele barrière tegen onbevoegd gebruik
 ∙ Afschrikkend vooralarm bij lichte bediening deurkruk
 ∙ In- en uitschakelbare alarmfunctie
 ∙ Goedgekeurd in combinatie met EN179 deuren
 ∙ Geen bedrading nodig
 ∙ Eenvoudige montage, geschikt voor bestaande 

deuren

Voorkom misbruik van vluchtdeuren zonder 
concessies te doen aan de vluchtveiligheid en 
inbraakwerendheid van uw gebouw. 
LIPS Deurwachter biedt de ideale oplossing om 
vluchtdeuren optimaal te monitoren en misbruik 
van vluchtdeuren tegen te gaan.
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De werking

Een visuele drempel voorkomt het oneigenlijk bedienen 
van de deurkruk. De uitvoering van de LIPS Deurwach-
ter zorgt er voor dat duidelijk is dat deze deurkruk niet 
oneigenlijk bediend mag worden en dit tot een alarm 
kan leiden. Hierdoor wordt de nooduitgang eenvoudig 
en effectief beschermd.

Actief alarm 

Toegestane uitgang De deur is door middel van de sleutelbediening van 
het slot te openen zonder de deurkruk te bedienen. 
Het slot dient hiervoor een wisselfunctie te hebben. 
De LIPS Deurwachter blijft hierbij actief, maar de deur-
kruk hoeft niet bediend te worden.

Noodopening Een noodopening van de deur is op elk gewenst 
moment mogelijk door de deurkruk naar beneden te 
drukken. Hierbij wordt de controlehendel bediend 
en klinkt een alarm dat alleen door het geïntegreerde 
cilinderslot te resetten is. De controlehendel 
scharniert naar beneden en geeft daarmee een visuele 
indicatie van een alarm.

Uitschakelen van 
geactiveerd alarm 

Na het bedienen van de deurkruk wordt het alarm 
geactiveerd. Door middel van een cilinder onderin de 
unit kan het alarm uitgeschakeld worden en de deur 
worden gebruikt zonder alarm. De controlehendel 
blijft in de onderste positie staan.

Een lichte activering van de controlehendel geeft een 
akoestisch alarm, dat bij het loslaten automatisch weer 
uit gaat. Dit vooralarm zorgt voor een belemmering 
om de kruk volledig te bedienen.

Vooralarm bij licht 
bedienen van de 
deurkruk 
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Universele montage

Metalen deuren met glas: 
montage op glas 

Metalen deuren met glas: 
montage op het kozijn

Massieve deuren: 
montage op de deur

LIPS Deurwachter biedt via de horizontale en verticale 
afstelling van de controlehendel, een veelzijdige 
aanpassing aan de positie op de deur. Door de 
universele rechts / links instelling kunnen verschillende 
montageposities en hoekinstellingen worden 
gerealiseerd.

De eenvoudige en flexibele montage zorgt er voor 
dat de LIPS Deurwachter simpel en snel gemonteerd 
kan worden. De montageplaat is standaard uitgerust 
met zelfklevende tape en kan hiermee simpel op glas 
worden gelijmd. De montageplaat kan ook worden 
geschroefd. 
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7411 model en accessoires

Alarm bij misbruik van vluchtwegen
LIPS Deurwachter is een zelfstandig werkend alarm voor nooduitgangen, dat 
het ongeoorloofd openen van een vluchtdeur bewaakt. Het openen van de deur 
wordt zowel optisch als akoestisch weergegeven. Indien een geoorloofde uitgang 
gewenst is, kan men met de sleutel van het slot de deur openen zonder de kruk naar 
beneden te bewegen. Bij een kleine beweging van de kruk klinkt een vooralarm dat 
stopt wanneer de kruk losgelaten wordt.

Alarm bij oneigenlijk gebruik van de nooduitgang
De bediening van de deurkruk is hoorbaar en zichtbaar weergegeven. Het alarm kan 
alleen door middel van een sleutel gereset worden. LIPS Deurwachter 7411 vormt 
een visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de deur. Met een 9V batterij als 
voeding, is dit het ideale product voor montage zonder bedrading.

Specificaties voor LIPS Deurwachter
 ∙ Visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de deur
 ∙ Activering en alarm reset via europrofielcilinder
 ∙ Het risico van beknelling is minimaal: bij het bedienen van de deurklink klapt de 

controlehendel volledig weg
 ∙ Geschikt voor opbouw montage op bestaande deuren
 ∙ Goedgekeurd in combinatie met EN179 deuren (montage volgens 

montagehandleiding)
 ∙ In twee richtingen verstelbare handgreep (hoogte verstelbaar en horizontaal 

instelbaar)
 ∙ Flexibele aanpassing voor montage op verschillende deursituaties
 ∙ Geen bedrading nodig, voeding via 9V batterij
 ∙ De nooduitgang wordt niet beïnvloed
 ∙ Eenvoudige montage op verschillende oppervlakken

Verpakkingsinhoud
 ∙ LIPS Deurwachter voor universele schroef en lijmbevestiging
 ∙ Bevestigingsschroeven
 ∙ Zelfklevende folie (voorgemonteerd op LIPS Deurwachter)
 ∙ Privacy folie voor het afdekken van de lijm op de andere kant van het glas
 ∙ 9 V blokbatterij
 ∙ Halve europrofiel cilinder met 3 sleutels* 

* Voor toepassing in sluitsystemen kan deze cilinder worden vervangen door een 
halve europrofiel cilinder met een lengte van 30 mm, nokpositie boven.

Sticker:
Waarschuwing tegen 
misbruik

Artikelnaam Artikelnummer Artikelomschrijving

7411 10041418 LIPS Deurwachter bedoelt voor signalering van oneigenlijk 
gebruik van vluchtwegen.

Bestelgegevens
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Aanvullende producten

De LIPS deurwachter kan worden toegepast in combinatie met andere vluchtwegproducten van ASSA ABLOY 
Nederland. 

Wilt u een advies op maat? 
Maak een afspraak met één van onze adviseurs, telefoonnummer 088 - 6394600. Zij komen graag bij u 
langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.  Voor meer informatie over wet- en regelgeving, gecertificeerde 
vluchtwegproducten en vluchtwegconcepten, vraagt u onze complete vluchtwegmap aan op www.assaabloy.nl.

Het gecontroleerd sluiten van deuren door middel 
van een deurdranger verhoogt de veiligheid in een 
gebouw. Het uiterst brede assortiment deurdrangers 
en draaideurautomaten van ASSA ABLOY voorziet 
onder meer in een compleet systeem voor brand- en 
rookwerende deuren. Dit systeem is aan te sluiten op 
een brandmeldinstallatie en zorgt dat deuren in geval 
van calamiteiten automatisch sluiten en ruimtes veilig 
compartimenteert.

Deurdrangers 

Zelfvergrendelende
anti-panieksloten

Veel sloten worden bij het afsluiten van de deur 
automatisch vergrendeld op de dag- en nachtschoot, 
wat het aspect veiligheid ten goede komt. De zelf-
vergrendelende anti-panieksloten van ABLOY 
combineren inbraakwerendheid met vluchtveiligheid. 
De deur is te allen tijde van binnenuit te openen met 
de deurkruk bij eventuele nood- of panieksituaties. 

Anti-kerntrekbeslag Inbrekers maken steeds vaker gebruik van de kerntrek-
methode. LIPS en Nemef bieden diverse oplossingen 
om kerntrekken tegen te gaan. Door het plaatsen 
van veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging kan 
een inbraak via deze methode worden voorkomen. 
Indien het niet mogelijk of gewenst is om het 
bestaande beslag te vervangen, kan als alternatief 
ook een veiligheidscilinder of veiligheidsrozet met 
kerntrekbeveiliging worden toegepast.

Ook vluchtdeurbeslag van ASSA ABLOY wordt 
uitvoerig getest. Het is belangrijk dat je bijvoorbeeld 
niet met je mouw achter de deurkruk kan blijven 
hangen. Daarom moet het uiteinde van een kruk altijd 
teruggebogen zijn, zoals beschreven in de specificaties 
van de norm NEN-EN 179. 
Voor mechanisch vluchtdeurbeslag gaan we zoveel 
mogelijk uit van de NEN-EN 179 en NEN-EN 1125 en 
voor elektromechanisch vluchtdeurbeslag van de 
prNEN-EN 13637. De merken LIPS, IKON en ABLOY 
bieden producten die voldoen aan deze normeringen.

Vluchtdeurbeslag
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ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer
Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 05
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl


