GfS DEXCON (DoorEXitCONtroller)
Nie ma łatwiejszego sposobu dla zabezpieczenia wyjścia ewakuacyjnego niż GfS
DEXCON.
Duża, okrągła, czerwona obudowa z fluorescencyjną nalepką STOP skutecznie
zapobiega nadużywaniu wyjść ewakuacyjnych. Wizualny efekt odstraszania
jest wspierany sygnalizatorem akustycznym o głośności 95dB.
To inteligentny i wyjątkowy produkt. GfS DEXCON może zabezpieczać
wyjścia ewakuacyjne bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Wystarczy
zamontować go na skrzydle drzwi i umieścić magnetyczny czujnik obok
lub pod GfS DEXCON.

Urządzenie łączy w sobie - wizualny efekt odstraszania i głośny alarm, można je
montować na różnego typu drzwiach. GfS stworzył trzy inne wersje w oparciu o
GfS DEXCON – GfS DEXCON dla dźwigni panicznych, GfS DEXCON dla
listew panicznych i GfS DEXCON dla wielo-punktowo blokujących listew
pionowych . Właściwości urządzeń są identyczne, ale GfS DEXCON dla dźwigni
panicznych, GfS DEXCON dla listew naciskowych również posiadają funkcję
pre-alarmu
(alarmu wstępnego).

GfS DEXCON dla dźwigni panicznych

Prod.nr 960 950
GfS DEXCON dla dźwigni panicznych jest montowany na skrzydle drzwi. Gdy ktoś naciśnie
delikatnie dźwignię aktywuje się pre-alarm. Pre-alarm trwa do momentu aż dźwignia zostanie
zwolniona. Dopiero gdy ktoś naciśnie zdecydowanie dźwignię paniczną powstanie alarm
dźwiękowy główny, bolce zaczepowe zostają wyłamane i czerwony kątownik opada do dołu.
Poprzez przekręcenie kluczem w stacyjce alarm jest resetowany.

W przypadku konieczności ewakuacji można bez problemu wyjść przez
zabezpieczone drzwi ewakuacyjne.

Wiele funkcji dla różnych aplikacji
•

Odblokowanie, deaktywacja i reset poprzez
wyłącznik kluczowy

• automatyczne wyłączenie Alarmu
(po 30 sek. lub 180 sek.)
•
(75 dB/ 95 dB)
•
nie pozostają niedomknięte
•
centralnego systemu alarmowego
•

Wyraźny wizualny efekt, szczelna obudowa
•
•
•
•
•
•
•

GfS DEXCON dla listew panicznych naciskowych

Fluorescencyjna nalepka wskazująca
wyjście ewakuacyjne w ciemności

W przypadku nieautoryzowanego
użycia alarm akustyczny 95 dB/1m.

Zestaw zawiera
1x GfS DEXCON dla dźwigni panicznych
1x regulowany, wyzwalający czerwony kątownik z linką
6x czerwone płytki dociskowe z bolcami (Prod. Nr 951 292)
1x 9V bateria
2x kluczyki do stacyjki
1x fluorescencyjna nalepka “Stop”
1x komplet instalacyjny

Prod.nr 960 955

GfS DEXCON dla listew panicznych naciskowych jest montowany na skrzydle drzwi. Gdy ktoś
naciśnie delikatnie listwę paniczną aktywuje się pre-alarm. Pre-alarm trwa do momentu aż listwa
zostanie zwolniona. Dopiero gdy ktoś naciśnie listwę zdecydowanie wzbudzi się alarm
dźwiękowy główny. Poprzez przekręcenie kluczem w stacyjce alarm jest resetowany.

GfS DEXCON może być montowany na różnego
typu drzwiach ewakuacyjnych
Wymiary: 200 mm szer., 60 mm gł.
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Zestaw zawiera
1x GfS DEXCON dla listwy panicznej naciskowej
1x regulowany, wyzwalający czerwony kątownik z linką
2x czerwone płytki dociskowe z bolcami (Prod. Nr 951 292)
1x folia magnetyczna
1x 9V bateria
2x kluczyki do stacyjki
1x fluorescencyjna nalepka “Stop”
1x komplet instalacyjny

Wiele innych sposobów zastosowania
GfS DEXCON dla blokujących wielopunktowo listew pionowych

Prod.nr 960 961

GfS DEXCON może również zabezpieczać drzwi z pionowymi listwami blokującymi. Dzięki folii
magnetycznej naklejanej na listwę GfS DEXCON nadzoruje skutecznie tego typu drzwi.
Efektywność działania potęguje wizualny efekt odstraszający widocznego na drzwiach urządzenia.

GfS DEXCON

Prod. nr 960 960

GfS DEXCON jest przeznaczony do monitorowania użycia drzwi ewakuacyjnych. wyłączenia GfS DEXCON po 30 sek. lub180 sek. Poziom głośności jest
Tak długo jak drzwi są otwarte alarm akustyczny jest uruchomiony, alarm moustawiony na 95 dB, ale można go zredukować poprzez inne ustawienie
żna zresetować przy pomocy klucza. Można także wybrać tryb automatycznego przełącznika DIP do 75dB.

Zestaw zawiera
•
•
•
•
•
•

Instalacja podtynkowa czujnika magnetycznego

1x GfS DEXCON dla blokujących listew pionowych
1x magnetyczna folia
1x 9V bateria
2x kluczyki do stacyjki
1x fluorescencyjna nalepka “Stop”
1x komplet instalacyjny
Montaż dla blokujących listew pionowych

Instalacja na powierzchni drzwi

Akcesoria
Kątownik

Prod.nr

Płytki dociskowe

Prod.nr

GfS DEXCON dla dźwigni panicznych
Regulowane czerwone kątowniki w zakresie 55-130mm,
zawierają linkę
zabezpieczającą

960 915

z bolcami, zestaw 6szt.

951 292

GfS DEXCON dla listew panicznych
Regulowane czerwone kątowniki w zakresie 55-130mm,
zawierają linkę
zabezpieczającą

960 945

nalepka fluorescencyjna

Prod.nr

jako część zapasowa (90 x 40mm)

960 966

NOTAUSGANG – EMERGENCY EXIT – NOODUITGANG – SORTIE DE SECOURS – SALIDA DE EMERGENCIA – WYJŚCIE AWARYJNE

STOP

Taśma samoprzylepna

Prod.nr

dla montażu na
drzwiach pożarowych i szklanych

960 965
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Zestaw zawiera
1x GfS DEXCON
1x Czujnik magnetyczny, 2m kabel
1x 9V Bateria
1x 2 klucze do stacyjki
1x naklejka fluorescencyjna “STOP”
1x Materiały instalacyjne
Instalacja nad drzwiami– zewnętrzne kontaktrony

www.gfs-online.com

ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM – ALARM

czujnik magnetyczny

Instalacja na powierzchni drzwi

Prod.nr

• dla sygnalizacji otwarcia
• z sabotażem
• kabel dł. 2m
• kolor biały
Montaż podtynkowy

930 110

Montaż natynkowy

930 210

Zalety
• Łatwy montaż na każdym rodzaju drzwi
• Wizualny efekt odstraszania
• Wiele elektronicznych funkcji, w tym
• automatyczne wyłączenie alarmu po
30 sek./180 sek.
• dwa poziomy głosności 95db/75dB
• opóźnienie alarmu, alarm cichy etc.
• Solidne niemieckie wykonanie

