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Slēgšanas sistēmām jābūt projektētām un izveidotām tā, lai tās ļautu cilvēkiem nekavējoties 
pamest ēku ārkārtas situācijā. Dažkārt sekundes var izšķirt visu. Jāizmanto visi līdzekļi, lai 
iespējamo draudu gadījumā risks būtu samazināts. 

Lielu cilvēku masu reakcijas negadījumu laikā ir grūti paredzamas, un ekstremālās situācijās 
cilvēki bieži rīkojas neracionāli.  Piemēram, kino un teātru zāles, restorāni, arī skolas un 
medicīnas iestādes ir vietas, kur kopā vienlaicīgi atrodas liels daudzums cilvēku.  

Evakuācijas ceļu atvēršanas ierīcēm jābūt viegli pamanāmām un izmantojamām bez jebkādām 
priekšzināšanām un palīglīdzekļiem, lai tās nodrošinātu panikā esošu cilvēku izkļūšanu arī 
visārkārtējākās situācijās. Ja liels cilvēku skaits mēģina izkļūt caur evakuācijas durvīm dūmu 
pilnā vai tumšā telpā, atvēršanas ierīcei jānodrošina, ka durvis var atvērt, līdzko pirmais cilvēks 
nonācis līdz durvīm, spiežot vai grūžot rokturi pret durvīm. Lai garantētu drošību arī ēkās, 
kur strādā mazāk cilvēku un panikas situācija parasti nerodas, ir jāuzstāda avārijas izkļūšanas 
ierīces, kas būtu atveramas bez palīglīdzekļiem.

Ievads

Evakuācijas izejas sistēmas vienmēr būtu jāprojektē atsevišķi no regulāri izmantojamajām 
un galvenajām durvīm, un tās ir paredzētas tikai mērķtiecīgai izmantošanai, nevis ikdienas 
ieiešanai/ iziešanai.

jums ir nepieciešama palīdzība, projektējot evakuācijas ceļus un izejas sistēmas, droši vērsieties 
pie Valnes speciālistiem pēc padoma pa tālruni +371 26 18 5172, vai nosūtiet vēstuli uz adresi 
valnes@valnes.com

Ieteikumi evakuācijas izejas sistēmu projektēšanai
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DIN-EN 179 

Evakuācijas prasības ēkas durvīm, pa 
kurām vienlaicīgi var censties izkļūt līdz 
150 cilvēku. 
Ar durvju rokturi atveramas evakuācijas izejas 
durvis, kurām, izmantojot durvju rokturi, 
atver durvis, nospiežot rokturi uz leju un 
slēdzenei atbloķējoties. 
 
 
Prasības:
Evakuācijas ierīcei ir jābūt aprīkotai ar tam 
speciāli paredzētu durvju slēdzeni. Durvju 
atvēršanas funkciju veic durvju rokturis, kas 
atver aizbultētas un/vai aizslēgtas durvis. 
Izejas ierīces ir paredzētas lietošanai ēkās, 
kurās cilvēki var labi nepārzināt izkļūšanas 
ceļus. Atvēršanās virziens nedrīkst būt pretējs 
evakuācijas/ izkļūšanas virzienam, tam jābūt 
vai nu evakuācijas virzienā (nospiežams 
rokturis), vai uz leju (standarta rokturis). 
Prasības durvju roktura dizainam un izmēram 
galvenokārt izriet no drošības apsvērumiem.  

DIN-EN 1125 

Evakuācijas prasības ēkas evakuācijas 
durvīm, pa kurām vienlaicīgi var censties 
izkļūt vairāk nekā 150 cilvēku
Ar horizontālu rokturi (stieni) atverama 
evakuācijas slēdzene, rokturis atrodas uz 
durvīm horizontālā stāvoklī un nekavējoties 
atver durvis, kad tiek nospiests. 
 
 
Prasības:
Evakuācijas jeb panikas ierīce ir durvju 
aprīkojums, kurā kā atvēršanas ierīce tiek 
izmantots horizontāls rokturis (stienis), kas 
atrodas uz durvju vērtnes evakuācijas puses 
virsmas, atverot aizbultētas un/vai aizslēgtas 
durvis, kad evakuācijas (izejas) virzienā tiek 
nospiests atvēršanās rokturis.  Evakuācijas 
durvju aprīkojums ir paredzēts izmantošanai 
ēkās, kurās vienlaicīgi uzturas daudz cilvēku 
un kurās avārijas situācijā ir paredzama 
panikas rašanās.

Eiropas standarti, kas normē evakuācijas izkļūšanu
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Evakuācijas aprīkojums līdz 50 cilvēku izkļūšanai

Slēdzenes korpuss:
Durvju rokturis: 
Cilindra uzlika: 

Slēdzenes cilindrs: 
Durvju aizvērējs:

E9500 vai E9600
VAL302_19
VAL2PZ
E8910
VALT72VAB

Profilēto durvju parauga komplekts

Slēdzenes korpuss:
Durvju rokturis: 
Cilindra uzlika: 

Slēdzenes cilindrs: 
Durvju aizvērējs:

E1769
VAL202_19
VAL1PZ
E8910
VALT72VAB

Masīvkoka durvju parauga komplekts

Evakuācijas izejas sistēmai, kas ir paredzēta līdz 50 cilvēkiem, kas ir pazīstami ar ēku, pietiek 
ar cilindru un pagriežamu rokturi. Evakuācijas izejas sistēma ir skaidri jāmarķē, atbilstoši visām 
prasībām.

Pietiek ar cilindru 
un pagriežamu 
rokturi

Pietiek ar cilindru 
un pagriežamu 
rokturi
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Evakuācijas aprīkojums līdz 150 cilvēku izkļūšanai 
 
EVS-EN 179: Ar rokturi atveramas evakuācijas durvis, kuras atveras evakuācijas gadījumā, 
nospiežot durvju rokturi uz leju. Durvju roktura vietā var izmantot evakuācijas slēdzi. Šādām 
evakuācijas ierīcēm jābūt to ēku durvīm, pa kurām vienlaicīgi var censties izkļūt līdz 150 
cilvēkiem.
 
Mehāniskie evakuācijas risinājumi 
 
Evakuācijas izejas aprīkojums ar durvju slēdzeni, kuras atvēršanu nodrošina rokturis vai 
evakuācijas slēdzis, kas atver aizbultētas un/vai aizslēgtas durvis. Atvēršanas virziens nedrīkst 
būt pretējs evakuācijas/izkļūšanas virzienam. Divvērtņu durvīm paredzētais evakuācijas ceļa 
platums ir abas durvju vērtnes, durvju pasīvās vērtnes aizbultēšanai ir jāizmanto evakuācijas 
izvirzītajām prasībām atbilstošs aprīkojums (piem., VAL9472020304). Ja durvis paredzētas ar 
uguns aizturēšanas funkciju, abām vērtnēm pēc izmantošanas ir jāaizveras un jāaizbultējas 
(jāizmanto aizvērēji, atbilstošas bultas un aizvēršanas koordinators).

Slēdzenes korpuss:
Durvju rokturis: 
Cilindra uzlika: 

Slēdzenes cilindrs:
Evakuācijas papildinājums: 

Durvju aizvērējs:

E9673
VAL302_19
VAL2PZ
E8900
E362455_55
VALT72VAB

Profilēto durvju parauga komplekts

Masīvkoka durvju parauga komplekts

No iekšpuses  ar 
durvju rokturi 
atverama evakuācijas 
slēdzene

No iekšpuses  ar 
durvju rokturi 
atverama evakuācijas 
slēdzene

Slēdzenes korpuss:
Durvju rokturis: 
Cilindra uzlika: 

Slēdzenes cilindrs:
Evakuācijas papildinājums: 

Durvju aizvērējs:

E-1769_46
VAL202_19
VAL1PZ
E8900
E362455_55
VALT72VAB
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Evakuācijas izkļūšana līdz 150 cilvēkiem  
Elektriskie evakuācijas sistēmu risinājumi 
 
Lai novērstu evakuācijas izejas neatbilstošu lietošanu, iespējams izmantot elektrisku papildu 
slēdzeni, piemēram, elektromagnētisko slēdzeni. Elektriskajai slēdzenei vienmēr jābūt 
atveramai, nospiežot uz evakuācijas slēdža

Slēdzenes korpuss:
Durvju rokturis: 
Cilindra uzlika: 

Slēdzenes cilindrs: 
Evakuācijas papildinājums: 

Elektromagnētiskā slēdzene: 
Evakuācijas poga: 
Durvju aizvērējs:

E9673
VAL302_19
VAL2PZ
E8900
E362455_55 
VALEF300
VAL221122 
VALT72VAB

Profilēto durvju parauga komplekts

Slēdzenes korpuss:
Durvju rokturis: 
Cilindra uzlika: 

Slēdzenes cilindrs: 
Evakuācijas papildinājums: 

Elektromagnētiskā slēdzene: 
Evakuācijas poga: 
Durvju aizvērējs:

E1769_46
VAL202_19
VAL1PZ
E8900
E362455_55 
VALEF300
VAL221122 
VALT72VAB

Masīvkoka durvju parauga komplekts

Ar durvju rokturi atverama 
evakuācijas slēdzene + 
evakuācijas slēdzis magnēta 
atvēršanai

Elektromagnētiskā 
slēdzene

Elektromagnētiskā 
slēdzene

Ar durvju rokturi atverama 
evakuācijas slēdzene + 
evakuācijas poga magnēta 
atvēršanai
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Panikas izkļūšana vairāk nekā 150 cilvēkiem 
 
EVS-EN 1125: Ar horizontālu nospiežamu rokturi atveramas evakuācijas durvis, atvēršanas 
ierīce atrodas uz durvīm un atver durvis, kad rokturis tiek nospiests. Šādas evakuācijas ierīces 
jāizmanto to ēku durvīm, pa kurām vienlaicīgi var censties izkļūt vairāk nekā 150 cilvēku.
 
Mehāniski izejas risinājumi 
 
Panikas situācijā ar horizontālu nospiežamu rokturi  atver aizbultētas un/vai aizslēgtas durvis, 
nospiežot to evakuācijas (iziešanas) virzienā.
Izejas ierīce ir paredzēta izmantošanai ēkās, kur vienlaicīgi uzturas daudz cilvēku, un avārijas 
situācijā ir paredzama panikas rašanās. Evakuācijas durvju aprīkojuma uzdevums ir ļaut 
cilvēkiem izkļūt ar minimālu piepūli.

Panikas noslēga mehānisms: 
Nospiežamā rokturis: 

Gala slēdzenes:  
Stieņi: 

Durvju aizvērēji: 

VAL9414000304 (2 kompl.)
VAL945938 (2 kompl.)
VAL9410201304
VAL94100203
VALT836VAB (2 gab.)

Parauga komplekts

Evakuācijas sistēmu risinājumi ar elektrisko signalizācijas 
signālu 
 
Durvīm, uz kurām ir uzstādīts evakuācijas aprīkojums, nav atļauts izmantot elektroniskas 
vai mehāniskas slēgšanas iekārtas (iesk. ATS lietotni), ja šīs iekārtas nenodrošina atvēršanu 
ar evakuācijas sistēmu. Lai novērstu neatbilstošu lietošanu, ieteicams izmantot elektrisko 
signalizāciju, kas tūlīt pēc durvju atvēršanas atskaņo trauksmes signālu

Panikas noslēga mehānisms: 
Nospiežamā rokturis: 

Gala slēdzenes:  
Stieņi: 

Durvju aizvērēji: 

VAL9414000304 (2 kompl.)
VAL945938 (2 kompl.)
VAL9410201304
VAL94100203
VALT836VAB (2 gab.)

Parauga komplekts

Durvis atverot, aktivizējas
signalizācija
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