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B E W E G U N G M I T S Y S T E M

Heltäckande support från GEZE objektrådgivning  

Objektrådgivarna och experterna hos GEZE är väl förtrogna 

med de aktuella standarderna och gällande lagstiftning 

inom dörr-, fönster- och säkerhetsteknik. De ger även 

rådgivning om den nya standarden EN 16005. 

GEZE erbjuder heltäckande support och skräddarsydda 

lösningar under samma tak. Individuella estetiska 

föreställningar och idéer kan omsättas i praktiken i 

överensstämmelse med gällande standarder och riktlinjer. 

GEZE erbjuder värdefull hjälp hela vägen – från idékläckning 

och utkast till planering och upphandling ända fram till 

omsättningsfasen och after-sales-service.

Vi skickar gärna mer informationsmaterial. 

Kontakta oss!

GEZE Scandinavia AB

Mallslingan 10

Box 7060

187 11 Täby

Telefon: +46 (0) 8 732 34 00

Telefax:  +46 (0) 8 732 34 99

E-post: sverige.se@geze.com

www.geze.se

EN 16005 – DEN AKTUELLA STANDARDEN 
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Som en av världens ledande tillverkare av system för dörr-

fönster- och säkerhetsteknik hör GEZE GmbH med sina 

framtidsorienterade lösningar till de viktigaste impulsgivarna 

inom byggtekniksbranschen. GEZE kombinerar utsökt design 

med mångsidiga funktioner och innovativ teknik.

GEZE AUTomATISKA DöRRSySTEm

På den säkra sidan med GEZE

Den europeiska säkerhetsstandarden 

EN 16005 



 FRAmGÅNGSmoDELLEN

En ny europeisk säkerhetsstandard

I den nya europeiska standarden EN 16005 beskrivs kraven 

på utformningen och kontrollförfaranden för säkerheten vid 

användning av automatiska dörrar. Den nya standarden är 

en säkerhetsstandard för automatiska dörrar som gäller för 

hela Europa. 

EN 16005 gäller i 33 europeiska länder sedan april 2013. 

I Sverige genomfördes EN 16005 med SS-EN 16005:2012. 

EN 16005 finns på plattformen EC.Europa.eu:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-

standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm

Alla automatiska dörrsystem och säkerhetssensorer 

från GEZE uppfyller EN 16005 och finns tillgängliga. 
EN 16005 säkerställer en enhetlig hög 

europeisk standard

Tidigare hade de flesta europeiska länder olika regler 

för säkerhetskrav på automatiska dörrar. I och med den 

nya standarden föreskrivs utrustningen på automatiska 

dörrsystem detaljerat. Detta ökar säkerheten avsevärt vid 

användning av ett komplett system.

Kärnpunkterna i den nya standarden är skyddet mot 

riskställen genom följande åtgärder:

c Förebyggande av kläm-, skär- och stötskador 

 vid öppning och stängning med hjälp av sensorer

c Säkerhetsavstånd som skydd mot klämning och 

 indragning

c Begränsning av dörrbladens krafter

och krav på en hög säkerhetsnivå på dörrstyrningen 

och sensorerna:

c "Performance Level c" för standarddörrar resp. 

 "Performance Level d" för flykt- och utrymnings-

 vägar (enligt EN ISO 13849-1) 

GEZE tillhandahåller en kontrollbok och 

säkerhetsanalyser för automatiska skjut-, slag- och 

karuselldörrar.

öKAD SÄKERHETEN 16005

Säkerhet ger högre framgång

EN 16005 är en garant för höga säkerhetsstandarder. Den 

dokumenterar kvaliteten på de automatiska dörrsystemen 

från GEZE. 

GEZE har redan mångårig erfarenhet av den tyska höga 

säkerhetsstandarden. När EN 16005 trädde i kraft stärkte 

GEZE sin roll som ledande leverantör av högklassiga 

automatiska dörrsystem ytterligare.

SS-EN 16005:2012 har blivit standard i Sverige. Utnyttja 

denna konkurrensfördel hos dina kunder och partner.

Mer information finns på GEZE:s hemsida 

www.geze.com/EN16005


