
GEZE TOTALLØSNING 

Automatisk adgangsdør 
med flugtvejssikring og 
erstatsningsluft
  



G E Z E TOTA L LØ S N I N G            

En komplet adgangsdør:

  Vindfang med dobbeltdører 

  Pålidelig for aktiv daglig anvendelse

   Adgangskontrol sikre mod indbrud

   Erstatningsluft - motor B300 godkendt

   Hybrid ventilation: varme og røg 

   Flugtvej ind og ud – i hht. EN1125

  Brugersikkerhed - i hht. EN16005

  Alurammer med blyfri glas
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En adgangsdør skal kunne det hele. I enhver bygning, hvor mange 

mennesker dagligt passerer ind og ud, kræves en stærk og stabil løsning. 

Hos GEZE anbefaler vi Powerturn til udvendige slagdøre. 

Den unikke dørautomatik er et stærkt og pålideligt drev, som klare de 

specifikke udfordringer i en stor og tung adgangsdør med høj daglig 

anvendelsesfrekvens. Powerturn-F er godkendt til brand- og røgdører.

Den optimale totalløsning sikrer ikke kun daglig drift af adgangsdøren, men 

forbereder også for tænkelige sikkerhedbehov. Med en dørautomatik fra 

GEZE er du altid sikker på at løsningen lever op til personsikkerheden i 

henhold til EN16005, ved tilkopling af sikkerhedssensor GC 342. 

Derudover tilbyder vi en totalløsning, som både sikre flugtvejsmulighed 

med montering af panikgreb og IQ lock, samt med montering af drevet 

GEZE K600, giver mulighed for erstattningsluft ved røgdannelse og -ud-

sugning i bygningen. Én samlede løsning, som løfter sikkerheden i alle 

anvendelsesområder. 

GEZE totalløsning til adgangsdøre 
med behov for både flugtvejssikring 
og erstatningsluftstilkobling

Kan leveres som både enkelt- og dobbletdør
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Flugtveje redder liv

Vi føler os som regel sikre i en bygning. 

En pludselig, uforudset hændelse såsom et højt 

brag i et butikscenter overrasker praktisk talt 

alle, hvilket resulterer i ukontrolleret massepanik. 

Det er præcis sådanne hændelser, der udgør en 

særlig risiko for vores sikkerhed. Et sikkert sted 

bliver meget hurtigt til et livstruende område, der 

skal evakueres så hurtigt som muligt. Flugt- og 

redningsveje kan redde liv i farlige situationer. I 

en risikofyldt situation, leder klart identificerede 

trafikale ruter mennesker ud af bygningen eller 

ind i et sikkert område så hurtigt som muligt via 

nødudgange eller panikdøre. 
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Automatiske døre skaber smarte indgange 
med tilgængelighed for alle.

Barrierefrit design og tilgængelighed for 

alle er vigtigt i bygninger hvor et blandede 

publikum inviteres indenfor. For ældre, børn 

og handikappede, men også for alle andre, 

er de automatiske døre en sikring for let 

tilgængelighed til bygningen. Hos GEZE 

anbefaler vi, at døren aktiveres af en sensor 

eller en berørings-fri aktiveringsknap. Med 

en aktiveringsknap skal person aktivt gøre 

noget for at åbne døren, men kan fortsat 

undgå fysisk kontakt til håndtag eller dør, 

hvilket optimerer komfort og hygiejne. 

Alternativt kan en aktiveringssensor mon-

teres, hvormed dørene automatisk åbne når 

en person ankommer til døren. 



GC 342 Sæt 
Sikkerhedssensor til be-
skyttelse af automatiske 
hængslede døre. Hele 
dørbladet og i hængsel om-
rådet sikres (inkl. bagkant af 
dør.) Fås også i lysgrå eller 
hvid. 
ID.nr.: 167438

Regelmæssig service af døren sikrer ikke alene funktionalitet og sikkerhed, men forlænger også automatikkens  
levetid og optimerer den daglige betjeningskomfort. 

Vores lokale team med serviceteknikere er specialister i at sikre, at din automatiske dør altid overholder  
de højeste standarder.  

Produkter
OVERBLIK

IQ Lock AUT  Sæt 
Multifunktionel systemløs-
ning til panikdøre med dob-
beltsidet automatiserede 
dørfløje
ID.nr.: 157399
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Powerturn F                 
Dørautomatik til hængslede 
døre (1-fløjede brand- og 
røgdøre)– åbner sikkert og 
trygt selv store, tunge døre 
med en vægt på op til 
600 kg
ID.nr.: 155162

VEDLIGEHOLDELSE
Vi anbefaler at vedligeholde automatikkerne gennem regelmæssige serviceeftersyn, så den automatiske dør 
kan opretholde sin fulde funktionalitet og sikkerhed.

GC 304 R
Bevægelsesrader med indi-
viduel justeringsmulighed til 
aktivering af automatiske 
døre     
ID.nr.: 130651

Panikgreb
Horisontalt panikgreb 
opfylder den europæiske 
standard EN 1125 med hen-
blik på en enkel åbning af 
nødudgange.  

ID.nr.: 119005  

    

GEZE RWA K 600 - Erstatningsluft og komfortventilation 
- B300 godkendt
Åbningsdrev RWA K600 åbner døre og vinduer med henblik på erstatningsluft og 
eventuelt i forbindelse med komfortventilation. 

RWA K600 er ideel når der kræves store åbningsvinkler til døre og vinduer.
Ved montering på døre kan RWA K600 kombineres med GEZE dørlukkere, 
dette er en ideel løsning til erstat ningsluft åbninger med høj anvendelseskomfort.
ID.nr.: 130059

GEZE MBZ 300 N8 - I henhold 
til EN 12101-10 
Nødstrøms styrecentral til 
RWA-drev med et samlet 
strømforbrug på 8 A
ID.nr.: 188034

GEZE MBZ 300 N24 - I henhold 
til EN 12101-10 
Nødstrøms styrecentral til 
RWA-drev med et samlet 
strømforbrug på 24 A, 
inklusive batteri
ID.nr.: 137430

GEZE FT 4 A - I henhold til
EN 12101-10
RWA-knap med plasthus til 
tilslutning til GEZE RWA-centraler
ID.nr.: 161285



WWW.GEZE.COM

WWW.GEZE.COM

GEZE Danmark
Salg | Mårkærvej 13 L | DK-2630 Taastrup | TLF. + 45 46 32 33 24 | MAIL danmark.se@geze.com | www.geze.dk

Service | Holger Danskes Vej 23A | DK-8960 Randers SØ | TLF. + 45 70 20 26 62 | MAIL service.dk@geze.com | www.geze.dk

D
ec

em
be

r 2
0

21
_ 

D
K

 –
 M

ed
 fo

rb
eh

ol
d

 fo
r 

æ
n

d
ri

n
ge

r

VEDLIGEHOLDELSE


