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VD Morten Nielsen

GEZE SYSTEMLÖSNING

Hygienisk och barriärfri 
dörrautomatik med öppning 
och låsning



GEZE DØRAUTOMATIC I  Systemløsning

Idrottsanläggningar Hotell och 
restauranger

Butiker och 
köpcentrum

Hälso- och sjukvård Transport

        Kontor Offentliga byggnader Skolor Historiska byggnader

GEZEs system för automatisk öppning och 

låsning av toalettdörrar är både bekvämt 

och hygieniskt. När besökaren gått in låser 

han/hon dörren genom att hålla handen 

framför en liten sensor. Detta är en mycket 

praktisk lösning för offentliga toaletter i 

kontorsbyggnader, köpcentrum, sjukhus etc.

Elslutbleck med säkerhetslösning för 
nödsituationer
Det är viktigt att dörren förses med lämpligt 

elslutbleck, motorlås eller magnetlås som 

förhindrar att dörren kan öppnas manuellt 

utifrån. När besökaren för handen framför 

impulsgivaren GC 307+ låses dörren upp och 

öppnas automatiskt. Om ett strömavbrott 

skulle inträffa stängs elslutblecket av och 

låset öppnas så att besökaren kan öppna 

dörren manuellt. Om en nödsituation skulle 

uppstå kan dörren öppnas manuellt utifrån 

med nyckel, eller genom att man trycker på 

nödstoppsknappen på dörrautomatiken.

Den perfekta 
lösning
FÖR TOALET TER 
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För dörrar av standardtyp rekommenderar vi GEZEs automatiska dörröppnare som kan 

monteras på de flesta dörrkarmar. Dörren öppnas med den beröringsfria impulsgivaren 

GC 307+ som monteras på väggen vid sidan av dörrhandtaget. Ytterligare en GC 307+ 

impulsgivare placeras inne i rummet och på samma höjd.

När besökaren gått in i rummet och dörren stängts automatiskt låser besökaren dörren genom 

att hålla handen framför impulsgivaren. Detta avaktiverar samtidigt impulsgivaren på utsidan. 

De röda indikatorlamporna som monterats på väggen, både inne i rummet och utanför, tänds 

och visar att toaletten är upptagen. När det är dags att lämna toaletten låser besökaren upp 

dörren genom att hålla handen framför impulsgivaren. Dörren öppnas nu automatiskt. 

Den röda indikatorlampan slocknar.  Dörren låses automatiskt när besökaren har lämnat 

rummet.

Automatisk berörningsfri 
öppning

 Hygienisk lösning för toaletter

  Öppnar och stänger dörren automatiskt

  Beröringsfri aktivering av dörrautomatik

 Beröringsfri öppning och låsning

  Ingen fysisk kontakt med dörrhandtag

 Justerbar dörröppningshastighet
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Installationsalternativ

GC 307+ Beröringsfri givare     
för styrning av automatiska dörrar

Röd indikatorlampa - “Upptaget”

GC 342 eller GC 342+ säkerhetssensor

GEZE dörrautomatik (till höger eller vänster)

1

5
4

3

2

Utifrån

GC 307+ Beröringsfri givare                              
för styrning av automatiska dörrar

Röd indikatorlampa - “Upptaget”

GEZE dörrautomatik (till höger  

1

2

Inifrån

4
eller vänster)

Elslutbleck (dörrhandtaget 
används i praktiken inte)
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Beställningsinformation

Vi rekommenderar att all dörrautomatik installeras i enlighet med EU-standarden EN 16005, 
med lämplig säkerhetssensor för tillämpningen. 

Dörrautomatik ska underhållas regelbundet, det är ett krav enligt standarden EN 16005. 
Årlig service av dörrautomatiken förlänger dessutom dess livslängd. Kontakta oss för ett 
kostnadsförslag på serviceavtal.

I  ENLIGHET MED EN16005

GEZE Automatiska dörrsystem          Godkännanden ID.no.

Slimdrive EMD-F automatik                                                
Elektromekanisk dörröppnare för brand- och rökskyddsdörrar                                                                 

        Brand-            
        godkännande 117856

Slimdrive EMD automatik                                                      
Elektromekanisk dörröppnare med en bygghöjd på endast 7 cm 

för enkeldörrar som väger upp till 180 kg                                                                  

Inte 
brandgodkänd

117855

Powerturn                                                                                                              
Elektromekanisk dörröppnare med mekanisk dörrstängning                                                                

Inte 
brandgodkänd

117855

Powerturn-F                                                                                                                    
Elektromekanisk dörröppnare med mekanisk dörrstängning och 
förberedd för anslutning till ABDL-anlägg

Brand-            
godkännande

155162

Tillbehör           Utförande                             ID.no.

GC 342 (höger modul)                                                             
Säkerhetssensor 

Vit RAL 9016                            

Svart                      

Rostfrifärgad

                   167436                                                                                                                                           

                   167435                                                                                                                                           

                   167437

GC 342 (vänster modul)                                                     
Säkerhetssensor

Vit RAL 9016                            

Svart                      

Rostfrifärgad

                   167433                                                                                                                                           

                   167432                                                                                                                                           

                   167434

GC 342+ (höger modul)                                                         
3D Säkerhetssensor

Vit RAL 9016                            

Svart                      

Rostfrifärgad

                   198692                                                                                                                                           

                   198670                                                                                                                                           

                   198694 

GC 342+ (vänster modul)                                                        
3D Säkerhetssensor

Vit RAL 9016                            

Svart                      

Rostfrifärgad

                   198671                                                                                                                                           

                   198669                                                                                                                                           

                   198693

SLH 220                                                                                                
Signalhorn för infälld montering 

                   115939

WC-omkopplare AS 500                                                       
Pulsomkopplare inklusive 2 röda kontrollampor 
för ECturn, Powerturn, Slimdrive EMD-F och 
TSA 160 NT automatik 

                   120882

GEZE Systemkomponenter ID.no.

GC 307+                                                                                     
Beröringsfri givare för styrning av automatiska dörrar               

193226

ES 80                                                                                     
Beröringsfri armbågskontakt för automatiska dörrar 

               180259
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