
GEZE SYSTEMLØSNING

Hygiejnisk og barrierefri 
døråbning og låsning



GEZE DØRAUTOMATIC I  Systemløsning

Med GEZEs systemløsning for hygiejnisk og 

barrierefri døråbning og låsning sikres den 

optimale adgang med praktisk funktionalitet 

på f.eks. toiletter. Også på handikapvenlige 

toiletter, som er designet med speciel fokus 

på tilgængelighed, sikrer GEZEs løsning den 

optimale brugervenlighed.

Elslutblik sikrer brugeren i nødsituationen
Det er vigtigt, at døren er udstyret med el-

slutblik, motorlås eller magnetlås, passende 

til opgaven. Elslutblikket modtager strøm, 

når automatikken aktiveres og forhindrer 

manuel åbning af døren udefra. Når dør-

åbning aktiveres fra indersiden af lokalet 

ændres styringen tilbage til automatisk, 

hvormed døren åbner som ønsket. I tilfælde 

af strømsvigt, udløses elslutblikket (fail-

safe elslutblik) og brugeren kan åbne døren 

manuelt. I nødsituationer kan døren åbnes 

manuelt udefra med en nøgle eller ved at 

aktivere ” the emergency shut-off switch” i 

dørautomatikkens styring. 

Optimal 
løsning
TIL TOILET TER
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Til en normal standard dør anbefaler vi en GEZE dørautomatik, som kan monteres på 

flertallet af dørkarme. Døren åbnes automatisk, når den aktiveres med GC 307+ kontaktfri 

aktiveringsknap, som placeres på væggen ud for dørhåndtaget. Inde i lokalet, i samme højde 

ved døren, placeres endnu en GC 307+ aktiveringsknap.

Når døren automatisk lukker med brugeren inde i lokalet, aktiverer brugeren GC 307+ knappen 

og systemet skifter til ”exit only mode”, hvilket betyder, at aktiveringsknappen på ydersiden 

af lokalet ikke er funktionel. Samtidig lyser en rød signal lampe, som er monteret på væggen 

både inde i rummet og udefor døren, og indikerer at toilettet er optaget.  Når brugeren 

ønsker at forlade toilettet, låses døren op og åbnes automatisk ved at aktivere GC 307+ 

aktiveringsknappen en gang til. 

Dermed slukkes den røde signal lampe. Døren lukker automatisk, når brugeren er ude, og der  

er ledigt til næste bruger. 

Automatisk døråbning med  
kontaktfri aktiveringsknap

 Hygiejnisk løsning til toiletter

 Automatisk døråbning

 Berøringsfri aktivering af dør

 Berøringsfri aktivering af lås

 Ingen kontakt med håndtag

 Justerbar dørhastighed
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GC 307+ berøringsfri døraktivering  

Rød “optaget” indikatorlampe

GC 342 eller GC 342+ sikkerhedssensor

GEZE dørautomatik (valgfri monteringsside)

1

54

3

2

Installationsforslag

Udenfor

GC 307+ berøringsfri døraktivering 

Rød “optaget” indikatorlampe 

GEZE dørautomatik (valgfri  
monteringsside)

1

2

Indenfor   

Elslutblik (dørhåndtag anvendes
ikke i praksis)

4

1

2
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Bestillingsinformation

Hos GEZE anbefaler vi, at alle dørautomatikker installers I henhold til EN16005, med de 
nødvendige tiltag til at sikre personsikkerheden for brugeren. 

Det er vigtigt at en dørautomatik vedligeholdes regelmæssigt. Dette er krav ihenhold til 
EN16005 og med et årligt service vedligehold forlænges dørautomatikkens levetid.
Du er altid velkommen til at kontakte os, for mere information om sikkerhed på dit projekt 
samt et gratis forslag til en årlig serviceaftale

I  HENHOLD TIL EN16005

GEZE Automatiske dørsystemer         Godkendelser ID.no.

Slimdrive EMD-F automatik                                                       
Elektromekanisk automatik med en konstruktionshøjde på kun 
7 cm til 1-fløjede døre.

        Brandgodkent 117856

Slimdrive EMD automatik                                                        
Elektromekanisk automatik med en konstruktionshøjde på kun 
7 cm til 1-fløjede døre op til 180 kg

Ikke 
brandgodkent

117855

Powerturn                                                                                                
Elektromekanisk døråbner med mekanisk dørlukning 

Ikke 
brandgodkent

153065

Powerturn-F                                                                                                
Elektromekanisk døråbner med mekanisk dørlukning og          
forberedt for tilslut ning til ABDL anlæg

Brandgodkent 155162

GEZE Systemudstyr ID.no.

GC 307+                                                                                                    
Berøringsfri kontakt til styring af automatiske døre

193226

SLE 220                                                                                             
Rød “Optaget” indikationslampe

115942

Dækramme Jung AS500                                                                        
Til indikationslampe

115376

Tilbehør          Udførelse ID.no.

GC 342 (højre modul)                                                            
Sikkerhedssensor

hvid RAL 9016                            

sort                                                                                                                                             

rustfri stålfarve

167436 

167435 

167437

GC 342 (venstre modul)                                                            
Sikkerhedssensor

hvid RAL 9016                            

sort                                                                                                                                             

rustfri stålfarve

167433 

167432 

167434

GC 342+ (højre modul)                                                             
3D Sikkerhedssensor

hvid RAL 9016                            

sort                                                                                                                                             

rustfri stålfarve

198692 

198670 

198694 

GC 342+  (venstre modul)                                                        
3D Sikkerhedssensor

hvid RAL 9016                            

sort                                                                                                                                             

rustfri stålfarve

198671 

198669 

198693

SLH 220                                                                                                
Akustisk alarm. Overvågning af WC’et for permanent 
låsning, udløses signal horn i nødstilfælde, efter 30 min.

115939
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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


