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GEZE GC 342+

Kompakt og pladsbesparende 
sikkerhedssensor
Den nye kompakte GC 342+ sikkerhedssensor til   

automatiske hængslede døre sætter nye standarder 

i denne henseende. Ved hjælp af måling af lys-oppe-

tid-teknologi dækker dets volumetriske detektionsfelt 

hele dørens åbningsområde, hvilket garanterer mere 

komfort og sikkerhed for brugerne. 

Fuldstændig berøringsfri. Det forhindrer enhver kontakt 

med brugeren ved at undgå pludselige bevægelser af dør-

blade. Dækningen af   hængselområdet og forkantområdet 

øges for at undgå enhver risiko for kontakt.

Produktegenskaber 
 Finmasket detektionsfelt sikrer dørbladbredder på 

op til 1600 mm

 Integreret objekt og skjult væg i nærheden af den 

maksimale døråbning

 Sikringsfelt på hovedlukkekant udvider sig automatisk 

alt efter dørvinkel

 Automatiseret programmering af systemet via et tryk 

på knappen

 Hindring af farer ved klemme- og skærekanter på 

automatiserede vinduer

 Fire laser-forhæng sikrer et stort område og forhin-

drer, at døren lukker, hvis en person befinder sig under 

rammen.

 Laser-forhæng kan anvendes til den berøringsfri  

døraktivering via et udgangssignal

Anvendelsesområde
 Sikring af automatiske hængslede døre, især   

modsat hængselside 

 Ind- og udvendige døre

 Anvendes ved brede døre med en dørbladbredde på 

op til 1600 mm

 Sensoren anvendes fortrinsvist ved vanskelige 

gulvforhold (f.eks.regnmåtter, metalskinner, mørke 

og absorberende gulve)

 Sikkerhed i henhold til EN 16005

Produkt højdepunkter
 FULDSTÆNDIG SIKKERHED   

3D-dækningen i dørbladets område øges 

væsentligt

 HÅND OG FOD     
Åbning via detektionsområdet, plus to ekstra vir-

tuelle åbningstrykknapper til berøringsfri åbning 

(styret med hånd eller fod)

 ALT I  GOD TID                                            
Døren lukker først, når brugeren er gået igennem

 LET UDFØRT       
Intuitiv installation. Teach-in eksempel: Størrelsen af 

registreringsområdet defineres via håndbevægelse
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Dimensionstegninger
GC 342+
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GC 342+ (VENSTRE MODUL)

GC 342+ (HØJRE MODUL)



Tekniske data
Produkt specifikationer GEZE GC 324+

Teknologi Laserscanner, måling af lys-oppetid

Dimensioner 145 x 88 x 68 mm

Antal aktive, infrarøde sensorer 4

Synsfelt Dørblad sikkerhed: 80° / Hængsel områdesikkerhed: 20°

Beskyttelsesklasse IP44

Tilslutningskabel længde 2500 mm

Monteringshøjde (min.) 1500 mm

Monteringshøjde (maks.) 3870 mm

Reaktionstid Typisk < 120 ms / max. 220 ms (forhæng 2)

Driftstemperatur -25 °C - 60 °C

Luftfugtighed 0-95 % relativ, ikke-kondenserende

Godkendelser EN 16005, DIN 18650

Navn Betegnelse Udførelse ID.nr.

GC 342+              
(venstre modul)

Sikkerhedssensor med fire laserfor-

hæng for optimal sikring af fareom-

råder - inklusive sekundær lukkekant 

- på automatiske hængslede døre, 

ekstra udgang for berøringsfri akti-

vering. /bestående af sensormodul, 

kabel og tilbehør

Rustfri       
stålfarve

Sort

Hvid RAL 9016

198693 

198669

198671

GC 342+               
(højre modul)

Sikkerhedssensor  med fire laserfor-

hæng for optimal sikring af fareom-

råder - inklusive sekundær lukkekant 

- på automatiske hængslede døre, 

ekstra udgang for berøringsfri akti-

vering. /bestående af sensormodul, 

kabel og tilbehør

Rustfri       
stålfarve

Sort

Hvid RAL 9016

198694 

198670

198692

Tilbehør Betegnelse Udførelse ID.nr.

Fjernbetjening til 
sensorer

Instilling og parametrering  GC 363, 

GC 339 og GC 304. Kompatibel med 

GC 362, GC 333, GC 333 C og ACTIV 

S GE

Sort 100061

GEZE spot finder  Enhed til positionsbestemmelse af 

infrarøde gardiner 

112321 

GC 342                     
Brandsikrings-  
adapter 

Nødvendig til lægning af forbin-

delseskablet hængselside/modsat 

hængselside ved borehulsdiametre 

på 5 mm

189384

Bestillingsinformation
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Fordele ved GC 342+
 HØJ KOMFORT FOR ALLE BRUGERE  

Hvis en person eller en genstand er til stede i 

stien, laver døren ingen pludselige bevægelser 

takket være de 4 lasergardiner. Enhver risiko for 

kontakt med døren er forhindret uanset type 

svingdør.

 MINIMERER RISIKOZONERNE  

De volumetriske gardiner med høj opløsning   

på GC 342+ registrerer fingre og kroppe i hele 

registreringsområdet, hvilket giver en perfekt 

sikkerhed for hængselzonen. Hvis det er nød-

vendigt, kan du også aktivere dækningen af  

forkanten for at beskytte denne del af døren.

 HYGIEJNISK BERØRINGSFRI ÅBNING 

Takket være en tredje udgang har GC 342+ 

også en aktiveringsfunktion, der sikrer hygi-

ejnisk og efter behov åbning af døren. Du kan 

vælge mellem at lave op til 2 trykknapper eller 

bruge gardinerne til at aktivere døren, uden 

besværet med ledning af nye kontakter.

 EN BAKTERIEFRI SIKKERHEDSLØSNING 

GC 342+ tilbyder en hygiejnisk sikkerhedsløs-

ning ved at undgå brugen af mekanisk finger-

beskyttelse. Der kræves ingen vedligeholdel-

se og rengøring for at bekæmpe spredning af 

bakterier.
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