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GEZE SYSTEMLØSNING

Hygienisk og universelt 
utformet åpning og låsing 
av dører



GEZE DØRAUTOMATIC I  Systemløsning

Idrett og kultur Hotell- og 
restaurantnæringen

VarehandelHelsesektoren Transport

        Kontorbygninger Offentlige bygninger Skoler Historiske bygninger

GEZEs systemløsninger for hygienisk og 

universelt utformet åpning og låsing av dører 

sørger for enkel og praktisk adgang til et rom der 

brukeren ønsker å kunne låse døren fra innsiden. 

Dette er svært relevant på alle offentlige toaletter, 

i kontorbygninger, på kjøpesentre, på sykehus og 

alle andre steder utenfor hjemmet.

Et elektrisk sluttstykke sikrer brukeren i en 
nødsituasjon
Det er viktig at døren er utstyrt med et elektrisk 

sluttstykke, motorlås eller magnetlås som er egnet 

for systemet. Så lenge det elektriske sluttstykket 

har strøm, forhindrer det manuell åpning av døren 

fra utsiden. Når GC 307+ aktiveres fra innsiden av 

rommet, går driftsmodusen tilbake til automatisk, 

og døren åpnes. Ved strømbrudd frigjøres det 

elektriske sluttstykket (sikkerhetsanordning), og 

brukeren kan forlate rommet ved å åpne døren 

manuelt. I en nødsituasjon kan døren åpnes 

manuelt fra utsiden med nøkkel eller ved å bruke 

døråpnerens nødstoppbryter.

Den perfekte 
løsningen
FOR TOALET TER
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Til en vanlig standarddør anbefaler vi GEZE dørautomatikk, som kan monteres på de 

fleste dørkarmer. Døren åpnes automatisk når den aktiveres med GC 307+ berøringsfri 

aktiveringsbryter, som befinner seg på veggen ved siden av døren. Inne i rommet, i samme 

høyde, sitter det en annen GC 307+ -aktiveringsbryter.

Når døren lukkes automatisk med brukeren i rommet, aktiverer brukeren GC 307+ -knappen, 

og døren kan da bare åpnes innenfra, som vil si at aktiveringsbryteren utenfor rommet nå 

ikke fungerer. Samtidig tennes en rød indikatorlampe som er montert på veggen både inne i 

rommet og utenfor døren, for å vise at toalettet er opptatt. Når brukeren skal forlate toalettet, 

låses døren opp og åpnes automatisk ved å aktivere GC 307+ -aktiveringsbryteren fra inne i 

rommet. 

Den røde indikatorlampen slukkes. Døren lukkes automatisk når brukeren er ute.

Automatisk aktivering med 
berøringsfri aktiveringsbryter

 Hygienisk løsning for toaletter

 Automatisk døråpning

 Berøringsfri aktivering av dør

 Berøringsfri aktivering av lås

 Ingen kontakt med dørhåndtak

 Regulerbar døråpningshastighet
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Monteringsalternativ

GC 307+ berøringsfri aktivering 

Rød «Opptatt»-lampe

GC 342 eller GC 342+ sikkerhetssensor

GEZE dørautomatikk (valgfri monteringsside)
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På utsiden

GC 307+ berøringsfri aktivering 

Rød «Opptatt»-lampe

GEZE dørautomatikk 

1

2

På innsiden

4
(valgfri monteringsside)

Elektrisk sluttstykke    
(dørhåndtaket brukes i praksis ikke)
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Bestillingsinformasjon

Alle døråpnere skal  monteres i henhold til EN 16005, med de sikkerhetssensorer som er 
nødvendige for den aktuelle bruken. 

Det er viktig med regelmessig vedlikehold på den automatiske døråpnere. Dette er påkrevd 
i standarden EN 16005, og årlig vedlikehold vil forlenge døråpnerens forventede levetid. Ta 
gjerne kontakt med GEZE for et kostnadsfritt forslag til en serviceavtale.

I  HENHOLD TIL EN 16005

GEZE automatiske dørsystemer          Godkjennelser ID.no.

Slimdrive EMD-F automatikk                                                
Elektromekanisk slagdørdriver for en-fløyede brann- og     

røykdører                                                                 

        Branngodkjent
117856

Slimdrive EMD automatikk                                                        
Elektromekanisk slagdøråpner med bare 7 cm høyde for            

en-fløyede dører opptil 180 kg                                                                  

Ikke 
branngodkjent

117855

Powerturn-F                                                                                                                    
Elektromekanisk slagdørsautomatikk med mekanisk lukking av 
dør og forberedt for tilkobling mot ABDL-Anlegg

Branngodkjent 155162

Tilbehør          Udførelse        ID.no.

GC 342 (høyre modul)                                                            
Sikkerhetssensor

hvit RAL 9016                            

svart                                                                                                                                            

nirofarget

167436 

167435 

167437

GC 342 (venstre modul)                                                            
Sikkerhetssensor

hvit RAL 9016                            

svart                                                                                                                                            

nirofarget

167433 

167432 

167434

GC 342+ (høyre modul)                                                             
3D Sikkerhetssensor

hvit RAL 9016                            

svart                                                                                                                                            

nirofarget

198692 

198670 

198694 

GC 342+  (venstre modul)                                                        
3D Sikkerhetssensor

hvit RAL 9016                            

svart                                                                                                                                            

nirofarget

198671 

198669 

198693

SLH 220                                                                                                
Signalhorn, innfelt montering

115939

WC bryterenhet AS 500                                                                                        
Impulsbryter inkludert 2 røde indikatorlamper for ECturn,   
Powerturn, Slimdrive EMD-F og TSA 160 NT automatikk.          
(Innfelt montasje)

120882

GEZE systemutstyr ID.no.

GC 307+                                                                                     
Berøringsfri nærbryter for aktivering av automatiske dører 
(monteringstype: Innfelt)                 

193226

ES 80                                                                                     
Berøringsfri albuekontakt for automatisk dørsystem

               180259
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