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Welcome to GEZE's systems world

GEZE GmbH is one of the worldwide most successful suppliers of construction systems for door, window and 

safety technology. 

INNOVATIVE STRENGTH                                

AND EXPERIENCE

» We develop system solutions 

and anticipate the needs of our 

customers and markets with the 

aid of our systematic approach 

to innovation management. 

TECHNICAL KNOW-HOW 

AND QUALITY

» Highly qualified creative staff 

develop reliable, safe and user-

friendly products which 

combine precision with 

outstanding design. 

SERVICE FOCUS

AND CUSTOMISATION

» Holistic support and advice for 

our customers define our 

thought processes and actions. 

From initial planning through 

implementation to after-sales 

service of the systems.

THE COMPANY'S SUCCESS IS BASED ON... 



SLAGDØRSAUTOMATIKK

• Funksjon

• Brukervennlighet

• Ønske fra bruker

• Sikkerhet (FG)

• Krav

• Brannkrav (EN 1154)

• Universell utforming (NS 11001-1 og 2)

• Sikkerhetsstandard (NS-EN 16005)
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Kriterier for valg



SLAGDØRSAUTOMATIKK
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Universell utforming av bygninger NS 11001

Universell utformet bygning:

• Skal ivareta hensynet til flest mulig og 

inkludere personer med nedsatt funksjon.

• Gjelder teknisk utstyr, utforming og 

plassering.

• Gjelder ved nybygg, men skal også tas 

hensyn til ved hovedombygging.

• NS11001-1 er for arbeids- og 

publikumsbygninger

• NS 11001-2 er for boligbygg.



SLAGDØRSAUTOMATIKK

Krav i universell utforming angående dører med 

automatikk:

• Åpnemotstand mindre enn 25N (2,5 Kg)

• Dette oppfylles med trykknapp/sensor, ikke 

servofunksjon.

• Kontrastfarver mellom

• Dørblad/vrider

• Vegg/kortleser/aktiveringsbryter

• Dørblad/fasade

• Fysisk utforming av dørmiljø

• Klaringer dør/aktivering

• Størrelse minimum 860x2010mm
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Universell utforming av bygninger NS 11001



SLAGDØRSAUTOMATIKK
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Universell utforming av bygninger NS 11001

Begrunnelse for valg av slagdørsautomatikk:

• Krav om åpnemotstand

• Mindre enn 25N (2,5 Kg) for alle dører som skal 

kunne betjenes av alle.

• Iht. EN 1154 minste kraft EN 3 på branndører.

• Hovedrømningsvei

• Hoved-adkomst

• Birømningsvei dersom det ikke er beskrevet 

assistert rømning.

• Brukervennlighet og tilgjengelighet



SLAGDØRSAUTOMATIKK

NS-EN 16005 beskriver prosedyrer for å kunne 

dokumentere at dørautomatikk er sikker for bruk i 

dører med persontrafikk.

• Sjekklister for farepunkter

• Kollisjonsfare

• Hengselbeskyttelse

• Klemfare

• Loggbok

• Beregninger for sikkerhetssensorer

• Beskrivelse LE (Low Energy)

• Testmetoder
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Universell utforming / Sikkerhetsstandard NS-EN 16005

Farepunkter

A Main closing edge

B Secondary closing edge

C Opposing closing edge



SLAGDØRSAUTOMATIKK

Definer behov, krav og ønske

• Brannkrav

• Låsing

• Funksjoner

• Styring

• Spesielle behov

• Bruksmiljø

Hvor er døren plassert

• Ytterdør/innerdør

• Vekt på dørblad
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Valg av type automatikk

Arm eller glideskinne?

• Glideskinne innvendig

• Arm utvendige dører

Full energi eller «lavenergi»?

• Vurder hvor døren skal 

benyttes.

• Hovedtrafikk av barn, eldre 

eller HC; alltid full sikkerhet.

ECturn EMD-F / EMD

PowerturnTSA 160 NT

For lette innvendige dører 
uten brannkrav

For normale dører inntil 
230Kg dørbladvekt. Også 
med brannkrav

Elektrohydraulisk drivenhet. 
For dører inntil 250Kg med 
brannkrav. Spesielt egnet ved 
hard bruk

For store, tunge dører 
med eller uten brannkrav.
Dørblader inntil 600Kg

Slagdørsautomatikker fra GEZE



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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ECturn

» Automatisk eller manuell åpning og automatisk lukking.

» Drift i lavenergi- og automatikk modus i henhold til DIN 18650 og EN 16005

− Lavenergi modus: Beveger døren med redusert hastighet, beskyttelse med sikkerhetssensor  

bare nødvendig i enkelte tilfeller, avhengig av brukerens ønsker og krav.

− Automatikk modus: Beskyttelse i åpne- og lukke bevegelsen med sikkerhetssensor

» Plug & Go løsning: Plug-in kabler, enkel montasje; enkel og komfortabel ettermontering i eksisterende 

bygninger.

» Moduser: „Automatikk“, „fast åpen“, „natt“, „av“

» Valgfritt med batteri for maksimal sikkerhet i tilfelle strømbrudd.

» Ikke godkjent på branndører.



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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ECturn

» Dimensjon: (W x H x D) 580 mm x 60 mm x 60 mm

» Dør bredde(min. – max.): 650 – 1.100 mm 

» Maksimal dørbladvekt:         125 kg

» Åpningsvinkel: 110°

» Sertifikat: DIN EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4, ANSI



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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EMD-F / EMD

» Lav - slitasje, vedlikeholdsfri motor

» Stillegående drift, derfor aktuell for alle bygg med krav til lyd, for eksempel sykehus, skoler og kontorer.

» Valgfritt CAN grensesnitt

» Alle dør parameter som åpne- og lukkehastighet, låsing, hold åpen tid etc. er justerbare.

» Ulike grunnleggende funksjoner som servo drift eller  push & go er justerbare.

» EMD-F varianten godkjent for røyk- og branngodkjente dører.

» EMD-F/R varianten med integrert røykmelder under dekkåpen.

» Modus: „Automatikk“, „fast åpen“, „natt“, “utgang”, „av”

» Integrert bryter for „av", „automatikk" og „fast åpen" –

„natt“ og „utgang" ved bruk av ekstern program bryter.



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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EMD-F / EMD

» Dimensjon: (W x H x D) 650 mm x 70 mm x 121 mm

» Dør bredde(min. – max.): 750 – 1400 mm 

» Dørblad vekt:                         180 kg (EMD), 230 kg (EMD-F)

» Åpnings vinkel: 115°

» Sertifikat: DIN EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4, EN 1154, EN 

1158, LEED , DGNB, ANSI
X = Türbreite (mm)     1 = Gestänge

Y = Türmasse (kg)      2 = Gleitschiene

3 = Einsatz Brandschutz Grenze für Gleitschiene

EMD

1 2

EMD-F

3

1

2



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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TSA 160 NT

» Lite vedlikehold, høy pålitelighet og enkel justering.

» Lukkekraft og åpne- og lukkehastighet justerbar via ventiler.

» For høyre- og venstre hengslede dører.

» Push & go funksjon, programmeres ved behov.

» TSA 160 NT godkjent for røyk- og branngodkjente dører. 

» Modus: „Automatikk“, „fast åpen“, „natt“, “utgang”, „av”

» Integrert bryter for „av", „automatikk" og „fast åpen" –

„natt“ og „utgang" ved bruk av ekstern program bryter.



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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TSA 160 NT

» Dimensjon: (W x H x D) 690 mm x 100 mm x 121 mm

» Dørbredde(min. – max.): 690 – 1400 mm (EN3-6)

» Dør vekt:                                250 kg (EN3-6)

» Åpningsvinkel: 115°

» Sertifikat: DIN EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4, EN 1154, EN 

1158, LEED , DGNB, ANSI



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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Powerturn

» Lav- slitasje, vedlikeholdsfri motor åpner brede og tunge dører pålitelig og sikkert.

» Stillegående drift, derfor aktuell for alle bygg med krav til lyd, for eksempel sykehus, skoler og kontorer.

» Lav byggehøyde og diskret design gjør ulike applikasjoner mulig.

» Alle dør parameter som åpne- og lukkehastighet, låsing, hold åpen tid etc. er justerbare.

» „Smart swing“-funksjon gjør manuell åpning og håndtering av store, brede dører f. eksempel branndører eller fasade dører mulig

» Powerturn godkjent for røyk- branndører.

» Powerturn F/R varianten med integrert røykmelder under dekkåpen.

» Integrert bryter for „av", „automatikk" og „fast åpen" – „natt“ og „utgang" ved bruk av ekstern program bryter.



AUTOMATISKE SLAGDØR SYSTEMER
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Powerturn

» Dimensjon: (W x H x D) 720 mm x 70 mm x 130 mm

» Dørbredde(min. – max.): 800 – 1.600 mm 

» Dørblad vekt:                        600 kg 

» Åpningsvinkel: 136°

» Sertifikat: DIN EN 16005, DIN 18650, DIN 18263-4, EN 1154, 

EN 1158, LEED , DGNB, ANSI



AUTOMATIC SWING DOOR SYSTEMS

V-arm: Høy åpne-/lukkekraft

Høyere åpnemotstand

Kun skyvende

Glideskinne Lavere åpne-/lukkekraft

Lav åpnemotstand.

Skyvende eller trekkende

Generelt:

Benytt glideskinne på innvendige dører, og arm på 

utvendige dører.
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Skinne eller arm



AUTOMATIC SWING DOOR SYSTEMS

Ecturn: 1-fløyet dør DB 650 – 1100mm

EMD/EMD-F 1-fløyet dør DB 750 – 1400mm

2-fløyet uten mekanisk koordinering (FB 1470 – 2800) 

2-fløyet med intern mekanisk koordinering (aut begge fløyer) (FB 1470 – 2800)

2-fløyet med ekstern koordinering (aut kun gangfløy) (FB avh av dørlukker)

2-fløyet med ekstern koordinering (aut på begge fløyer) (FB 1470 – 2800)

TSA 160 NT 1-fløyet dør DB 690 - 1400

2-fløyet uten mekanisk koordinering (FB 1470 – 2800)

2-fløyet med intern koordinering (aut kun gangfløy) (1270 – 2800)

2-fløyet med intern mekanisk koordinering (aut begge fløyer) (FB 1470 – 2800)

2-fløyet med ekstern koordinering (aut kun gangfløy) (FB avh. av dørlukker)17.03.2020 AUTOMATIC DOOR SYSTEMS 18

Løsninger



AUTOMATIC SWING DOOR SYSTEMS

Powerturn 1-fløyet dør (DB 580 – 1600)

2-fløyet uten mekanisk koordinering (

2-fløyet med intern koordinering (aut kun gangfløy) (FB 1270 – 3200)

2-fløyet med intern mekanisk koordinering (aut begge fløyer) (1600 – 3200)

2-fløyet med ekstern koordinering (aut kun gangfløy) (FB avh av dørlukker)

2-fløyet med ekstern koordinering (aut på begge fløyer) (FB 1600 – 3200)
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Løsninger
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