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Conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet een risicobeoordeling rekening houdend met de gebruikerskring 
van de deuren worden uitgevoerd. De veiligheidstechnische eisen van automatische deursystemen worden in de 
DIN 18650 en EN 16005 gepreciseerd.

De veiligheidsanalyse (risicobeoordeling)
 à houdt rekening met de vereiste beschermingsmaatregelen bij het in verkeer brengen van de machine,
 à moet uiterlijk vóór de eerste inbedrijfstelling uitgevoerd worden,
 à is de “veiligheidstechnische specificatie” van het deursysteem,
 à geeft aan, hoe bij het deursysteem - rekening houdend met de daadwerkelijke inbouwsituatie en de gebrui-

kers - mogelijke gevaren uitgesloten of verminderd kunnen worden, 
 à geeft mogelijke restrisico's aan.

Over het algemeen dient de voorkeur te worden gegeven aan het voorkomen van gevaarlijke punten boven een 
risicobescherming. Als bij de inbedrijfstelling van het deursysteem een afwijking van deze risicobeoordeling 
wordt vastgesteld, dienen er geschikte maatregelen getroffen te worden om de veilige werking van het deursys-
teem te garanderen.

De monteur die het deursysteem aanlegt,
 à is verplicht om een veiligheidsanalyse (risicobeoordeling) volgens DIN 18650 en EN 16005 uit te voeren 

en te documenteren,
 à moet een EG-conformiteitsverklaring opstellen en op de deurinstallatie de CE-markering zichtbaar aanbrengen.

Gevaarlijke punten op een 2-vlg. automatische schuifdeur
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Nr. Gevaarlijk punt
1 Gevaarlijk punt tussen deurvleugel en aandrijving

2 Gevaarlijk punt tussen zijkant en wand

3 Gevaarlijk punt tussen de hoofdsluitzijden

4 Gevaarlijk punt tussen deurvleugel en vloer

5 Gevaarlijk punt aan de zijkant
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Gevaarlijke punten op een 1-vlg. automatische schuifdeur
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Nr. Gevaarlijk punt
6 Gevaarlijk punt tussen zijkant en wand

7 Gevaarlijk punt tussen sluitzijde en stijl

8 Gevaarlijk punt aan de hoofdzijde

9 Gevaarlijk punt tussen deurvleugel en vloer

10 Gevaarlijk punt tussen deurvleugel en aandrijving

11 Gevaarlijk punt op de deurvleugel

Aanvullende gevaarlijke punten van een automa-
tische schuifdeur met neerlaatbare deurvleugels

Aanvullende gevaarlijke punten van een automa-
tische schuifdeur met beweegbare deurgrepen
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Deurgegevens

Offertenummer Opdrachtnummer

Object Serie-nr.

Adres Inbouwlocatie

Plaats in het gebouw,
deurnummer, benaming

Deur- en aandrijvingstype

Doorgangshoogte  mm Openingsbreedte  mm

Straal 
(alleen bij Slimdrive SC)  mm Vleugelgewicht (per vleugel)  kg

Aantal deurvleugels  � 1-vlg.  � 2-vlg.  � 4-vlg.

Aanwezigheid van personen die bijzondere bescherming nodig hebben valt te verwachten:  � ja  � nee

Bijzondere constructiefactoren (bijv. obstakel voor de deurvleugel)

 � zijn niet in aanmerking genomen, aangezien er geen informatie aanwezig is

 � zijn volgens onderstaande informatie in aanmerking genomen:

Uitvoerder van de veiligheidsanalyse

Firma Telefoon

Naam Fax

Straat E-mail

Postcode/plaats

Opdrachtgever

Firma Telefoon

Naam Fax

Straat E-mail

Postcode/plaats
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Per alinea ten minste één vakje aankruisen!

Beveiliging

Sluitbeweging
Gevaar voor beknelling en stoten
1-vlg: tussen vleugel en omgeving
vanaf 2-vlg.: tussen de vleugels

 � Veiligheidssensor Sluiten  � Lichtgordijn, aan beide zijden

 �  

 � Laagspanning Kracht Sluiten (max. 67 N)   N

Snelheid Sluiten  cm/s

 �  

 � Gevaarlijk punt niet beveiligd (beschermingsmaatregelen niet voldoende)

Openingsbeweging

Gevaar voor beknelling en stoten  � Veiligheidsafstanden  � Geen gevaar voor beknelling van het hoofd

 � Geen gevaar voor beknelling van het lichaam

 � Geen gevaar voor beknelling van het lichaam

�

�

 � Geen gevaar voor stoten

����������

tussen deur en omgeving

 � Beschermvleugel1

 � Veiligheidssensor Openen2  � Lichtgordijn

 �  

 � Veiligheidsdeur

1  alleen voor lineaire schuifdeuren (geen telescoop-schuifdeuren) met deurvleugels met ISO-glas in smal kozijn 
2  bij FR-deuren alleen beperkte beveiliging van de openingsbeweging mogelijk

s ≥ 500 mm daarna  
y ≤ 0 mm



Automatische schuifdeuren

6

 

Per alinea ten minste één vakje aankruisen!

Beveiliging

Openingsbeweging

Gevaar voor beknelling en stoten
tussen deur en omgeving

 � Laagspanning Kracht Openen (max. 67 N)  N

Snelheid Openen  cm/s

 �  

 � Gevaarlijk punt niet beveiligd (beschermingsmaatregelen niet voldoende)

Gevaar voor  naar binnen trekken
tussen deur en omgeving

Veiligheidsafstanden in acht genomen?
 � ja

 � nee �

�

s ≤ 8 mm 
of 25 mm < s ≤ 30 mm

 � Beschermvleugel1

 � Veiligheidssensor Openen2  � Lichtgordijn

 �  

 � Gevaarlijk punt niet beveiligd (beschermingsmaatregelen niet voldoende)

1  alleen voor lineaire schuifdeuren (geen telescoop-schuifdeuren) met deurvleugels met ISO-glas in smal kozijn 
2  bij FR-deuren alleen beperkte beveiliging van de openingsbeweging mogelijk
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Per alinea ten minste één vakje aankruisen!

Beveiliging

Openings- en sluitbeweging

Gevaar voor naar binnen trekken
tussen deur en vloer

Veiligheidsafstanden in acht genomen?
 � ja

 � nee

������

 � Veiligheidssensor

 �  

 � Gevaarlijk punt niet beveiligd (beschermingsmaatregelen niet voldoende)

Gevaar voor scharen  � Geen schaarposities

 � Veiligheidsafstanden
� �

�

bij s ≤ 8 mm: t = 0 mm
bij s > 8 mm: t ≥ 25 mm

 � Beschermvleugel1

 � Veiligheidssensor2  � Lichtgordijn

 �  

 � Gevaarlijk punt niet beveiligd (beschermingsmaatregelen niet voldoende)

1  alleen voor lineaire schuifdeuren (geen telescoop-schuifdeuren) met deurvleugels met ISO-glas in smal kozijn 
2 slechts beperkt inzetbaar – restrisico!
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Per alinea ten minste één vakje aankruisen!

Beveiliging

Gevaar voor snijwonden  � Veiligheidsglas (ESG, VSG)

 �  

Gevaar voor struikelen  � Geleidegleuven in de vloer ≤ 20 mm breed

 � Vloergeleiding en drempels ≤ 12 mm hoog en drempelvormig

 � Geen obstakels in de doorgang

 �  

 � Gevaarlijk punt niet beveiligd (beschermingsmaatregelen niet voldoende)

Botsinggevaar bij glazen deur  � Markering van het glas (stickers etc.)

 �  

Vlucht- en reddingswegdeur

Gevaar door te geringe openingswijdte  � Breedte van vluchtdeur is niet bekend, openingsbreedte is groter dan   mm

 � Gereduceerde openingsbreedte    mm

 � Bouwtechnische bewijsvoering van minimale openingswijdte    mm

Gevaar door het niet registreren van 
vluchtende personen

Bewegingsmelder in vluchtrichting 
afhankelijk van inbouwsituatie

�����
 � 1 melder in vluchtrichting

 � 2 melders in vluchtrichting
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Restrisico's, speciale functies, wijzigingen in gebruik, overige afspraken

Verwijzingen naar bestaande restrisico’s

nee ja

 �   �  Onbevoegd vergrendelen van de deur

 �   �  Opstapjes of trappen in de directe nabijheid van de deur 

 �   �  Gevaar bij de reiniging van de beschermvleugel/veiligheidsdeur 

 �   �  Gevaar voor insluiten bij sluizen en tochtportalen

 �   �  Schok- en pletgevaar en gevaar voor afknellen door noodvergrendeling: deur sluit zonder beveiligingen

 �   �  Gevaar voor afknellen bij vloerslot met beschermvleugel

 �   �  Pletgevaar en gevaar voor afknellen bij deurgrepen

 �   �  Pletgevaar bij het laten zakken van de deur

 �  

 �  

 �  

 �  

Afsluitende beoordeling van de installatie

  �  De genoemde beschermingsmaatregelen zijn voldoende. De installatie voldoet aan de eisen volgens DIN 18650 / 
EN 16005. 

  �  De genoemde beschermingsmaatregelen zijn niet voldoende. De installatie voldoet niet aan de eisen volgens 
DIN 18650/EN 16005. Hij mag zodoende niet in bedrijf gesteld worden, aangezien er aanzienlijke gevaren voor 
de gebruiker bestaan! 

Wijziging in gebruik / overige afspraken

Plaats, datum Naam uitvoerder van de veiligheids-
analyse in drukletters

Handtekening uitvoerder van de 
veiligheidsanalyse
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Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com
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