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Conform directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, trebuie să se efectueze o evaluare a riscurilor 
avându-se în vedere cercul de utilizatori ai ușilor. Cerințele tehnice de siguranță privind sistemele automate pen-
tru uși sunt precizate în DIN 18650 și EN 16005.

Analiza de siguranță (evaluarea riscurilor)
 à se efectuează luându-se în calcul măsurile de siguranță necesare la introducerea pe piață a mașinii,
 à trebuie realizată cel târziu înainte de prima punere în funcțiune,
 à reprezintă „cartea de vizită a siguranței tehnice“ a sistemului de uși,
 à indică modul în care pot fi excluse sau reduse posibile pericole la sistemul de uși prin luarea în considerare a 

situației concrete de montare și a cercului de utilizatori, 
 à face referire la posibilele riscuri reziduale.

În general, este de preferat o evitare a locurilor periculoase în locul asigurării împotriva pericolelor. În cazul în 
care la prima punere în funcțiune a sistemului de uși este constatată o abatere de la această evaluare a riscuri-
lor, trebuie realizate măsuri de protecție corespunzătoare, pentru a garanta utilizarea în condiții de siguranță a 
sistemului de uși.

Instalatorul sistemului de uși
 à este obligat să efectueze o analiză a siguranței (evaluarea riscurilor) conform DIN 18650 și EN 16005 

și să o documenteze.
 à trebuie să elibereze o declarație de conformitate CE și să aplice vizibil marcajul CE la sistemul de uși.

Locuri periculoase la o ușă glisantă automată cu 2 canaturi
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Nr. Loc periculos
1 Loc periculos între canatul ușii și mecanismul de acționare

2 Loc periculos între muchia secundară de închidere și perete

3 Loc periculos între muchiile principale de închidere

4 Loc periculos între canatul ușii și pardoseală

5 Loc periculos la muchia secundară de închidere
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Locuri periculoase la o ușă glisantă automată cu 1 canat
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Nr. Loc periculos
6 Loc periculos între muchia secundară de închidere și perete

7 Loc periculos între muchia de închidere și stâlpi

8 Loc periculos la muchia principală de închidere

9 Loc periculos între canatul ușii și pardoseală

10 Loc periculos între canatul ușii și mecanismul de acționare

11 Loc periculos la canatul ușii

Locuri periculoase suplimentare la o ușă glisantă 
automată cu canaturi de uși care se pot coborî

Locuri periculoase suplimentare la o ușă glisantă 
automată cu mânere mobile ale ușii
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Date ușă

Număr ofertă Număr comandă

Obiect Nr. de serie

Adresă Loc de montaj

Poziția în clădire,
Număr ușă, denumire

Tip ușă și mecanism de 
acționare

Înălțimea de trecere  mm Lățimea deschiderii  mm

Rază 
(numai la Slimdrive SC)  mm Greutatea canatului (per canat)  kg

Număr canaturi ușă
 � 1 canat  � 2 ca-

naturi
 � 4 ca-

naturi

Trebuie să se ia în calcul prezența persoanelor vulnerabile:  � da  � nu

Condiții constructive speciale (de exemplu, obstacol în fața canatului ușii)

 � nu au fost luate în calcul, deoarece nu există date în acest sens

 � au fost luate în calcul conform următoarelor date:

Autorul analizei de siguranță

Firmă Telefon

Nume Telefax

Stradă E-mail

CP / localitate

Beneficiar

Firmă Telefon

Nume Telefax

Stradă E-mail

CP / localitate
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Trebuie bifată cel puțin o căsuță per paragraf!

Siguranță

Cursă de închidere
Pericol de strivire și de lovire
1 canat: între canat și mediul înconjurător
de la 2 canaturi: între ambele canaturi

 � Senzor de siguranță 
închidere

 � Cortină optică, pe ambele laturi

 �  

 � Energie redusă Forță închidere (max. 67 N)   N

Viteză închidere  cm/s

 �  

 � Loc periculos neasigurat (măsuri de protecție insuficiente)

Cursă de deschidere

Pericol de strivire și de lovire  � Distanțe de siguranță  � Nu există pericol de strivire pentru zona capului

 � Nu există pericol de strivire pentru corp

 � Nu există pericol de strivire pentru corp

�

�

 � Nu există pericol de lovire

����������

între canat și zona înconjurătoare

 � Canat de protecție1

 � Senzor de siguranță deschidere2  � Cortină optică

 �  

 � Canat de siguranță

1 numai pentru uși glisante liniare (nu se aplică ușilor glisante telescopice) cu canat de ușă din sticlă ISO cu cadru subțire 
2 la ușile FR este posibilă numai asigurarea condiționată a deschiderii

s ≥ 500 mm apoi  
y ≤ 0 mm
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Trebuie bifată cel puțin o căsuță per paragraf!

Siguranță

Cursă de deschidere

Pericol de strivire și de lovire
între canat și zona înconjurătoare

 � Energie redusă Forță deschidere (max. 67 N)  N

Viteză deschidere  cm/s

 �  

 � Loc periculos neasigurat (măsuri de protecție insuficiente)

Pericol de prindere
între canat și zona înconjurătoare

Sunt respectate distanțele de siguranță?
 � da

 � nu �

�

s ≤ 8 mm 
sau 25 mm < s ≤ 30 mm

 � Canat de protecție1

 � Senzor de siguranță deschidere2  � Cortină optică

 �  

 � Loc periculos neasigurat (măsuri de protecție insuficiente)

1 numai pentru uși glisante liniare (nu se aplică ușilor glisante telescopice) cu canat de ușă din sticlă ISO cu cadru subțire 
2 la ușile FR este posibilă numai asigurarea condiționată a deschiderii
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Trebuie bifată cel puțin o căsuță per paragraf!

Siguranță

Cursă de deschidere și închidere

Pericol de prindere
între canat și pardoseală

Sunt respectate distanțele de siguranță?
 � da

 � nu

������

 � Senzor de siguranță

 �  

 � Loc periculos neasigurat (măsuri de protecție insuficiente)

Pericol de forfecare  � Nu există locuri de forfecare

 � Distanțe de siguranță
� �

�

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

 � Canat de protecție1

 � Senzor de siguranță2  � Cortină optică

 �  

 � Loc periculos neasigurat (măsuri de protecție insuficiente)

1 numai pentru uși glisante liniare (nu se aplică ușilor glisante telescopice) cu canat de ușă din sticlă ISO cu cadru subțire 
2 se poate utiliza numai condiționat – Risc rezidual!
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Trebuie bifată cel puțin o căsuță per paragraf!

Siguranță

Pericol de tăiere  � Sticlă securizată (ESG, VSG)

 �  

Pericol de împiedicare  � Fantă de ghidare la nivelul pardoselii ≤ 20 mm lățime

 � Ghidaj pe pardoseală și praguri cu înălțime ≤ 12 mm și formă de rampă

 � fără obstacole la trecere

 �  

 � Loc periculos neasigurat (măsuri de protecție insuficiente)

Pericol de lovire de ușa din sticlă  � Marcarea sticlei (etichetă etc.)

 �  

Ușă pentru căile de evacuare și de salvare

Pericol din cauza lățimii de deschidere 
prea reduse

 � Lățimea ușii de evacuare nu este cunoscută, 
lățimea de deschidere este mai mare de     mm

 � lățime redusă de deschidere    mm

 � dovada generală tehnică a lățimii minime de deschidere    mm

Pericol ca urmare a nedetectării persoa-
nelor evacuate

Senzor de mișcare în direcția de evacua-
re în funcție de situația de montare

�����
 � 1 senzor în direcția de evacuare

 � 2 senzori în direcția de evacuare
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Riscuri reziduale, funcții speciale, modificarea domeniului de utilizare, alte convenții

Indicații cu privire la riscurile reziduale

nu da

 �   �  Blocarea accidentală a ușii

 �   �  Trepte sau scări în imediata vecinătate a ușii 

 �   �  Pericol la curățarea canatului de protecție/canatului de siguranță 

 �   �  Pericol de prindere la ușile tip ecluză și instalațiile de protecție împotriva vântului

 �   �  Pericol de lovire, strivire și forfecare cauzat de sistemul de blocare de urgență: Ușa se închide fără siguranțe

 �   �  Pericol de forfecare la încuietoarea de la nivelul pardoselii cu canat de protecție

 �   �  Pericol de strivire și de forfecare la mânerele ușii

 �   �  Pericol de strivire la coborârea ușii

 �  

 �  

 �  

 �  

Evaluarea finală a instalației

  �  Măsurile de protecție indicate sunt suficiente. Instalația îndeplinește cerințele conform DIN 18650 / EN 16005. 

  �  Măsurile de protecție indicate nu sunt suficiente. Instalația nu îndeplinește cerințele conform DIN 18650/EN 16005. 
Prin urmare, aceasta nu trebuie pusă în funcțiune, deoarece există pericole semnificative pentru utilizator! 

Modificarea domeniului de utilizare / alte convenții

Localitatea, data Numele autorului analizei de siguranță, 
cu majuscule

Semnătura autorului analizei de 
siguranță
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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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