EN 16005, de Veiligheidsnorm voor
het Gebruik van Automatische Deuren
Vanaf april 2013 is de EN 16005-norm van kracht, waarin de veiligheid
van personen bij het gebruik van automatische deuren centraal staat.
De EN 16005 is een Europese norm die geldig is voor alle Europese
lidstaten.

Wat Houdt de EN 16005-norm In?
Deze norm reguleert de veiligheid bij het ge
bruik van automatische toegangsdeuren voor
voetgangers, in vluchtroutes en voor automa
tische brand- en rookwerende deuren.
Automatische schuifdeuren, klapdeuren en
draaideuren, inclusief balans- en vouwdeuren
met horizontaal bewegende deurvleugels,
moeten voldoen aan de EN 16005-norm.

De EN 16005-norm dient te worden gevolgd
voor alle nieuwe installaties vanaf april 2013.
Reeds geplaatste deuren vallen niet onder
deze norm, maar kunnen worden geïnspect
eerd op veiligheidsrisico’s en waar nodig aan
de EN 16005-norm worden aangepast.
Vervanging van Bestaande Normen
Het is belangrijk om te weten dat alle bestaan
de nationale normen en regelgeving worden
vervangen door de EN 16005, als deze niet
in overeenstemming zijn met deze norm.

Wat Wordt er van u Verwacht?
• Nieuwe installaties moeten volledig vol
doen aan de EN 16005-norm.
• De definitieve ingebruikname van de deur
moet gezamenlijk met de beheerder /
eigenaar van de deur worden gedaan. Hier
bij neemt de beheerder / eigenaar kennis
van alle deurfuncties. De beheerder / eige
naar is verantwoordelijk voor de dagelijkse
controle op veiligheid en functionaliteit.
• Bij de oplevering en ingebruikname van de
deur moeten de handleidingen worden ge
leverd, waarvan de inhoud moet voldoen
aan de in de EN 16005 omschreven details.
• Er moet periodiek onderhoud worden uit
gevoerd aan de deur, minstens één keer
per jaar. Dit onderhoud moet worden uit
gevoerd door een bevoegd servicebedrijf
en dient schriftelijk te worden gedocumen
teerd.
• Bestaande, oudere deuren kunnen bij het
onderhoud tot in detail worden nagekeken
en aan de norm worden getoetst. Afwijkin
gen op de voorschriften worden geïdenti
ficeerd en gedocumenteerd, waarna de
eigenaar / beheerder van de deur wordt
aangeboden de deur waar nodig aan te
passen aan deze norm.
Wat Zijn de Mogelijke Gevolgen bij het
Niet Naleven van EN 16005?
Strengere regelgeving heeft vaak consequen
ties. Dit geldt ook voor de EN 16005-norm.

Als de norm of de bijbehorende regelgeving
niet wordt nageleefd tijdens de installatie van
de automatische deur en er na de daaropvol
gende inbedrijfstelling iets misgaat, bent u
mogelijk aansprakelijk.
Welke Deuren Vallen NIET Onder de EN
16005-norm?
Verticaal bewegende deuren, liftdeuren,
deuren van voertuigen, automatische deuren
en/of poorten die bestemd zijn voor het laten
passeren van goederen, deuren die worden
gebruikt in industriële processen, scheidings
wanden, deuren die niet voor personen be
reikbaar zijn (bijv. voor beveiliging van machi
nes), wegblokkade deuren en slagbomen,
draaikruizen voor toegangsbeveiliging, deuren
op een platform (trein, bus, metro) en hand
bediende schuifdeuren. Voor de hierboven
genoemde deuren gelden andere, meer
specifieke voorschriften.
Hoe Kunt U Aan de Nieuwe EN 16005norm Voldoen?
Boon Edam heeft een uitgebreide range
oplossingen en producten die aan de EN
16005 norm voldoen. Onze Technisch Com
mercieel Adviseurs en ons Moderniserings
team kunnen u verder adviseren en helpen
om aan deze norm te voldoen.

Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven
in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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