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Basisprincipes risicobeoordeling

1 Basisprincipes risicobeoordeling
Selectie

☐ EN 16005
☐ Nationale normering:

Let op: Alle interne veiligheidsafstanden en veiligheidsglas voldoen aan de eisen van EN 16005.

2 Risico informatie: installatie locatie en gebruikersgroep
Om vooraf de vereiste configuratie van veiligheidsvoorzieningen in een risicobeoordeling te bepalen, 
hebben we de volgende informatie over de gebruikersgroep en de structurele kenmerken van u nodig.

Selectie

☐ Gevoelige omgeving
(verzorgingstehuis, ziekenhuis, chreche)

☐ Andere omgeving

• Openbare en niet-openbare ruimtes
• Toegang door personen die bijzondere bescherming

nodig hebben, die niet bekend zijn met het gebruik
van de deur, die extra bescherming nodig hebben
vanwege een handicap of die de resterende risico's
van een machine niet kunnen beoordelen (bijv.
kinderen, ouderen, kwetsbare, lichamelijk of
geestelijk gehandicapte personen).

• Openbare en niet-openbare ruimtes
• Toegang door geschoolde personen of personen

die bekend zijn met het gebruik van de deur en
geïnformeerd zijn over rest-risico's.

☐ Gedefinieerd door klant / beheerder ☐ Geaccepteerd door de vertegenwoordiger.
Let op: de gebruikersgroep moet worden
bevestigd door de beheerder van de voorziening.

NL
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Beschermende maatregelen

3 Beschermende maatregelen
De volgende punten moeten in acht worden genomen:

• In principe hebben vlakke vloeren zonder uitsparingen de voorkeur boven andere bekledingen zoals
deurmatten. Zachte vloerbedekking zoals tapijt is niet toegestaan.

• Bij gebruik van aluminium profiel deurmatten: afstand tussen profielen / uitsparingen <4 mm.
• Geen treden die leiden naar of weg van het gebied.
• Vlakke vloer, tolerantiebereik +/- 2 mm.
• Plafondopeningen in rotatiegebied <4 mm (bijv. lampen, luchtgordijnen).
• Voldoende verlichting in het rotatiegebied van de draaideur.
• Glasoppervlaktemarkering moet door de klant worden aangebracht (bijv. raamveiligheidsmarkeringen).
• Volgens EN16005 mag een maximale dynamische kracht van 150N worden toegepast op draaideuren in

openbare ruimtes. Contactloze bescherming is mogelijk, maar kan gepaard gaan met vaker stoppen de deur.

3.1 Selecteerbare beschermingsmaatregelen
Selectie

Tijdelijke verlaging van de draaisnelheid

☐ Tijdelijke verlaging van de draaisnelheid niet vereist
☐ Drukknop voor tijdelijke verlaging van de draaisnelheid

Beveiliging van vaste delen (eindposten kuipwand)

☐ Low-energy aandrijving (KTV P/S)
☐ Aandrijving met gelimiteerd vermogen (KTV A, KTC)
☐ Aanrakingsvrije veiligheden (KTV A, KTC)

Beveiliging van bewegende delen (deurvleugels draaizuil)

☐ Low-energy aandrijving (KTV P/S)
☐ Aandrijving met gelimiteerd vermogen (KTV A, KTC)
☐ Aanrakingsvrije veiligheden (KTV A, KTC)

Beveiliging van nachtafsluiting

☐ Low-energy aandrijving
☐ Dodemans bediening
☐ Handmatige bediening
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Beschermende maatregelen

3.2 Bescherming van vaste en bewegende delen

De
te

ct
ie

ge
bi

ed

Actief gebied

Contactlijsten

Stootlijst (KTV) 
Contactlijst (KTC)

Veiligheidssensor 

Test object CA

Als test object CA (dat een persoon vertegenwoordigt) zich in het detectiegebied van de veiligheidssensor 
(oranje veld) bevindt en het deurblad naar het actieve gebied beweegt, kunnen de volgende 
veiligheidsfuncties worden geactiveerd:

Selectie
☐ STOP - Onmiddellijke stop van de deur. Het proefstuk CA wordt niet geraakt door het deurblad.

(Verhoogde bescherming voor personen die bijzondere bescherming nodig hebben. Contactloze
bescherming is mogelijk, maar kan leidden tot het vaker stoppen van de draaideur).

☐ SLOW-STOP – Langzaam draaien met verminderd vermogen en een langzame stop. Het proefstuk
wordt niet geraakt door het deurblad. (Verhoogde bescherming voor personen die bijzondere
bescherming nodig hebben. Contactloze bescherming is mogelijk, maar kan leidden tot het vaker
stoppen van de draaideur).

☐ SLOW - Verminderde lage snelheid. Het proefstuk CA wordt met maximaal 150N geraakt
(veiligheidsinstelling volgens EN16005; een fysieke impact met verminderde kracht is
mogelijk en acceptabel).

Opmerking: De geïllustreerde contactlijsten veroorzaken een onmiddellijke STOP bij aanraking.
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Beschermende maatregelen

3.3 Bescherming op de deurvleugels
De deurvleugels worden beschermd door veiligheidscontactlijsten. De contactlijsten veroorzaken een 
onmiddellijke STOP bij aanraking.

Contactlijsten

Sensor deurvleugel

Test body CA

Detectie-
gebied

Voor deuren met een diameter van meer dan 3 meter worden extra sensoren op de deurvleugels gebruikt. 
Contactloze bescherming is in dit geval mogelijk, maar kan gepaard gaan met vaker stoppen van de 
draaideur. Als het proefstuk CA (dat een persoon vertegenwoordigt) binnen het detectiebereik van de 
sensoren op de deurvleugels (oranje veld) valt, kunnen de volgende veiligheidsfuncties worden geactiveerd:

Selectie
☐ STOP - Onmiddellijke stop van de deur. Het proefstuk CA wordt niet geraakt door het deurblad.

(Verhoogde bescherming voor personen die bijzondere bescherming nodig hebben. Contactloze
bescherming is mogelijk, maar kan leidden tot het vaker stoppen van de draaideur).

☐ SLOW-STOP – Langzaam draaien met verminderd vermogen en een langzame stop. Het proefstuk
wordt niet geraakt door het deurblad. (Verhoogde bescherming voor personen die bijzondere
bescherming nodig hebben. Contactloze bescherming is mogelijk, maar kan leidden tot het vaker
stoppen van de draaideur).

☐ SLOW - Verminderde lage snelheid (veiligheidsinstelling volgens EN16005; een fysieke impact met
verminderde kracht is mogelijk en acceptabel).
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Beschermende maatregelen

3.4 Bescherming op meedraaiende nachtafsluiting (alleen KTC-2)
Extra voordetectie-sensoren worden gebruikt bij draaideuren met 2 vleugels.

De
te

ct
ie
ge
bi
ed

Contactlijst

Voordetectie-sensor

Test body CA

Als het teststuk CA (dat een persoon vertegenwoordigt) binnen het detectiebereik van de voordetectie-sensor 
(oranje veld) valt, kunnen de volgende veiligheidsfuncties worden geactiveerd:

Selectie
☐ STOP - Onmiddellijke stop van de deur. Het proefstuk CA wordt niet geraakt door het deurblad.

(Verhoogde bescherming voor personen die bijzondere bescherming nodig hebben. Contactloze
bescherming is mogelijk, maar kan leidden tot het vaker stoppen van de draaideur).

☐ SLOW-STOP – Langzaam draaien met verminderd vermogen en een langzame stop. Het proefstuk
wordt niet geraakt door het deurblad. (Verhoogde bescherming voor personen die bijzondere
bescherming nodig hebben. Contactloze bescherming is mogelijk, maar kan leidden tot het vaker
stoppen van de draaideur).

☐ SLOW - Verminderde lage snelheid (veiligheidsinstelling volgens EN16005; een fysieke impact met
verminderde kracht is mogelijk en acceptabel).
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Achtergrond informatie

3.5 Draaisnelheden
De volgens EN16005 toegestane maximale draaisnelheid is:

• 1000 mm/s voor draaideuren met een diameter ≤ 3000 mm
• 750 mm/s voor draaideuren met een diameter > 3000 mm

De fabrieksinstelling van de draaisnelheid van de deur is 600 mm/s. Het wordt aanbevolen om deze 
snelheidsinstelling te behouden. Met een toename van de snelheid neemt het risico op impact toe.

Afhankelijk van de gebruikersgroep kan de rotatiesnelheid worden verhoogd of verlaagd.

Een snelheidsverhoging mag er niet toe leiden dat niet meer aan de eisen volgens EN 16005 
wordt voldaan (bijv. max. toegestane dynamische impactkracht etc.).

Selectie

☐ Geselecteerde snelheid 600 mm/sec. (default)

☐ Geselecteerde snelheid  500 mm/sec. (voor verhoogde veiligheid)

☐ Geselecteerde snelheid ______ mm/sec.

4 Achtergrond informatie

Automatische draaideursystemen moeten zo worden geïnstalleerd dat ze kunnen worden bediend in 
overeenstemming met de vereisten volgens EN16005. De waarschijnlijke kenmerken van gebruikers en 
nauwkeurige operationele vereisten moeten worden bepaald in samenwerking met de klant / beheerder om 
rekening te houden met het aantal en het type mensen dat de draaideur waarschijnlijk zal gebruiken. Er moet 
ook rekening worden gehouden met bijzonder kwetsbare mensen in toepassingen waar andere mensen dan 
getrainde gebruikers worden verwacht.

Er moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het automatische draaideursysteem 
zodanig is ontworpen, uitgerust, geïnstalleerd en kan worden bediend (deurtype, de bedrijfsmodus, schakel- en 
veiligheidsinrichtingen) dat deze geen onaanvaardbare gevaren of risico's oplevert voor de gebruiker of andere 
personen, en dat voorwerpen niet worden beschadigd.

Automatische draaideursystemen zijn zo ontworpen dat tijdens de beweging bescherming wordt geboden 
tegen beknellende, snijdende, stotende en naar binnen trekkende bewegingen, bijvoorbeeld door:

• veiligheidsinrichtingen;
• beperking van de deurvleugelkrachten (voorkomt snijdende of intrekken niet);
• veiligheidsvoorzieningen (aanwezigheidssensoren en / of veiligheidscontactlijsten);
• veiligheidsafstanden

dormakaba draaideuren zijn state-of-the-art en individueel aan te passen aan de gebruikersgroep. 
Dit biedt u de grootst mogelijke bescherming en gemakkelijke toegang.
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5 Veiligheidsinstructies en instructies voor gebruik

• Het gebruik van HQ-lampen / fluorescentielampen is verboden
vanwege mogelijke interacties met de veiligheidssensoren.

• Onderhoud en werkzaamheden aan de deur mogen alleen worden
uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of geautoriseerde personen.

• De draaideur is geen speelruimte: zorg ervoor dat de unit wordt gebruikt voor het beoogde doel.
Voorkom dat kinderen in de buurt van de deur spelen. Kinderen mogen de deur alleen onder
toezicht van volwassenen betreden.

• Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken.
• Wanneer de draaiende deurvleugels naderen, kunnen sensoren worden geactiveerd voor de veiligheid van

personen die, afhankelijk van hun nabijheid, de deur kunnen vertragen of stoppen.
Loop op voldoende afstand van de deurvleugels door de deur.

• Loop niet met grote voorwerpen door de draaideur.
• Betreed en verlaat de draaideur snel en alleen als de openingsbreedte voldoende is.
• Wissel niet van looprichting binnen de draaideur.
• Volg tijdens het doorlopen de rotatie gestaag zonder onnodig te stoppen.
• Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen in het rotatiegebied van de draaideur.
• Bij het bepalen van de draaisnelheid moet rekening worden gehouden met de verwachte gebruikersgroep

(bijv. gehandicapten of ouderen). Dit kan ertoe leiden dat de standaard fabriekssnelheid moet worden
verlaagd.

• Verblijf in de draaideur of in de directe omgeving van de in- / uitgangsopening tijdens bedrijf van de deur is
alleen toegestaan voor de duur en voor het betreden / verlaten van de twee ruimtelijk gescheiden ruimtes
(met uitzondering van gekwalificeerd personeel dat onderhoudswerkzaamheden uitvoert).

• Plaats geen voorwerpen (prullenbak, enz.) in het in- / uitgangsgebied die een vlotte toegang tot de
draaaideur zouden kunnen belemmeren.

Er is een risicobeoordeling uitgevoerd en een overzicht van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen is 
overhandigd aan de klant / beheerder van de installatie (zie vorige pagina's):

Datum Naam Handtekening

Klant / beheerder

Vertegenwoordiger

De klant / beheerder moet eventuele structurele veranderingen of veranderingen in de 
gebruikersgroep onmiddellijk melden aan dormakaba, aangezien deze kunnen leiden tot 
veranderingen in de noodzakelijke beschermingsmaatregelen.
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