
EN 16005

EN 16005 Norm voor  
automatischE dEurEN

vanaf april 2013 is de nieuwe EN 16005 norm van kracht. de veiligheid 
van personen bij het gebruik van automatische deuren staat hierin cen-
traal. de EN 16005 is een nieuwe Europese norm en is van toepassing 
in alle landen die zijn aangesloten bij de EcN (Europees comité voor  
Normalisatie), waaronder ook België en Nederland.

Wat houdt dE EN 16005 Norm iN?
de nieuwe norm is bepalend voor de veiligheid van personen bij  
het gebruik van automatische deuren. draaideuren, schuifdeuren,  
tourniquetdeuren en carrouseldeuren die zich horizontaal bewegen  
dienen te voldoen aan de EN 16005:2012.
 
NiEuWE iNstallatiEs
de EN 16005 norm dient te worden gevolgd voor alle nieuwe installaties. 
reeds geïnstalleerde deuren zijn niet aan deze nieuwe norm onderwor-
pen, maar dienen bij een volgende officiële onderhoudsbeurt te worden 
geëvalueerd op veiligheidsrisico’s en waar nodig aan de EN 16005 norm 
te worden aangepast.

vErvaNgiNg BEstaaNdE NormEN
Belangrijk om te weten is dat alle bestaande nationale normen en  
regelgevingen ingetrokken zijn en zijn vervangen door de EN 16005.

oNdErhoud volgENs EN 16005
de EN 16005:2012 schrijft voor dat er periodiek onderhoud moet worden 
uitgevoerd aan automatische deuren, op zijn minst 1 maal per jaar.
dit onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegd bedrijf,  
volgens de specificaties van de fabrikant. dit wordt schriftelijk  
gedocumenteerd. als de norm niet wordt nageleefd, en er een veilig-
heidsprobleem optreedt dat aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid, 
bent u mogelijk aansprakelijk.

Bauporte beschikt, als fabrikant, over uitgebreide 
kennis en ervaring om u te voorzien van deskundig 
advies. Als fabrikant van de deuren kennen wij de 
specificaties, componenten en de werking van de 
automatische deuren. 
Bauporte levert diverse servicecontracten  
waarmee u verzekerd bent van professioneel  
onderhoud, door een bevoegd bedrijf, dat voldoet 
aan de EN 16005:2012.
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