
GEZE deurtechniek

Innovatieve allrounder  

met barrièrevrije sterkten 
De TS 5000® ECline® met glijrail

De TS 5000 ECline met glijrail

Probleemloze montage en gebruik  
van de TS 5000 ECline met glijrail

¶  De TS 5000 ECline is net zo eenvoudig te installeren als de 
TS 5000.

¶  Door hetzelfde montagepatroon als de TS 5000 zijn 
geen aanpassingswerkzaamheden nodig. Tevens kan de 
TS 5000 ECline zonder problemen naderhand worden 
gemonteerd.

¶  Er ontstaan geen extra onderhoudswerkzaamheden.

¶  De openingsondersteuning wordt af fabriek gemonteerd 
en ingesteld geleverd. Deze kan ook uitgeschakeld worden.

¶  Ook de TS 5000 ECline heeft een optische sluitkracht
weergave en de mogelijkheid om alle instellingen aan de 
voorzijde uit te voeren en af te lezen.

GEZE deursluitsystemen - gevarieerd en betrouwbaar

 
Als één van de wereldwijd toonaangevende leveranciers van 
deursluitsystemen biedt GEZE innovatieve oplossingen. De 
verdere ontwikkeling van GEZE producten is zoals altijd gericht 
op de behoeften van klanten. Zodoende biedt het bedrijf 
doelgerichte oplossingen voor individuele wensen.

Deursluiters van GEZE overtuigen door intelligente functionaliteit, 
grootste prestaties en duurzaamheid, evenals een uniforme 
designlijn. Deze zijn conform de desbetreffende normen EN 1154, 
EN 1155 en EN 1158 gekeurd en gecertificeerd. De productie 
wordt regelmatig door onafhankelijke keuringsinstituten 
gecontroleerd.

Meer informatie over de TS 5000 ECline met glijrail 
vindt u onder www.geze.de/ecline 

GEZE Benelux B.V. 
Leemkuil 1 
5626 EA  Eindhoven 
Tel.: + 31(0)40 262 90 80 (voor België 080023004) 
Fax + 31 (0)40 262 90 85 (voor België 080023005) 
Email: benelux.nl@geze.com 
www.gezebenelux.com
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Bewegung mit SyStem



Innovatieve allrounder…

Toekomstscenario barrièrevrijheid

 
Barrièrevrijheid wordt steeds vaker als standaard vereist  niet 
alleen door mensen, die lichamelijke beperkingen hebben. 
Barrièrevrijheid is voor iedereen aantrekkelijk, die van comfort 
willen genieten.

Al enige tijd geleden werd „barrièrevrij bouwen“ in de bouw
voorschriften van meerdere Europese landen geïntegreerd 
en is tot een belangrijk aspect in bouwprojecten geworden. 
Een centrale norm, die het barrièrevrij bouwen in Duitsland 
vastlegt, is de DIN 18040.

Speciaal voor deurtechnische producten staan in de DIN 18040 
uiterst nuttige eisen met betrekking tot maximaal toegestane 
bedieningskrachten aan deuren:

Deuren die, bijvoorbeeld vanwege eisen voor brandpreventie, 
met een deursluiter worden uitgerust, mogen een maximaal 
openingsmoment van 47 newtonmeter niet overschrijden. 

  Het openingsmoment is nu op een uniforme limiet vastgelegd, 
welke ook in de benodigde openingskracht tot uiting komt.

…met barrièrevrije sterkten

De TS 5000 ECline met glijrail: 
Hoog gebruikscomfort en hoge sluitkracht 

Door de nieuwe efficiënte GEZE deursluiter TS 5000 ECline met 
glijrail kunnen de deuren met een breedte tot 1.250 mm met 
GEZE deursluiters barrièrevrij worden uitgerust  zonder aanvul
lende installatiewerkzaamheden.

Geen twijfel meer bij de keuze van de juiste deursluiter
De TS 5000 ECline met glijrail voldoet aan de eisen voor zowel 
brandpreventie als barrièrevrijheid. Deuren met deurbreedte 
tot 1.250 mm (EN 5) kunnen gemakkelijk en met geringe 
krachtinspanning worden geopend. In geval van gevaar sluit 
de deursluiter veilig en betrouwbaar.

Highlights van de TS 5000 ECline met glijrail: 

¶  De bij het openen van de deur uitgeoefende kracht kan 
tot over 80 % weer als sluitkracht worden afgegeven. Door 
de optimalisatie van de efficiëntie kan de TS 5000 ECline 
met glijrail ook onder naleving van de (conform DIN 18040) 
toegestane bovengrens van de bedieningskrachten op 
sluitkracht EN 5 worden ingesteld. 

   Door officiële meting van het materiaalonderzoeksinstituut 
van de universiteit Stuttgart (MPA) bewezen. 

¶  Het sterk afnemende openingsmoment vergemakkelijkt het 
openen van de deur. 

¶  Met deze glijrail kan tussen gemakkelijker openen of – door 
uitschakeling van de openingsondersteuning – een algemeen 
sterker sluitvermogen worden gekozen. 

De GEZE TS 5000 ECline met glijrail

De TS 5000 ECline met glijrail

Wij hebben de mooiere vormen

 
De TS 5000 ECline deursluiter met glijrail voldoet aan de 
normen en aanbevelingen voor barrièrevrij bouwen.

De TS 5000 ECline met glijrail voldoet aan de norm DIN 18040 
voor barrièrevrij bouwen tot sluitkracht EN 5 (1.250 mm 
deurbreedte). Voor een bediening in openingsrichting worden 
de maximaal toegestane bedieningskrachten niet overschreden. 
Het openen is met geringe kracht inspanning mogelijk. 

De TS 5000 ECline met glijrail heeft in het bereik van de 
deuropeningshoek 2° tot 60° een sterk afnemend openings
moment conform de aanbevelingen van DIN SPEC 1104. Het 
resultaat is een gemakkelijker en comfortabeler openen van 
de deur.
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Momentverloop van de TS 5000 ECline met glijrail*

Het rendement is > 80 %

Openingsmoment bij 
sluitgrootte EN5

* Schematische weergave
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Voldoet aan de nieuwe norm DIN 18040 
voor barrièrevrij bouwen tot sluitgrootte 
EN5 (1.250 mm vleugelbreedte)!

0

20

40

60

0 2 0 4 0 6 0

 

Momentverloop van de TS 5000 ECline met glijrail*

bijna 40 % afnemend 
openingsmoment

 

* Schematische weergave
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Sterk afnemend openingsmoment 
conform de aanbeveling DIN SPEC 
1104 tussen 2° en 60°.
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