
 BOSTADSANPASSNING
En av Nordens mest levererade dörrautomatiker

Livet blir så mycket enklare med  
FAAC automatiska dörröppnare.

Nu kan jag fokusera på 
viktigare saker och leva livet. 

Louise Forell,
Huskvarna



Varför FAAC?

DÖRRAUTOMATIKER FÖR BOSTADSANPASSNING

www.faac.se

Vi har alla slags dörrautomatiker för bostadsanpassning

Säkerhetsregler för dörrar: SS-EN 16005:2012

Vi erbjuder service och montage 
genom egen organisation samt samarbetspartners

- Välj de alternativ som bäst passar era förutsättningar!

Känn er trygga med våra produkter. Det här är kvalitetsprodukter 
som bara går och går med minimalt underhållsbehov.

Kompetent personal hjälper dig med installation och service.

Illustrationen är ett utdrag ur standarden som visar risker som skall 
bedömas i riskanalysen för varje applikation.

Närvarosensor

Närvarosensor

Höghastighetsområde

Låghastighets-
område

Under drygt 40 år har vi byggt upp ett nätverk av professionella part-
ners som tillsammans med våra egna tekniker erbjuder hög service. 
Som kund kan du alltid lita på ett gediget arbete och en hög grad av 
tillgänglighet. 
FAAC Nordic arbetar med ett brett spektra av kunder - företag, 
kommuner och landsting och även privatkunder. Vi installerar och 
underhåller alla typer av automatiker för villa, radhus, fl erfamiljs-
fastigheter, skolor, sjukhus och tillverkningsindustri.
Vi har även stor erfarenhet av alla typer av kringutrustning till våra 
produkter. På motstående sida visar vi några av de vanligaste och 
mest efterfrågade tillbehören. 

Kontakta oss gärna för mer information 
om vår service och tillbehör.

Vi är en väletablerad aktör på marknaden, både i Sverige och utom-
lands. Vi är representerade i mer än 80 länder världen över. FAAC’s 
produkter fi nns överallt och vi har levererat mer än 2 miljoner auto-
matiker sedan 1964. Egen tillverkning i tolv fabriker världen över och 
sedan 1974 har vi tillverkning, service och support i Sverige. FAAC 
förfogar över marknadens bredaste sortiment gällande automatiker 
för bostadsanpassning samt ett brett utbud av tillbehör som komplet-
terar våra anpassningar.

Våren 2013 antog Europakommisionen/EU en ny säkerhetsstandard för 
automatiska dörrar. Nu gäller samma regelverk i hela EU vilket innebär 
att produkter utvecklas lika för alla marknader. SS-EN 16005:2012 
gäller fr.o.m. 10/4 2013 för alla installationer som utförs efter detta 
datum. I vidstående bild visas vilka olika risker som skall bedömas, 
enligt denna nya standard, vid varje installation: mekanisk risk orsakad 
av rörliga delar, anslag, krossande, avklippande, indragande, skärande 
och intrasslande. En riskbedömning av applikationen skall göras för 
att defi niera vilka säkerhetsåtgärder som måste göras. Baserat på 
olika kriterier i standarden värderas applikationen i vår riskbedömning 
antingen som låg-energi eller hög-energi applikation. En hög-energi 
applikation skall t.ex. utrustas med en eller fl era närvarosensorer som 
skall förhindra att dörren träffar person i applikationen.



 Beröringsfri brytare, aktivering med radar. 
 Aktiveringsavstånd 10-50 cm

 Lämplig vid handikappanpassad installation 
 samt vid höga krav på hygien

 För infällt montage, dosa för utvändigt montage 
 beställs separat

 Optisk återkoppling i olika färger (valbart)
 Kan fås med olika piktogram eller tryck
 Mått: 88 x 88 mm

SERVICE & TILLBEHÖR FÖR DÖRRAUTOMATIKER

www.faac.se

Slagdörrsautomatik 950N2 
- Branschledande när det gäller bostadsanpassningar!

 Handsändare 433 MHz med 1-4 knappar
 Batteri ingår i leverans
 Användarvänlig

Radar, Eagle One Sensor

Beröringsfri brytare, CleanSwitch

Armbågskontakt

Handsändare

Flatscan

 För olika typer av dörrar och funktioner

Armsystem
 Armbågskontakt i tålig ABS-plast med trycke 

 i aluminiumfärg och grå ram
 Kapslingsklass IP-67
 Mått: 250 x 95 mm
 Kan kompletteras med ytterligare 

 en microbrytare

 Armbågskontakt i vandalsäkert utförande 
 helt i aluminium

 2 x slutande kontaktfunktion
 Kapslingsklass IP-67
 Mått: 245 x 80 mm

 Universellt användbara radar
 Olika typer och funktioner

 Aktiv infraröd sensorlist som monteras 
 på dörrbladet, ger dörren ett kollisions- 
 och klämskydd

 Enkel och diskret installation

Slagdörrsautomatik typ 950N2 
Tystgående elektromekanisk dörröppnare för slagdörrar med 
stängningsfunktion via returfjäder eller motor. Integrerad 
styrenhet med dörrprocessor för självdiagnostik och 
kontinuerlig kontroll av samtliga dörrfunktioner.
Godkänd enligt dörrstandard EN 16005.

 Försedd med funktionsomkopplare

 Samma enhet passar för såväl höger- som vänsterhängd dörr

 För ledad arm eller glidarm

 Push & Go funktion

 Hinderavkänning vid såväl öppning som stängning

 Självåterställande vid driftstörning

 Strömförsörjning 230V, 100VA Typgodkänd för brandklassning E30, A30 och EI30 utan fallkolv.

 Säkerhetssensor för slagdörrar 
 Täcker både fram- och bakkant 

 på dörrbladet
 Finns i höger/vänster, svart och 

 silverutförande



Huvudkontor

FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp Sweden 
Tel. +46 435 77 95 00 
Fax +46 435 77 95 29
www.faac.se
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ENTRANCES & AUTOMATIC DOORSENTRANCES & AUTOMATIC DOORS
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FAAC Nordic är baserat i Perstorp. Vi har utvecklat och 
tillverkat förstklassig drivutrustning för port- och grind-
automatik sedan början av 1970-talet. Våra produkter 
driver en stor del av de grindar, portar och bommar som 
installeras i Norden. Våra kunder återfinns både inom 
näringslivet och offentlig/statlig verksamhet och även 
för privata bostäder.

FAAC Koncernen är marknadsledande inom öppnings- 
och styrautomatik för portar och grindar. FAAC finns 
representerade i ett 70-tal länder runt om i världen och 
har sitt huvudkontor i Bologna.


