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GEZE Powerturn F
Vahva ja luotettava
kääntöovikoneisto sairaaloihin
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Potilaiden, vierailijoiden ja työntekijöiden esteetön liikkuminen
on äärimmäisen tärkeää sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja
vanhainkodeissa.
Nykyaikaisissa sairaaloissa potilaat ja heidän omaisensa ovat etusijalla. Tämä asettaa suuria vaatimuksia myös sairaaloiden arkkitehtuurille, suunnittelulle ja toimivuudelle.
GEZEllä on runsaasti kokemusta ratkaisujemme, erityisesti kääntöoviratkaisujemme, toimittamisesta
sairaaloihin. Automaattiset ovijärjestelmämme vastaavat täydellisesti esteettömyyden, käyttömukavuuden, hygienian, turvallisuuden ja luotettavuuden korkeisiin vaatimuksiin, mistä syystä ne ovat
luonnollinen valinta sekä remonttikohteisiin että uudisrakennuksiin. GEZE on mukana hankkeissa jo
alusta lähtien, ja tarjoamme asiantuntevaa teknistä tukea jo suunnitteluvaiheessa.

Arkkitehtuuri, suunnittelu ja
toimivuus kulkevat käsi kädessä
Toimiva suunnittelu ja viihtyisyys ovat potilaiden
mukavuuden kannalta tärkeitä asioita.
Hoitoympäristö, korkea hygieniataso ja toimivuutta koskevat ehdottomat vaatimukset on
otettava huomioon myös automaattisen ovijärjestelmän valinnassa. Leikkaussalien ovien on
oltava ilmatiiviitä, jotta tilat pysyvät steriileinä ja
suojassa taudinaiheuttajilta. Käytävien ovet on
voitava avata ilman kosketusta, ja niiden käytön
tulee olla turvallista myös hitaasti liikkuville potilaille tai kiireessä juokseville työntekijöille.
Sairaalan käytävillä onkin aina merkittävä rooli
sairaalan toimivuuden kannalta.
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"GEZEllä on runsaasti kokemusta automaattiovien toimittamisesta sairaalarakennuksiin.
Powerturn F -kääntöovikoneisto on erittäin voimakas ja soveltuu hyvin raskaille palo-oville",
GEZE Finlandin maajohtaja Patrik Larsson kertoo. "Automaattiratkaisu varmistaa, että ovet
avautuvat ja sulkeutuvat erittäin hiljaa ja luotettavasti."
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Suuret ja painavat ovet edellyttävät tehokkaampaa
oviautomatiikkaa
Kaikki ovelta edellytetyt lisäominaisuudet, kuten äänieristykseen, ulkonäköön ja paloturvallisuuteen
liittyvät vaatimukset, tekevät ovesta raskaamman. Ovi on usein päivittäisessä käytössä useiden vuosien ajan, joten sen täytyy palvella sekä potilaita että työntekijöitä luotettavasti ja ilman häiriöitä. Tästä
syystä tarvitaan automaattisia ovilaitteita, jotka soveltuvat myös raskaille oville.

Vahva GEZE-järjestelmä jopa 600 kg:n painoisille ovilehdille
Powerturn F on sähkömekaaninen kääntöovikoneisto yksi- tai kaksilehtisiin palo- ja savuoviin.
Laitteesta on saatavana useita eri vaihtoehtoja kulloisenkin asennuksen tarpeesta riippuen.
Arkkitehdeille ja suunnittelijoille myös rakennusteknologian ulkonäkö on tärkeää, ja tästä syystä Powerturn F on suunniteltu asennettavaksi oven yläpuolelle, jolloin käyttäjät voivat keskittyä yksinomaan
laitteen loistavaan toimintaan.
Powerturn F on vahvin kääntöovikoneistomme. Se sopii kaikkiin tilanteisiin, kun halutaan varmistaa,
että suuret tai painavat ovet avautuvat ja sulkeutuvat automaattisesti, luotettavasti ja turvallisesti.

Powerturn
Sähkömekaaninen kääntöovikoneisto
yksi- tai kaksilehtisiin, enintään 600 kg

Powerturn lyhyesti

painaviin oviin

Älykäs käsinavaustoiminto takaa, että ovi avautuu helposti myös mekaanisesti
Soveltuu jopa 600 kg:n painoisille oville
Sulkeutumisvoima säädettävissä portaattomasti EN4–EN7
Avautumis- ja sulkeutumisnopeus säädettävissä erikseen
Mekaaninen sulkeutumistoiminto, kun järjestelmä ei saa virtaa; normaalisti sähkökäyttöinen
sulkeutumistoiminto, joka nopeuttaa oven sulkeutumista juuri ennen sen painumista kiinni
Low Energy -toiminnossa ovi avautuu ja sulkeutuu hitaammin korkeimpien turvallisuusvaati
musten mukaisesti
Esteentunnistuksen ansiosta järjestelmä havaitsee oveen osuvat kohteet ja keskeyttää
avautumisen/sulkeutumisen

4

GEZE AUTOMAAT TISET OVIJÄRJESTELMÄT | Powerturn F

Teknistä tukea ja turvallisia ratkaisuja
Sairaalassa asioivat ihmiset voivat olla nuoria tai vanhoja ja täysin toimintakykyisiä tai vammaisia, mutta useimmilla on jokin sairaus tai terveyttä heikentävä tila. Tästä johtuen sairaalatiloissa on
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että myös äärimmäisen hauraat ja haavoittuvat henkilöt voivat
käyttää ovia turvallisesti.

"Käyttäjien turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää kaikessa toiminnassamme, mutta
erityisesti sairaaloissa", Patrik Larsson kertoo. "Tekniset asiantuntijamme tarjoavat aina
tukea ovijärjestelmiemme asennukseen EN16005-turvallisuusvaatimusten mukaisesti."

Oviautomatiikkaa koskevan EN16005-turvallisuusstandardin tarkoituksena on varmistaa, että ovijärjestelmissä otetaan huomioon käyttäjien turvallisuus. Tämä koskee erityisesti sairaaloita. Standardi
edellyttää turva-anturien käyttöä, ja GEZEn valikoimaan kuuluukin useita erilaisia turva-antureita
erilaisiin asennuskohteisiin.
Antureita ja tutkia voidaan käyttää myös ovien aktivoimiseen, jolloin ovet avautuvat automaattisesti,
kun ihminen tai esine (esim. sänky) lähestyy ovea. Ovien viereen asennettavia kosketusvapaita
aktivointi-painikkeita on myös mahdollista käyttää oven hygieeniseen avaamiseen.

Palosuojaus on turvallisuuden kannalta olennaista
Sairaalatilojen turvallisuuteen kuuluu olennaisesti myös paloturvallisuus, poistumistiet ja hätäuloskäynnit. Ratkaisuissa on otettava huomioon paitsi turvalliset poistumisreitit myös pelastushenkilökunnan esteetön pääsy rakennukseen sekä rakennuksessa suunnistamisen helppous. Lisäksi ovet
estävät tulen leviämisen käytäviin, mutta tämä edellyttää, että ovet ovat kiinni.
GEZEn Powerturn F -kääntöovikoneisto on yhteensopiva olemassa olevien kiinteistön
hallintajärjestelmien kanssa, mukaan lukien paloturvallisuusjärjestelmät.

Aukipitotoiminto parantaa palo-ovien esteettömyyttä
Ahkerassa käytössä olevilla käytävillä sijaitsevat kaksoisovet halutaan usein pitää käytännön syistä
auki koko päivän ajan. Toisaalta tulipalon sattuessa on varmistettava, että nämä ovet menevät kiinni,
jotta tuli ja savu eivät pääse leviämään poistumisteille. GEZE suosittelee ratkaisuksi aukipitotoimintoa, jonka ansiosta ovet sulkeutuvat automaattisesti palohälytyksen yhteydessä.
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Sairaaloiden suosikkitoimittaja
Käyttömukavuus, turvallisuus ja hygieenisyys ovat nostaneet Powerturn F -kääntöovikoneiston suursuosikiksi monissa pohjoismaisissa sairaaloissa. Voimmekin tarjota tuleville asiakkaillemme
ajankohtaista tietoa lähialueidemme sairaaloissa käytössä olevista ratkaisuista.

Vanhojen rakennusten ehdoilla
Göteburgissa sijaitsevassa Carlanderskan yksityissairaalassa
GEZEn automaattinen ovijärjestelmä on käytössä 41 ovessa.
Järjestelmät asennettiin vanhaan rakennukseen sujuvasti
samalla, kun sairaalatiloja remontointiin ja laajennettiin.

Laatua ja tukea pohjoisesta
Pohjois-Norjan Bodøssä sijaitsevassa Norlandssykehusetissa. GEZEn oviautomatiikka on asennettu 546 oveen.
GEZEn tuotteiden laadukkuus ja erinomainen tekninen tuki
ratkaisivat valinnan.

Automaattiovet parantavat tilojen
hygieenisyyttä
Kööpenhaminan Rigshospitalet on ottanut käyttöön yli 450
GEZE-ratkaisuilla varustettua automaattiovea. Suurin osa
ovista toimii kosketusvapaasti aktivointipainikkeilla, mikä
parantaa tilojen hygieenisyyttä. Tämä ominaisuus on noussut
koronaviruspandemian myötä entistäkin tärkeämmäksi.
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