
Ochrona niebezpiecznych miejsc
przy oknach z napędem elektrycznym

SALES RELEASE

Moduł bezpieczeństwa
IQ box Safety

SALES RELEASE |  ZABEZPIECZENIE OKIEN
Obowiązuje od lipiec 2021 r.
Obszar obowiązywania Europejski Obszar Gospodarczy
 Kraje akceptujące zgodność CE

OKNA



1 KRÓTKI OPIS

IQ box Safety jest modułem bezpieczeństwa służącym do 
ochrony niebezpiecznych miejsc przy oknach z napędem 
elektrycznym. Zabezpiecza on krawędzie grożące 
zgnieceniem i przycięciem na głównych i bocznych 
krawędziach zamykających. Tym samym IQ box Safety 
jest nowym centralnym elementem zabezpieczenia 
okna GEZE. Jako rozwiązanie sprawdzone przez TÜV 
gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo zgodnie z 
normą EN ISO 13849-1 i -2 oraz spełnia najwyższe 

SALES RELEASE |  ZABEZPIECZENIE OKIEN

Moduł bezpieczeństwa
IQ box Safety

2 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

wymagania w zakresie klasy ochrony dla okien z napędem 
elektrycznym zgodnie z oceną ryzyka według dyrektywy 
maszynowej (klasa ochrony 4 wg VFF KB.01). Możliwość 
podłączenia aż do czterech czujników (dotykowych i/lub 
bezdotykowych) umożliwia zmienne i dostosowane do 
potrzeb zabezpieczenie okien z napędem elektrycznym, 
zautomatyzowanych za pomocą siłowników GEZE IQ 
windowdrive zasilanych napięciem 24V DC (od wersji 
oprogramowania V3.2). 

ODP OWIE DNIE R OZ WIĄ Z A NIE D O K A Ż DEG O Z AS TOSOWA NIA I  TRY B U PR ACY
Odpowiedni do okien wentylacji grawitacyjnej, okien oddymiających i 
napowietrzających. W razie pożaru alarmy zawsze mają priorytet.

E L AS T YCZ N OŚĆ ? O CZ Y WIŚC IE!
4 wstępnie sparametryzowane wejścia czujnika dla listew bezpieczeństwa i 
czujników optycznych – możliwość połączenia odpowiednio do wymagań na oknie.

IN S TA L AC JA I  PA R A ME TRY Z AC JA W N A J LE P S Z Y M W Y DA NI U

Plug and Play: wepnij, podłącz i gotowe!

P O PIE RWS Z E B E Z PIECZ E Ń S T WO!

Maksymalne bezpieczeństwo zgodnie z dyrektywą 
maszynową sprawdzone przez TÜV wg normy 
EN ISO 13849-1
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4 KORZYŚCI I  ZALETY

 PROJEKTANCI
Elastyczność i funkcjonalność

 Swoboda projektowania i planowania podczas 
tworzenia koncepcji okien z napędem elektrycznym

 Odpowiednie rozwiązanie do wentylacji grawitacyjnej, 
urządzeń do usuwania dymu i ciepła (SHEV)

 Odpowiedni do wszystkich rodzajów sterowania 
(centrala usuwania dymu i ciepła np GEZE MBZ 300 lub 
THZ, zasilacz 24 V, KNX, IQ gear)

 Do wszystkich powszechnie stosowanych typów 
okien i sposobów otwierania

 PRODUCENCI
Prosta, szybka instalacja i uruchomienie

 Zminimalizowane ryzyko i odpowiedzialność: ułatwia 
wprowadzenie na rynek bezpiecznej maszyny zgodnie z 
dyrektywą maszynową 2006/42/WE

 Maksymalny poziom bezpieczeństwa – atest TÜV – 
moduł wyłącznika bezpieczeństwa wg DIN EN 13849-1

 Brak konieczności dodatkowego oprogramowania, 
konfiguracji i wstępnego konfekcjonowania – gotowy do 
użycia!

 Obudowa dostosowana do montażu na szynie DIN z 
wtykanymi zaciskami do szybkiego i łatwego okablowania

 UŻYTKOWNICY
Większe bezpieczeństwo przy oknie z napędem 
elektrycznym

 Maksymalne bezpieczeństwo dla wszystkich grup 
użytkowników budynku przy zautomatyzowanych oknach 
z siłownikiem elektrycznym dzięki zabezpieczeniu miejsc 
grożących zgnieceniem i przycięciem na głównych i 
bocznych krawędziach zamykających

 Bezpieczne i sprawne okno podczas eksploatacji, bez 
kompromisów!

 Podczas prac serwisowych okno można szybko i 
bezpiecznie zamknąć ręcznie

3 KLUCZOWE BRANŻE

SŁUŻBA ZDROWIA
Zwłaszcza gdy spotka się wiele osób 
wymagających ochrony, konsekwentnie 
realizowana higiena powietrza w 
pomieszczeniach ma szczególne znaczenie. 
Dzięki IQ box Safety zautomatyzowane 
okna wentylacyjne mogą być bezpiecznie 
eksploatowane na stałe także w obszarze 
przebywania osób, które wymagają ochrony 
lub nie posiadają zdolności rozeznania.

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ
Bezpieczne zamykanie zautomatyzowanych 
okien – także bez kontaktu wzrokowego lub 
instruktażu grup użytkowników. Dodatkowo 
IQ box Safety umożliwia połączenie z różnymi 
systemami sterowania (np. istniejącym 
systemem zarządzania budynkiem, 
systemem zarządzania jakością powietrza, 
urządzeniami do usuwania dymu i ciepła itp.). 
W razie pożaru alarm zawsze ma priorytet 
w celu ochrony osób przebywających w 
budynku.

SZKOLNICTWO
Swoboda projektowania i planowania 
podczas realizacji bezpiecznych, 
zautomatyzowanych koncepcji wentylacji 
grawitacyjnej dzięki możliwości wyposażenia 
okien w maks. cztery bezdotykowe lub 
stykowe czujniki. Tym samym istnieje 
możliwość wyposażenia okna w 
zabezpieczenia naciskowe lub bezdotykowe..

5 INFORMACJE TECHNICZNE

 KARTA KATALOGOWA 
 IQ box Safety

6 DALSZE INFORMACJE

 DANE SZCZEGÓŁOWE PRODUKTU
 IQ box Safety

Oferujemy IQ box Safety dokładnie tam, 
gdzie jest potrzebny 
Przy projektowaniu okien z napędem elektrycznym należy 
skorzystać z analizy bezpieczeństwa GEZE pełniącej funk-
cję przewodnika – odpowiednio wcześnie zidentyfikować 
aspekty bezpieczeństwa i grupy użytkowników, których 
nie można bezpiecznie poinstruować, którzy wymagają 
ochrony lub nie potrafią rozpoznać zagrożeń.
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https://www.geze.pl/pl/download/file/GEZE_Karta-katalogowa_PL_mw1900135269.pdf
https://www.geze.pl/pl/produkty-i-rozwiazania/p_135269

