Norm EN 13241-1
1. Inleiding
Sinds 1 mei 2005 zijn de landen van de Europese Unie onderworpen aan de norm EN 13241-1
voor het geheel van industriële -en commerciële poorten waaronder ook garages die op de markt zijn
gebracht. Producten uit voorraad van voor de 1ste mei 2005 vallen vanaf einde oktober 2005
volgens de regeling. Dus het geheel van installaties op de markt gebracht vanaf november 2005
vallen uiteindelijk onder de regeling van de norm EN 13241-1.

2. Toepassingsveld en verantwoordelijkheid
Een van de hoofdveranderingen volgens de nieuwe Europese norm is de verantwoordelijkheid.
Indien de poort het resultaat is van verschillende leveranciers is uiteindelijk de installateur verantwoordelijk.
De wetgeving gebiedt hem dus een initiële test uit te voeren door een gerechtigd organisme.
De initiële test , eens ze goedgekeud is, laat toe om een merkteken CE op de poort te plaatsen
en ze dus te commercialiseren.

3. Advies van SIMU
De initiêle test van een type poort behelst het rolluikblad (windbestendigheid, loskomen van gevaarlijke
onderdelen…) , ook de soort motorisatie en alle andere elementen zoals sturingen en veiligheden.
De volgende tabellen vatten het advies van Simu samen voor het geheel van veiligheden in fucntie van
de situatie en soort van bediening.

4. Toegang tot openbaar publiek (bevat ook privé woningen)
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5. Geen toegang tot openbaar publiek
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