
Norm Titel Toepassing Product-type Beoogd 
gebruik

Attesterings-
systeem Mandaat

EN 179

Hang- en sluitwerk 
— Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een 
drukplaat, voor gebruik van vluchtroutes 
— Eisen en beproevingsmethoden

Sluitingen voor nooduitgangen met een 
deurkruk of een drukplaat, voor gebruik 
van vluchtroutes 

Hang- en sluitwerk voor 
deuren en hekken deuren langs vluchtroutes 1 M/101 et M/126

EN 1125

Hang- en sluitwerk 
— Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale 
bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes 
— Eisen en beproevingsmethoden

Panieksluitingen voor vluchtdeuren met 
een horizontale bedieningsstang voor 
het gebruik bij vluchtroutes

Panieksluitingen
deuren voor 
brandcompartimentering 
en deuren langs vluchtroutes

1 M/101

EN 1154
Hang- en sluitwerk 
— Deurdrangers 
— Eisen en beproevingsmethoden

Deurdrangers voor draaideuren: deze 
deurdrangers worden gemonteerd op 
of in het frame, op of in de deur of in de 
grond

Deurdrangers deuren voor 
brandcompartimentering 1 M/101

EN 1155
Hang- en sluitwerk 
— Elektrische open-standhouders voor draaideuren 
— Eisen en beproevingsmethoden

Afzonderlijke open-standhouders en 
open standmechanismen die in een 
deursluiter zijn ingebouwd

Elektrische open-
standhouders

deuren voor 
brandcompartimentering 1 M/101

EN 1158
Hang- en sluitwerk 
— Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren 
— Eisen en beproevingsmethoden

Afzonderlijke regelaars voor de 
sluitvolgorde van deuren;
regelaars voor de sluitvolgorde van 
deuren die in een deursluiter zijn 
ingebouwd;
regelaars voor de sluitvolgorde van 
deuren die in een deursluiter zijn 
ingebouwd met elektromagnetische 
beperkingen

Hang- en sluitwerk voor 
deuren en hekken

deuren voor 
brandcompartimentering 1 M/101

EN 1935
Hang- en sluitwerk 
— Klepscharnieren met enkelvoudige as 
— Eisen en beproevingsmethoden

Deuren en ramen uitgerust of niet met 
deurdrangers.
Scharnieren gemonteerd op het 
deurblad van de deur of ramen en die 
openen in één richting; Scharnieren 
waarvan de rotatieas ligt op 30mm van 
de rand van het beweegbare deel, het 
deurblad met een gewicht tot 160kg; 
Scharnieren waarvan de rotatieas ten 
hoogste op 30 mm van de rand van het 
raamkozijn ligt met een gewicht tot 
60kg

Klepscharnieren met 
enkelvoudige as 

deuren voor 
brandcompartimentering 
en deuren langs vluchtroutes

1 M/101

EN 12209

Hang- en sluitwerk 
— Sloten en grendels 
— Mechanisch bediende sloten, grendels en sluitplaten
— Eisen en beproevingsmethoden

Mechanisch bediende sloten en hun 
grendels en sluitplaten

Mechanisch bediende sloten, 
grendels en sluitplaten

deuren voor 
brandcompartimentering 
en deuren langs vluchtroutes

1 M/101

Lijst producten geharmoniseerde normen
Code 02 :DEUREN, RAMEN, LUIKEN, POORTEN EN BIJBEHOREND HANG- EN SLUITWERK



EN 13241-1

 Industriële en commerciële garagedeuren en -poorten 
— Productnorm 
— Deel 1 — Producten zonder brand- of rookwerende 
eigenschappen

Deuren, poorten, en slagbomen, 
bedoeld voor installatie in zones binnen 
het bereik van personen, en waarvan 
het voornaamste beoogde gebruik is 
om in industriële, commerciële of 
residentiële ruimten veilige toegang te 
bieden voor goederen en voertuigen 
begeleid of bestuurd door personen

Industriële en commerciële 
garagedeuren en -poorten 

brand/rook-compartimentatie

andere opgegeven specifieke 
toepassingen en/of 
toepassingen onderhevig aan 
specifieke eisen, in het bijzonder 
geluid, energie

1

3

M/101

EN 13561 Zonneschermen 
— Prestatie-eisen inclusief veiligheid

Externe zonneschermen gemonteerd 
op een gebouw Zonneschermen en luiken buiten 4 M/101

EN 13659 Luiken en buitenjaloezieën
— Prestatie-eisen inclusief veiligheid Luiken gemonteerd op een gebouw Luiken en jaloezieën buiten 4 M/101

EN 14351-1

Ramen en deuren 
— Productnorm, prestatie-eisen
— Deel 1: Ramen en deuren zonder branden rookwerende 
eigenschappen

Handmatig of aangedreven bediende 
ramen, vensterdeuren en 
samengestelde gehelen

Ramen, deuren en poorten deuren en poorten, ramen en 
dakramen 1,3,4 M/101

EN 14846

Hang- en sluitwerk 
— Sloten en grendels 
— Elektromagnetisch bediende sloten en sluitplaten
— Eisen en beproevingsmethoden

Elektrische en elektronische 
componenten voor sloten en hun 
grendels en sluitplaten

Sloten en grendels, 
Elektromagnetisch bediende 
sloten en sluitplaten

deuren voor 
brandcompartimentering 1 M/101

EN 16034

Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- en garagedeuren,
en ramen die open kunnen 
— Productnorm, prestatiekenmerken 
— Brandwerende en/of rookbeperkende kenmerken

Veiligheids- en prestatie-eisen van 
toepassing op alle brandbestendige 
en/of rookwerende producten bestemd 
voor brandcompartimentering en/of 
nooduitgangen

Ramen, deuren en poorten 
(met of zonder
hang- en sluitwerk)

brand/rookcompartimenten en
nooduitgangen 1 M/101
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