
UniSafe  
Klämskydd                                                      

TILLTRÄDESKONTROLL OCH SÄKERHET



UNISAFE KLÄMSKYDD

Ny standard för design, säkerhet 
och funktionalitet
UniSafe är ett nytt, universellt klämskyddssystem med unik   

design, förbättrad säkerhet och flera extrafunktioner. 

UniSafe är ett klämskydd som förhindrar att någon råkar kläm-

ma fingrarna mellan dörren och dörrkarmen. I många år har ar-

kitekter, montörer och fastighetsägare använt UniSafe för att 

göra dörrar i exempelvis förskolor, skolor och vårdinrättningar 

säkrare. 

Användningsområden
 En design som passar alla tillämpningar

  Inner- och ytterdörrar  

  Förskolor, skolor och vårdinrättningar

  Dörrar med automatisk stängning

  Brand- och rökskyddsdörrar

  Eldrivna svängdörrar som uppfyller EN 16005 
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NR-32 UniSafe® – Technical Information

NR-32 max. Auszugslänge

NR-32 XL max. Auszugslänge 260
m

m

320
m

m

The right to make technical changes is reserved.

Fabric color

Mounting example:

Special colour

yellow/black red/black

green/black

C-0 RAL 9016RAL 7016

white/black black

blue/black

32 mm

325 mm - 3,000 mm

1.925 mm, 2.050 mm

2.000 mm, 2.500 mm

Available

     -

500 mm, 960 mm, 1923 mm
* Length supplied for standard doors in accordance with DIN 18101 with a basic dimension of 2000 and 2125. 
**In accordance with EN 16005 - Power operated pedestrian doorsets - Safety in use

The more of design, safety & functionality

The new NR-32 UniSafe® is easy to retrofit on most door types and can be ordered individually 

to any colour and lengths. The long-lasting and proved Athmer-quality is guaranteed – a 

premium product for more safety!

Advantages:

¬	One DESIGN for all applications

¬	SAFETY in use

¬	CLICKsystem, resistant, for a quick & safe mounting

¬	PROPERTY FIXING in 2 steps - safe commissioning

 guarantee

¬	ADAPTATION to existing hardware simply on site

¬	RAM PROTECTION for tough environments

¬	SERVICE and CLEANING due to easy unlocking

¬	TÜV / GS - tested following EN 16654

Standard colour
delivery without a 
surcharge 

9

Other colors on request.

+++ 1,000,000 test cycles -

measurable quality
 +++

Anthracite with external use of w-proof 

Assembly Video

Tekniska data

Produktegenskaper UniSafe klämskydd

Täcker dörrkarmsspalten 32 mm

Dörrsystem Lämplig för alla dörrsystem

Leveranslängd 325 - 3.000 mm

Standardlängder* 1.925 mm / 2.050 mm

Leveranslängd för elmanövrerade dörrar** 2.000 mm / 2.500 mm

Fasta längder Tillgänglig

Slagskydd som tillval 500/900/1923 mm

Beteckning Utförande ID nr.

UniSafe klämskydd Aluminium-Natur 184475

Beställningsinformation

Monteringsexempel

*   Leveranslängd för standarddörrar enligt DIN 18101 med BR2000 och BR2125.

** Enligt EN 16005 - Eldrivna dörrar - användarsäkerhet
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