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Introduktion

1 Introduktion

1.1 Symboler og tegn

Advarselshenvisninger
I denne vejledning anvendes advarselshenvisninger for at advare dig mod materielle skader og personskader.

 X Læs og overhold altid disse advarsler.
 X Følg alle foranstaltninger, der er mærket med advarselssymbol og advarselsord .

Advarselssymbol Advarselsord Betydning

ADVARSEL Farer for personer. 
Manglende overholdelse kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.

Yderligere symboler og tegn
For at tydeliggøre en korrekt betjening, er vigtige informationer og tekniske henvisninger fremhævet.

Symbol Betydning

 

betyder ”vigtig henvisning”. 
Informationer vedrørende undgåelse af materielle skader, til bedre forståelse eller til optimering af 
arbejdsprocesser.

 
betyder ”yderlig information”

 X  
Symbol for en handling: Her skal du foretage dig noget.

 X Overhold rækkefølgen ved flere handlingstrin.

1.2 Revisioner og gyldighed
Gyldig for version og ECdrive T2-FR fra konstruktionsår 2019.

1.3 Produktansvar
Iht. producentens ansvar for hans produkter, som er defineret i produktansvarsloven skal de i denne brochure 
indeholdte informationer (produktinformationer og formålsbestemt anvendelse, forkert brug, produktets ydeev-
ne, produktets vedligeholdelse, informations- og undervisningspligter) overholdes. Ved manglende overholdelse 
bortfalder fabrikantens ansvar. 

1.4 Gældende dokumenter
Type Navn
Tilslutningsplan DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Brugermanual DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
Fejl og foranstaltninger DCU1 

DCU1-2M
Kabelplan Enfløjet

Tofløjet
Sikkerhedsanalyse
Formontagevejledning VP ECdrive T2 / -FR
Montagevejledning Holder og sidedel
Montagevejledning Fløj og sidedel, profilsystemer

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.
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2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

2.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne
Skydedørsystemet bruges til automatisk åbning og lukning af en bygningsgennemgang. 
Skydedørsystemet må kun anvendes i vertikal monteringsposition og i tørre rum inden for det tilladte applikati-
onsområde (se Montage- og servicevejledning).

Skydedørsystemet er beregnet til personfærdsel i bygninger. 
Skydedørsystemet er ikke beregnet til følgende applikationer:
 à Til industrielle applikationer
 à til anvendelsesområder, der ikke bruges til personfærdsel (f.eks. garageport)
 à på mobile genstande såsom skibe

Skydedørsystemet må kun anvendes:
 à i de driftstyper, der er beregnet af GEZE
 à med de komponenter, der er tilladt/godkendt af GEZE
 à med den leverede software fra GEZE
 à i de montagevarianter/montagetyper, der er dokumenteret af GEZE
 à inden for det testede/tilladte anvendelsesområde (klima/temperatur/beskyttelsestype)

En afvigende anvendelse anses som uoverensstemmende med bestemmelserne og medfører et bortfald af 
samtlige ansvars- og garantikrav over for GEZE. 

2.2 Sikkerhedsanvisninger
 à Indgreb og ændringer, som påvirker sikkerhedsteknikken og funktionaliteten på dørsystemet, må kun gen-

nemføres af GEZE. 
 à En problemfri og sikker drift forudsætter en fagligt korrekt transport, en fagligt korrekt opstilling og montage, 

kvalificeret betjening og en korrekt vedligeholdelse.
 à De gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker samt de øvrigt generelt anerkendte sikkerhedstekniske 

eller arbejdsmedicinske regler skal overholdes. 
 à Kun originale tilbehørsdele, originale reservedele og tilbehør, der er godkendt af GEZE, garanterer en upåkla-

gelig funktion på dørsystemet.
 à Foreskrevne monterings-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal udføres af fagpersonale, der er 

autoriseret af GEZE.
 à Ved sikkerhedstekniske kontroller skal man følge de landespecifikke love og forskrifter.
 à Ændringer på anlægget udført på eget initiativ medfører, at GEZEs ansvar for deraf følgende skader og god-

kendelsen til brug i flugt- og redningsveje bortfalder.
 à Ved kombination med fremmede fabrikater afviser GEZE ethvert ansvar.
 à Brug også kun originale GEZE-reservedele til reparation og vedligeholdelse.
 à Tilslutning til strømspænding skal være udført af en autoriseret elektriker. Gennemfør nettilslutning og kon-

trol af beskyttelsesleder iht. VDE 0100 del 610.
 à Anvend en lokal 10-A-automatsikring som udkobler på netsiden.
 à Beskyt DPS programmeringsenheden mod uautoriseret adgang.
 à Iht. maskindirektiv 2006/42/EF skal der gennemføres en risikoanalyse inden ibrugtagning af døranlægget og 

dette skal mærkes iht. CE-mærkningsdirektiv 93/68/EØF.
 à Følg den seneste udgave af direktiver, standarder og landespecifikke forskrifter, især:

 à DIN 18650: 2010 -06 ”Låse og byggebeslag – Automatiske dørsystemer”
 à VDE 0100, del 610: 2004-04 ”Opførelse af stærkstrømsanlæg med netspændinger på op til 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 ”Maskinelt betjente døre; brugssikkerhed; krav og testmetoder”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 ”Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 1: 

Generelle krav (IEC 60335-1: 2010, modificeret); Tysk udgave EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 ”Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 2 -103: 

Særlige krav til drev til porte, døre og vinduer (IEC 60335-2-103: 2006, modificeret + A1: 2010, modificeret); Tysk udgave 
EN 60335-2-103: 2015

Produktet skal indbygges eller monteres således at man garanterer en uproblematisk adgang til produktet ved 
eventuelle reparationer og/eller vedligeholdelser med en forholdsmæssig lavere kraftanstrengelse og så eventu-
elle omkostninger for afmontering ikke står i misforhold til produktets værdi 
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2.3 Sikkerhedsbevidst arbejde
 à Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
 à Vær opmærksom på svingområdet for lange anlægsdele.
 à Arbejder med en høj sikkerhedsrisiko (f.eks. montering af drev, kåbe eller dørfløjen) må aldrig udføres alene.
 à Kåbe/drevbeklædninger skal sikres mod fald.
 à Sørg for at sikre ikke fastgjorte komponenter, så de ikke falder ned.
 à Anvend kun de kabler, som er anført i kabelplanen. Påsæt skærme iht. tilslutningsplanen.
 à Løse kabler inde i drevet skal sikres med kabelbindere.
 à Før arbejde på de elektriske komponenter:

 à Afbryd drevet fra 230-V nettet og sørg for at sikre det mod gentilkobling. Kontrollér for spændingsfrihed.
 à Afbryd styringen fra det 24-V genopladelige batteri.

 à Ved brug af en nødstrømforsyning (USV) er anlægget også under spænding når det er frikoblet på netsiden.
 à For ledningsføringer skal der principielt anvendes tyller med lederklemmer.
 à Sørg for en tilstrækkelig belysning.
 à Anvend sikkerhedsglas.
 à Anbring sikkerhedsmærkater på glasdøre.
 à Fare for kvæstelser ved åbent drev. Hår, beklædningsdele, kabler osv. kan blive trukket ind af drejende dele!
 à Fare for kvæstelser på grund af manglende sikring af klemnings-, stød- skære- og indtrækssteder!
 à Fare for kvæstelser grundet ituslået glas! Anvend udelukkende sikkerhedsglas.
 à Fare for kvæstelser pga. skarpe kanter på drev og dørfløj!
 à Fare for kvæstelser grundet frit bevægelige dele under montagen!

2.4 Miljøbevidst arbejde
 à Ved bortskaffelse af døranlægget skal man adskille de forskellige materialer og indlevere dem på genbrugspladsen.
 à Batterier og akkumulatorer må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet.
 à De lovmæssige bestemmelser skal overholdes ved bortskaffelse af døranlægget og batterier/akkumulatorer.

2.5 Sikkerhedsanvisninger for transport og opbevaring
 à Dørdrevet ECdrive T2 er ikke konstrueret til hårde slag eller fald fra stor højde. 
 X Smid det ikke, og lad det ikke falde.

 à Opbevaringstemperaturer på under –30 °C og over +60 °C kan føre til skader på enheden.
 à Skal beskyttes mod fugt.
 à Ved transport af glas skal man anvende særlige anordninger til glastransport (f.eks. A-stel).
 à Adskil flere ruder på et stel eller ved oplagringen via mellemliggende indlæg (f.eks. små kortplader, papir, 

polysnore).
 à Glas må kun oplagres stående på et jævnt underlag med en god bæreevne. Anvend herved egnet materiale 

som underlag (f.eks. trælister).
 à Ved isoleringsglas skal man sørge for at det står tæt til mindst 2 underlag på hele elementtykkelsen.
 à Sikkerhedsanordninger må ikke forårsage beskadigelser af glasset hhv. isoleringsglasset ved oplagring og 

transport, og skal anbringes fladt på rudens overflade.
 à Tørre, godt ventilerede, lukkede, vejr- og UV-bestandige lokaler er velegnede som oplagringsarealer.

2.6 Kvalifikation
Montage af GEZE skydedørdrevet må kun udføres af fagpersonale, der er autoriseret af GEZE.  
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3 Om dette dokument

3.1 Oversigt
Denne vejledning beskriver montagen af det automatiske skydedørdrev/ECdrive T2-FR uden sidedele.
Montagen af sidedele samt montagen af holderen er beskrevet i montagevejledningen ”Holder med sidedel” 
(70518-9-0959).

Visning forfra

 

�

� �

Visning oppefra (ECdrive T2 med ISO-profiler i væg- og stolpe-rigel-konstruktion)

�

�
�

Visning fra siden (ECdrive T2 med ISO-profiler i stolpe-rigel-konstruktion)

1 Skydedørdrev
2 Bevægelig fløj
3 Beskyttelsesfløj
4 Gulvføring
5 Sikkerhedsfløj

�

�

�

�
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4 Oversigt

4.1 Planer
Tegningsnr. Type Navn
70518-0-001 Drevtegning ECdrive T2, drev
70518-ep01 Monteringsplan ISO glasbeslag, 1-fl.
70518-ep02 Monteringsplan ISO glasbeslag, 2-fl.
70518-ep03 Monteringsplan ESG glasbeslag, 1-fl.
70518-ep04 Monteringsplan ESG glasbeslag, 2-fl.
70518-ep17 Monteringsplan ISO stolpe-rigel-konstruktion 1-fl.
70518-ep18 Monteringsplan ISO stolpe-rigel-konstruktion 2-fl.
70518-ep19 Monteringsplan ESG stolpe-rigel-konstruktion 1-fl.
70518-ep20 Monteringsplan ESG stolpe-rigel-konstruktion 2-fl.
70518-ep21 Monteringsplan ISO Lock A 1-fl.
70518-ep22 Monteringsplan ISO Lock A 2-fl.
70518-ep23 Monteringsplan ISO Lock M 1-fl.
70518-ep24 Monteringsplan ISO Lock M 2-fl.
70518-ep33 Monteringsplan ISO stolpe-rigel-konstruktion Lock A 1-fl.
70518-ep34 Monteringsplan ISO stolpe-rigel-konstruktion Lock A 2-fl.
70518-ep35 Monteringsplan ISO stolpe-rigel-konstruktion Lock M 1-fl.
70518-ep36 Monteringsplan ISO stolpe-rigel-konstruktion Lock M 2-fl.
70518-ep37 Monteringsplan Fastgørelse af beskyttelsesfløj
70518-ep38 Monteringsplan ISO-ESG sidedel på byggestedet 
70518-ep39 Monteringsplan Træfløj på byggestedet 1-fl.
70518-ep40 Monteringsplan Træfløj på byggestedet 2-fl.
70518-2-0203 Komponenttegning Kåbe 100× 132

70484-ep04 Sikke til skydedørdrev

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.
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Oversigt

4.2 Værktøj og hjælpemidler

Værktøj Størrelse

Målebånd

Markeringsstift

Momentnøgle

Unbrakonøgle 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Gaffelnøgle 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Skruetrækkersæt op til 6 mm; krydskærv PH2 og PH4

Torx-nøgle T × 20; bit-indsatslængde mindst 110 mm

Sidesnitstempel

Crimptang til elektriske kabler

Afisoleringstang

Multimeter

Displayprogramkontakt DCU1 (Mat.-nr. 103940)

Nøglekontakt (kun ved ECdrive T2-FR) (Mat.-nr. 074437)

Stjernenøgle 8 mm, 10 mm

Splitdorn 4 mm

4.3 Omdrejningsmomenter
Omdrejningsmomenterne angives ved det pågældende montagetrin.

4.4 Komponenter og komponentgrupper
Se ep-tegningen for den ønskede montagesituation samt drevtegninger.
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5 Montering
 X Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
 X Arbejd altid med to mand.
 X Brug trappestiger eller trintaburetter.
 X Hold løbeskinnens indvendige område rent.

5.1 Forberedelse på stedet
 X For at sikre en korrekt montage, skal forberedelserne på bygningen kontrolleres:

 à Type og bæreevne på facadekonstruktion hhv. underkonstruktion 
 à Jævnhed på monteringsfladen
 à Jævnhed på det færdige gulv
 à Krav i kabeldiagrammet

5.2 Forberedelse af løbeskinne

Formonterede systemer leveres med påsatte modulholdere. 
 X Afmontér modulholderne for at lette fastgørelsen af løbeskinnen på væggen.

Hvis der kun er lidt plads mellem løbeskinne og væg:
 X Skub en anslagsbuffer på løbeskinnen.
 X Formontér sideplader.

5.3 Kontrollér/formontér kabelføring
Kabelindføringen sker på venstre side af drevet. 
Hvis kablerne er udlagt forkert på stedet og f.eks. ankommer i midten eller højre side, kan de via kabelføringerne 
Id. 180897 (ekstraudstyr) føres bag på løbeskinnen til venstre.

Ved udlægning af 230-V-ledningen gennem drevet skal denne isoleres dobbelt.

 X Indfør kablet (1) i løbeskinnen.
 X Clip kabelføringerne (3) ind i løbeskinnen.
 X Bundt kablerne med kabelbinderen (2) 

på kabelføringerne.

�

�
�

Det påkrævede antal kabelføringer er afhængig af åbningsbredden:
 à ÅB < 1250 mm = 6 kabelføringer (1x Id. 180897)
 à ÅB < 2350 mm = 12 kabelføringer (2x Id. 180897)
 à ÅB < 3000 mm = 18 kabelføringer (3x Id. 180897)
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5.4 Montering af mellemplader (ekstraudstyr)

 

1

 X Clip mellempladerne (1) på bagsiden af løbeskinnen.
 à øverste boringsrække til vægfiksering
 à nederste boringsrække til clipsen til mellempladen

Alt efter de byggemæssige forhold (rigelkonstruktion) kan der også monteres omvendt. 
Anvend om muligt den øverste boringsrække til fikseringen.
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5.5 Montering af løbeskinne

For en lettere horisontal udretning af løbeskinnen er der anbragt ovale bøsninger (2). 
Fastgørelsen af løbeskinnen foretages via fikseringshullerne (1) på løbeskinnen. 
De ovale huller (2) har ingen bærende funktion. 

�� � � �

�� �

Illustrationerne er vejledende og viser en ISO stolpe-rigel-konstruktion.

 X Fastsæt montagehøjden for løbeskinnen (3). 
Tag højde for ujævnheder på væg og gulv.

 X Positionér løbeskinnen og markér 2 borehuller til de dertil hørende ovale bøsninger (2).
 X Fjern løbeskinnen.
 X Bor borehuller til ovale bøsninger (2).
 X Fiksér løbeskinnen ved hjælp af 2 skruer til de ovale bøsninger (2).
 X Udret løbeskinnen horisontalt.
 X Markér fastgørelsesboringer (1) (øverste borerække på løbeskinnen).
 X Fjern løbeskinnen.
 X Bor boringer (1) til fastgørelse.
 X Skru løbeskinnen (3) fast.
 X Montér tætningslisten (5).
 X Montér væglister (6).
 X Montér børsteprofil med børster (4).

Visning fra siden

��

����

�

�

�

�

�

�

Visning fra oven

� �
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5.6 Montering af vinkelgulvføring

 à For montage af den gennemgående gulvføring henvises til montagevejledningen ”Gennemgående gulvføring” 
(70723-9-0988). 

 à For yderligere informationer, se den tilhørende montagetegning, kapitel 4.1.

 X Skru vinkelgulvføringen (2) fast med 3 undersænkskruer DIN 7991 
M5×12 (1) (omdrejningsmoment 6 Nm).

�

�

5.7 Påsæt dørfløjen

5.7.1 Montering af enkelt-rullevogn på dørfløjen

 X Skru rullevognen (1) på dørfløjen.

�

�

 X Positionér og fikser enkelt-rullevognen på ophængsprofilen.

 à For position af bærevinklen henvises til montagetegningen for fløjen.

 

y x
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5.7.2 Påsætning af dørfløj med enkelt-rullevogn

Opstilling af dørfløj

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser på grund af faldende dørfløj
Dørfløjene er meget tunge.

 X Opstil dørfløjen ved hjælp af mindst 2 personer.

 

Positionering af dørfløj

ADVARSEL!
Fare for personskade pga. klemning!
Dørfløjene er endnu ikke sikrede og kan let forskydes.

 X Sørg for, at dørfløjene ikke forskydes utilsigtet eller af uvedkommende personer.

 X Rengør løbeskinnen.

 X Skub løberulle med rulleholder ind i løbeskinnen og fastgør den på bærevinklen.

 X Indstil dørfløjens højde med skruen (1).
 X Spænd skruerne (2) efter indstilling af dørfløjen 

(Omdrejningsmoment 20 Nm).
 X Montér låsebolten og indstil højden. 

Spalte mellem bolt og løbeskinne = 0,5 mm (svarer 
til ca. 4 ark kopipapir).
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For en lettere positionering af rullevognen på dørfløjen er der på bærevinklen (1) anbragt markeringer (2). 
Dermed kan alle rullevogne indstilles ensartet uden opmåling.

�

�

Påskruning af medbringer på rullevogn

Medbringeren må ikke strejfe nogen forhindring på kørestrækningen.

 X Skub medbringeren uden spændebøjle (remlås) 
hen over hullerne i rullevognen og fastgør den 
med 2 skruer (1). 
Vent med at stramme skruerne.

 X Til indstilling af hovedlukkekanten forskydes 
medbringeren i de ovale bøsninger.

 X Spænd skruerne (1).
 X Skub døren på den ønskede åbningsvidde.
 X Positionér og fastgør anslagsbuffer.

1

 

5.7.3 Montering af bærevinkel på dobbelt-rullevognen på fløjen

 X Skru skruen (1) af holderen (2).

Afstanden a mellem skruehovedet på skruen (1) og 
skrueholderen (3) skal indstilles igen senere.

 

�

�
�

�

 X Skru 2 skruer (3) af og fjern bærevinklen fra 
dobbelt-rullevognen.

�
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 X Skru bærevinklen (5) til venstre og højre på dørfløjen (6) 
(Omdrejningsmoment 15 Nm).

�

�

For position af bærevinklen henvises til montagetegningen for fløjen.

5.7.4 Påsætning af dørfløj med dobbelt-rullevogn

Fiksering af dobbelt-rullevogn på løbeskinne

 X Montér skruen (1) med skrueholder (3) igen.

������

�

�

 X Sæt dobbelt-rullevognen (3) på løbeskinnen (4).
 X Løsn skruen (2) til Anti-tilt Roll.
 X Skub skruen (2) opad, indtil rullen (5) ligger op til 

løbeskinnen opad.
 X Spænd skruen (2).

�

�

�

�

�
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Opstilling af dørfløj

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser på grund af faldende dørfløj
Dørfløjene er meget tunge.

 X Opstil dørfløjen ved hjælp af mindst 2 personer.

 
 X Stil dørfløjen med bærevinkel hen til dobbelt-rullevognen.

Fastskruning af dørfløj

 X Skru hver af de to bærevinkler (3) til dørfløjen på 
dobbelt-rullevognen (1) med låseskuer 
Verbus-Ripp M8×10 (2).

 X Spænd låseskruerne (2).

�

�

�

 X Skru skruen (5) ud af holderen (4).

Pas på her, at holderen (4) ikke falder ned.

 X Skru skruen (5) med skrueholder (6) ind i holde-
ren (4), indtil skruen (5) får kontakt med bære-
vinklen (3).

 X Mellem holderen (4) og skrueholderen (6) skal der 
overholdes en afstand på 6,5 mm. ������

�

�

�

�
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Positionering af dørfløj

 X Positionér dørfløjene flygtende. Vær derved opmærksom på samme højde og parallelle lukkekanter.

 X Indstil højde og parallel position på dørfløjen på 
sekskanten på ophængsskruerne (4).

 X Spænd låseskruerne Verbus-Ripp M8×10 (2) (om-
drejningsmoment 24 Nm).

�

�
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Montering af medbringer på dobbelt-rullevogn

 X Montér medbringeren (2) med 2 låseskruer 
Inbus-Ripp M6×10 (1) på dobbelt-rullevognen 
(omdrejningsmoment 10 Nm).

Eksempel: ISO-fløj �

�

5.8 Montering af drevkomponenter

Hvis sidepladerne og anslagsbufferen ikke længere er monteret:
 X Montér og fikser sidepladerne og anslagsbufferen.

5.8.1 Montering af modulholder til venstre og højre

ADVARSEL!
Ikke-sikrede komponenter kan falde ned ved belastning.

 X Vær ved montagen af modulholderen opmærksom på, at denne sidder i løbeskinnen (2) over hele dens længde.

�

�
�

 X Positionér modulholderen til højre (3) således, at medbringeren ikke kolliderer med motoren.
 X Positionér modulholderen til venstre (1) således, at medbringeren ikke kolliderer med låsen eller styrerullen.

 X Skru den formonterede modulholder til venstre (1) og højre (3) på løbeskinnen (2) (omdrejningsmoment 3,5 Nm).
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5.8.2 Drevtegninger

2-fløjet

1-fløjet, venstrelukning

1-fløjet, højrelukning

Forklaring:

ÅB Åbningsbredde UBV Position buffer venstre
Ux Position modulholder venstre UBH Position buffer højre
Uy Position modulholder højre
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5.8.3 Mål på drevtegningerne (ISO- og ESG-profilsysten og træfløj)

2-fløjet

Drevtype Åbningsbredde Ux Uy
UBV (en rulle) UBV (dobbeltrulle) UBH (en rulle) UBH (dobbeltrulle)

≥ <

EC T2 900 1000 70 ÅB-13,5 29–88 2–68 0–59 2–68

1000 3000 ÅB/2-400 1,5ÅB-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

T2-FR 900 1070 105 ÅB+21,5 29–123 2–103 0–94 2–103

T2-FR-DUO 1070 3000 ÅB/2-400 1,5ÅB-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

T2-FR-RWS 900 1170 155 ÅB+71,5 29–173 2–153 0–144 2–153

T2-FR-LL 1170 3000 ÅB/2-400 1,5ÅB-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

1-fløjet, venstrelukning

Drevtype Åbningsbredde Ux Uy
UBV (en rulle) UBV (dobbeltrulle) UBH (en rulle) UBH (dobbeltrulle)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÅB-283,5 36–52 5–9

13–21 1–9

T2-FR 700 800 13–126 1–114

T2-FR-DUO 800 3000 13–21 1–9

T2-FR-RWS 700 860 13–181 1–169

T2-FR-LL 860 3000 13–21 1–9

1-fløjet, højrelukning

Drevtype Åbningsbredde Ux Uy
UBV (en rulle) UBV (dobbeltrulle) UBH (en rulle) UBH (dobbeltrulle)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÅB-283,5

100–107 26–39

7–21 5

T2-FR 700 800 100–212 26–144

T2-FR-DUO 800 3000 100–107 26–39

T2-FR-RWS 700 860 100–267 26–199

T2-FR-LL 860 3000 100–107 26–39

 à Drevtegningerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.
 à Til GC-profiler Therm: Anvend informationer fra drevtegningerne.
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5.8.4 Montering af tandrem

 X Før tandremmen på motorrullen og styrerul-
len, og tilpas i givet fald længden.

 X Indsæt tandremmens ender (1) i tandremmens 
lås (2) (3 tænder pr. side).

1

2

1

 X Montér tandremmens lås (2) kort med skruerne (4) 
på medbringeren (3).

 X Vent med at stramme skruerne.

�
�

�

5.8.5 Stramning af tandrem

 X Tandremmen skal forspændes med 300 N ±35 N (se drevtegningen).

 X Løsn de 2 skruer (2).
 X Skub motoren (3) manuelt til højre.
 X Åbn skruen (1) og forskyd T-notholderen såle-

des, at der kan skubbes en skruetrækker ind 
mellem T-notholder og motor.

 X Spænd skruen (1) (omdrejningsmoment 10 Nm).
 X Skub skruetrækkeren ind i mellemrummet og 

hæv den, indtil tandremmen er spændt.
 X Spænd de 2 skruer (2) (omdrejningsmoment 15 Nm).

1
2

3
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5.8.6 Indstilling af lukkeposition ved 2-fløjede anlæg

  

 X Skub dørfløjen til lukket position.
 X Montér den anden lås til tandremmen, men spænd ikke skruerne (2) endnu.
 X Finjustér positionen i forskydningsretningen i de ovale bøsninger (1).
 X Når den præcise lukkeposition er indstillet, spændes skruerne (2) (omdrejningsmoment 6 Nm).

5.8.7 Elektrisk forbindelse af modulholder til venstre og højre

 X Tilslut kablet (1) fra transformatoren til styre-
enheden.

 X Fastgør kabelholder (1) på modulholderen.
 X Fastgør kabelholder (3) på styreenheden.
 X Før kablet (2) fra transformatoren gennem 

kabelholderen til transformatoren.
1

�

�
�
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5.8.8 Samling af tandremmens lås (ekstraudstyr) og styreenheden

1 2

                   
3

 X Ved påsætning af dækslet (3) skal man sørge for, at ingen kabler klemmes inde.

 X Indsæt tandremmens lås (ekstraudstyr) (1) på styreenheden (2).
 X Træk kablet til tandremmens lås (ekstraudstyr), tilpas den om nødvendigt, afisolér og anbring isolerede tyller.
 X Tilslut kablet til tandremmens lås (ekstraudstyr) (1) (se tilslutningsdiagram).
 X Tilslut i givet fald flere komponenter.
 X Sæt afskærmningen (3) på styringen og tryk den fast. Afskærmningens holdekraft kan øges ved at bøje denne lidt.
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5.8.9 Montage af jordforbindelse til transformator

 

 � �

 X Skru enhedsfladstikket (1) med linsepladeskrue 3,5×16 (2) på løbeskinnen (omdrejningsmoment 3,5 Nm).

 X Forbind jordledningen (3) fra transformatoren 
med enhedsfladstikket.

�
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6 Produktionstest og idriftsættelse
 X Gennemfør en produktionstest som beskrevet i tilslutningsdiagrammet for ”Automatiske skydedøre DCU1-NT/

DCU1-2M-NT.

6.1 Tilslutning af drev

ADVARSEL! 
Livsfare på grund af elektrisk stød!

 X Det elektriske anlæg (230 V) må kun tilsluttes eller afbrydes af en elektriker.
 X Nettilslutning og kontrollen af jordforbindelse skal gennemføres i overensstemmelse med VDE 0100 Del 610.

 X Tilslut batteristikket (1) på styreenheden.

 

1

  

Forbindelsen fra batteriet til styreenheden skal adskilles når der gennemføres vedligeholdelsesarbejder!

 X Kontrollér, om batterikablet er tilstrækkeligt langt, forlæng evt. med et batteriforlængerkabel.
 X Tilslut døråbneren til 230-V nettet (230 V AC ±10 %, 50/60 Hz) og slå hovedafbryderen på transformatoren til.

6.2 Tilslutning af jordforbindelse til afskærmning

� �

�

�

�

 X Forbind jordledningen (2) på afskærmningen med den anden stiktilslutning på enhedsfladstikket (1).

Alt efter længden på drevet skal et 2. enhedsfladstik med jordledning monteres, for at overvinde afstanden mel-
lem transformator-jordforbindelsen og jordforbindelsen til afskærmningen.

 X Skub kabelskoen på jordledningen til afskærmningen (2) på jordforbindelsen (3).
 X Fastgør den med sekskantmøtrik (4).
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6.3 Montering af skærmbeskyttelsen

FORSIGTIG! 
Fare for kvæstelser!
Personer kan kvæstes når afskærmningen svinges.

 X Håndtér altid afskærmningen med to mand.

FORSIGTIG! 
Fare for kvæstelser, hvis afskærmningen falder ned!

 X Sørg for at skærmen er faldet sikkert på plads på sidedelene.
 X Slip forsigtigt afskærmningen og kontrollér, om den sidder sikkert.

 X Før monteringen drejes den røde låsestift (1) ud af tandremmens lås (ekstraudstyr).

6.3.1 Boring af boring til tandremmens lås (ekstraudstyr)

Boringens position skal kontrolleres. Alt efter positionering af drevkomponenterne kan der opstå mindre afvigelser her. 

Du finder målangivelser til målet C i komponenttegningen for skærmen (70518-2-0203).

 X Bor en boring med Ø 20 mm.
 X Slib boringen. ����

��
��

�

����

6.3.2 Montering af skærmholdere
For at sikre stabiliteten af skærmen, skal der monteres skærmholdere på løbeskinnen.
Antallet og montagepositionen er afhængig af længden på drevet.

Drevlængde Antal skærmholdere
op til 4000 mm 2
4001 mm–5000 mm 3
5001 mm–6000 mm 5

Montageposition

Drevlængde op til 
4000 mm:

��� ���

��� ���

��� ���

� �

����

Drevlængde 
4001–5000 mm:

Drevlængde 
5001–6000 mm:
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Indsættelse af skærmholder

 

�
�

� �

�

 X Sær skærmholderen (1) på løbeskinnen (3).
 X Fastgør skærmholderen (1) med skruen (2).

Montering af skærmbeskyttelsen

� � �
�

�

 X Sæt skærmbeskyttelsesrebet (4) på ophængsstykket til skærme (5).
 X Sæt skærmbeskyttelsesrebet (4) på ophængsstykket (3) til sidepladerne.
 X Skub skærmen på sidepladerne indtil den faldet på plads og sørg for at sikre, at den også sidder rigtig om-

kring modulholderen og kabelholderen.

 X Kontrollér at skærmbeskyttelsesrebet (4) og jordledningen sidder korrekt. Der må ikke være kontakt til dele 
i bevægelse.

 X Placér drejestiften (2) i låsen.
 X Fastgør drejestiften (2) med skruen (1).

 X Efter montagen skal den grå drejestift (2) sidde således i hullet i afskærmningen, at den kan låses og låses op.

 X Forstør om nødvendigt boringen i skærmen.

6.3.3 Montering af sikkerhedsanordninger
 X Montér sikkerheds- og aktiveringsanordninger.
 X Træk kablet forskriftsmæssigt i kabelkanalerne.

Elektrisk installation, se tilslutningsdiagram.

6.3.4 Montering af kontakter/knapper
Elektrisk installation, se tilslutningsdiagram.

6.3.5 Montage af programkontakt
Elektrisk installation, se tilslutningsdiagram.
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6.4 Idriftsættelse af døranlæg

Informationer vedrørende tilslutning og parametrering af sikkerhedssensorerne samt ind- og udgange og om 
ibrugtagning finder du i tilslutningsdiagrammet.

6.4.1 Opret en kontrolbog
 X Gennemfør en sikkerhedsanalyse.
 X Registrér de monterede optioner i sikkerhedsanalysen til den driftsansvarlige.

6.5 Demontage

ADVARSEL! 
Livsfare på grund af elektrisk stød!

 X Det elektriske anlæg (230 V) må kun tilsluttes eller afbrydes af en elektriker.
 X Nettilslutning og kontrollen af jordforbindelse skal gennemføres i overensstemmelse med VDE 0100 Del 610.

FORSIGTIG! 
Fare for kvæstelser!
Personer kan kvæstes når afskærmningen svinges.

 X Håndtér altid afskærmningen med to mand ved længder over 4 m.

FORSIGTIG! 
Fare for kvæstelser ved sammenstød og klemning!

 X Sørg for at sikre dørfløjen mod utilsigtet bevægelse.
 X Træk batteriet ud.

Demontagen foregår i omvendt rækkefølge af montagen.

7 Service og vedligeholdelse

7.1 Mekanisk service

7.1.1 Kontrollér tandremsspændingen
 X Sæt døren i drift. 

Tandremmen må ikke løfte sig fra motortandskiven eller springe over tænder når der bremses og accelereres.
 X Hvis tandremmen løftes af eller springer over, skal man øge spændingen på tandremmen:

 à Opmærk motorpositionen på løbeskinnen.
 à Forskyd motoren til højre i trin á 1-mm.

7.1.2 Stramning af tandrem
Se kapitel 5.8.5.
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7.2 Vedligeholdelse

De forskrevne vedligeholdelsesarbejder på ECdrive T2-FR skal gennemføres af en sagkyndig:
 à mindst en gang om året

eller
 à når serviceindikationen på programkontakten lyser hhv. blinker (se tilslutningsdiagram)

 X Forbered og før kontrolprotokoller.

Lad altid døren indlære igen efter afslutning af vedligeholdelsesarbejderne.

Kontrolpunkt Aktivitet Bemærkninger

Løbeskinne Kontrollér for ridser  X Udskift løbeskinne

Kontrol af renlighed  X Rengøring af løbeskinne

Rullevogn Kontrollér slid på løberullerne  X Fjern slid

Kontrollér børster  X Afmontér rullevognen (se kapitel 9.1.2, 
”Udskiftning af løberulle, enkelt-rulle-
vogn” hhv. Kapitel 9.1.4, ”Udskiftning af 
løberuller, dobbelt-rullevogn”)

 X Udskift børster (se kapitel 8.1.2, ”Udskift-
ning af løberulle, enkelt-rullevogn” hhv. 
kapitel 8.1.3, ”Udskiftning af løberuller, 
dobbelt-rullevogn”)

Gulvføringsområde Kontrollér for en funktion uden klemning  X Rengør gulvføringsområdet

Gulvføringsområde (børster) Kontrollér for snavs og hårdhed  X Rengør hhv. udskift 

Dørfløj Kontrollér for letbevægelighed  X Se kapitel 8.1.1

Tandrem Kontrollér for beskadigelse og slid  X Udskift tandremmen 

Kontrollér spændingen  X Spænd tandrem  
(se kapitel 5.8.5)

Kontrollér for beskadigelse på tandremmens 
lås (ekstraudstyr)

 X Udskift tandremmen

Tandrems-låsemekanisme 
(option)

Kontrol af funktion  X Positionér tandremmens lås (option) igen 
(se kapitel 6.3)

Skruer Kontrollér at de sidder fast  X Spænd skruerne (for omdrejningsmo-
menter, se drevtegning)

Enheder og  
periferiudstyr

Kontrollér for korrekt funktion  X Udskiftning af komponentgruppe

Kabler Kontrollér for beskadigelser og korrekt  
fiksering

 X Udskift hhv. fastgør kablerne
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8 Fejlafhjælpning

ADVARSEL!
Livsfare på grund af elektrisk stød!

 X Det elektriske anlæg (230 V/ 115 V) må kun tilsluttes eller afbrydes af en elektriker.
 X Nettilslutning og kontrollen af jordforbindelse skal gennemføres i overensstemmelse med VDE 0100 Del 610.

FORSIGTIG!
Fare for kvæstelser når døråbneren er åbnet!
Hår, tøj, kabler osv. kan trækkes ind i roterende dele.

 X Vær ved arbejder på den åbne døråbner opmærksom på roterende dele.

FORSIGTIG! 
Fare for kvæstelser ved sammenstød og klemning!

 X Sikr dørfløjen mod utilsigtede bevægelser.
 X Afbryd batteriet.

8.1 Mekaniske fejl
Årsag Afhjælpning
Løbeskinne bøjet  X Udskift løbeskinnen. 

 X Kontrollér montageunderlag.
Dørfløj går tungt  X Kontrollér dørfløj (se nedenfor).  
Rullevogn fastklemt eller defekt, kraftig slitage 
på løberuller

 X Kontrollér om tandremmen sidder retvinklet på medbringeren. 
 X Sørg for, at tandremmen løber parallelt. 
 X Udskift rullevogn (se nedenfor).

Tandrem beskadiget  X Udskift tandrem.
Komponentgruppe defekt  X Udskift komponentgruppe (se nedenfor).

8.1.1 Kontrol af dørfløje
 X Frigør kørefløjen fra tandremmen via medbringeren.
 X Forskyd dørfløjene og kontrollér, at de går let.

Hvis dørfløjene går let:
 X Kontrollér gearmotoren og udskift om nødvendigt.
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8.1.2 Udskiftning af børster på enkelt-rullevogn

 X Sørg for at sikre dørfløjen mod at kunne falde ned.
 X Afmonter rullevognen.
 X Træk børsten (3) ud af bærevinklen (1).
 X Rengør rullen (2) og sæt en ny børste i.
 X Montér rullevognen igen i omvendt rækkefølge.

�

�

�

 

8.1.3 Udskiftning af børster på dobbelt-rullevogn

 X Sørg for at sikre dørfløjen mod at kunne falde ned.
 X Hægt dørfløjen af og vip den som beskrevet i 

kapitel 9.1.4.
 X Træk børsterne (1) ud af rulleholderen (3).
 X Rengør rullerne (2) og sæt nye børster i.
 X Hæng dørfløjen på igen og indstil den.
 X Indstil låserulle.

�

�

�

�
�
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8.2 Elektrisk fejl
 X Informationer vedrørende udlæsning og en liste med fejlmeldinger, se tilslutningsdiagram.

8.2.1 Udskiftning af sikring i transformator

FARE! 
Livsfare på grund af elektrisk stød! 
Når hovedafbryderen på transformatoren aktiveres, er der stadig spænding på sikringen, da denne sidder 
før hovedafbryderen.
Netspændingen 230 V skal frakobles fra nettet før sikringen.

 X Før afdækning af printpladeafdækningen (1) skal anlægget adskilles lokalt fra 230-V-nettet og sikres mod 
gentilkobling.

 X Se sikringsværdien i tilslutningsdiagrammet.

1111

 X Stik en egnet skruetrækker ind i åbningen på printpladeafdækningen (1) ovenover afbryderen.
 X Tryk forsigtigt printpladeafdækningens endeside opad med spidsen af skruetrækkeren. 

Snaplåsen løsnes.
 X Tag printpladeafdækningen (1) af.
 X Træk sikringsholderen af fremad og udskift den defekte sikring.
 X Sæt sikringsholderen på.

 X Pas på, at kablet ikke kommer i klemme når afdækningen sættes på.

 X Sæt printpladeafdækningen (1) på og tryk den fast.
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9 Kontrol af det monterede anlæg

9.1 Foranstaltninger til sikring mod og hindring af klemnings-, stød- skære- og 
indtrækssteder:

 X Kontrollér funktionen af sikkerhedssensorer og bevægelsesdetektorer.
 X Kontrollér jordforbindelsen til alle metaldele, der kan berøres.
 X Gennemfør en sikkerhedsanalyse (risikoanalyse).

9.2 Montagetjekliste til ECdrive T2
Nr. Kontrol i kapitel på side Udført
1 Er alle kabler til montering af ECdrive T2 trukket korrekt? 5.2 10
2 Er løbeskinnen monteret? 5.5 12
3 Er vinkelgulvføring/gennemgående gulvføring monteret? 5.4 11
4 Er dørfløjen med enkelt-rullevogn monteret? 5.7.2 14
5 Er dørfløjen med dobbelt-rullevogn monteret? 5.7.4 16
6 Er drevkomponenter monteret? 5.8 19
7 Er tandremmen monteret? 5.8.4 22
8 Er lukkeposition ved 2-fl. anlæg indstillet? 5.8.6 23
9 Er modulholder til venstre og højre elektrisk forbundet? 5.8.7 23
10 Er samling af tandremmens lås (option) og styreenheden forbundet? 5.8.8 24
11 Er sikkerhedsanordninger monteret? 6.3.3 28
12 Er kontakter/knapper monteret? 6.3.4 28
13 Er programkontakt monteret? 6.3.5 28
14 Er jordforbindelse til transformator monteret? 5.8.9 25
15 Er 230-V-tilslutning oprettet? 6.1 26
16 Er jordforbindelsen til afskærmningen tilsluttet? 6.2 26
17 Er skærmholdere monteret? 6.3.2 27
18 Er skærmbeskyttelsen monteret? 6.3.2 27
19 Er sikkerhedsanordninger monteret? 6.3.3 28
20 Er yderligere kontakter og taster monteret? 6.3.4 28
21 Er programkontakt monteret? 6.3.5 28
22 Er sikkerhedsanalysen gennemført? – –
23 Er der testet for afvigelser på anlægget i henhold til sikkerhedsanalysen? – –
24  à Er sikkerhedsafstandene korrekte? – –
25  à Er registreringsfeltet for radarmelderen indstillet rigtigt i flugtretningen? – –
26  à Er lysgitre til hovedlukkekanter indstillet rigtigt? – –
27  à Er programkontakten ved FFR-anlæg sikret via nøglekontakter? – –
28 Er alle komponenter monteret i henhold til de følgende vejledninger: – –
29  à Formontagevejledning ECdrive T2 – –
30  à Montagevejledning ECdrive T2 – Holder og sidedel – –
31  à Formontage- og montagevejledning GCtherm - ovenlys – –
32  à Formontagevejledning til profilsystem for fløj og sidedel – –
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