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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 .

Advarsels-
symbol

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
Version 00: Gyldig for version ECdrive T2 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 
DCU1-2M

Fejl og foranstaltninger DCU1 
DCU1-2M

Kabelplan Enfløjet
Tofløjet

Sikkerhedsanalyse
Montagevejledning ECdrive T2
Montagevejledning ECdrive T2 holder og sidedel
Montagevejledning Fløje og sidedele, profilsystemer

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.
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2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger
 X Følg de grundlæggende sikkerhedsanvisninger i montagevejledningen til ECdrive T2.

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 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 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 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 genbrugs-

pladsen.
 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
 X Smid det ikke, og lad det ikke falde.
 X Undgå hårde slag.

 à Opbevaringstemperaturer på under –30 °C og over +60 °C kan føre til skader på enheden.
 à Skal beskyttes mod fugt.
 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. 



ECdrive T2

6

Om dette dokument

3 Om dette dokument
Denne vejledning beskriver formontagen af det automatiske skydedørdrev ECdrive T2 / ECdrive T2-FR fra et VP-
Kit samt montagen af de bevægelige fløje og sidedele med de forskellige profilsystemer.

4 Oversigt

4.1 Planer
Tegningsnr. Type Navn
70518-0-001 Drevtegning ECdrive T2, drev
70518-2-0200 Behandlingstegning Løbeskinne
70518-2-0205 Behandlingstegning Løbeskinne stolpe-rigel
70518-2-0203 Behandlingstegning Kåbe 100× 132 mm
70518-2-0253 Behandlingstegning Kåbe 100× 100 mm
70518-1-0105 Behandlingstegning Modulholder venstre 2-fl
70518-1-0106 Komponentgruppebetegnelse Modulholder venstre 2-fl med lås
70518-1-0107 Komponentgruppebetegnelse Modulholder venstre 1-fl uden lås
70518-1-0108 Komponentgruppebetegnelse Modulholder venstre 1-fl højrelukning med lås
70518-1-0110 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre
70518-1-0111 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0112 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR
70518-1-0113 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0114 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR-DUO.
70518-1-0115 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR-DUO, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0116 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR-LL
70518-1-0117 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR-LL, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0118 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR-RWS
70518-1-0119 Komponentgruppebetegnelse Modulholder højre FR-RWS, kun 1-fl. venstrelukning med lås

70518-2-0203 Behandlingstegning Behandling af kåbe 100×132 mm til tandremmens lås
70518-2-0253 Behandlingstegning Behandling af kåbe 100×100 mm til tandremmens lås

70518-9-0964 Tilslutningsskitse Serviceterminal

Planerne er forbeholdt ændringer. Anvend kun den seneste udgave.
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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

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.
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Oversigt

4.4 Komponenter og komponentgrupper
Disse illustrationer viser udstyringen af et standarddrev i 2-fløjet samt 1-fløjet udførsel.
Opbygningen af komponentgrupperne kan afvige alt efter udstyring eller udførsel af drevet. Du finder præcise 
angivelser af positionering af de enkelte komponenter i drevtegningen (70518-0-001).

2-fløjet
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��

� �

����

��
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1-fløjet, venstrelukning
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1-fløjet, højrelukning

�� � � � � �

���������� ��

� � �� �� �

����

��

������

1 Sideplade
2 Jordforbindelse til af-

skærmning
3 Transformator
4 Styrerulle
5 Kåbe
6 Kabelholder
7 Styreenhed
8 Kabelholder DCU
9 Batteri
10 Tandrem
11 Gearmotor 

12 Afskærmningsbeskyttelse
13 Anslagsbuffer
14 Modulholder højre
15 Rullevogn
16 Løbeskinne
17 Remlås
18 Medbringer, kort
19 Medbringer, lang
20 Modulholder, venstre
21 Transformatorkabel
22 Jordforbindelse til transfor-

mator

4.5 Stykliste VP-sæt ECdrive T2

 à Styreenhed DCU
 à Gearmotor 
 à Rullevogn
 à Transformator
 à Batteri
 à Styrerulle
 à Kabelholder
 à Kabelholder DCU
 à Jordforbindelse til 

afskærmning

 à Afskærmningsbeskyttelse 
 à Anslagsbuffer
 à Medbringer, kort
 à Medbringer, lang
 à Transformatorkabel
 à Div. mærkater med klar folie
 à Tilbehør til fastgørelse af drev-

komponenter
 à Tilbehør til fastgørelse af kabler
 à Tilbehør til modulholder

 à Montagevejledning
 à Brugermanual
 à Tilslutningsplan
 à Inspektionsbog
 à Sikkerhedsanalyse
 à EF-monterings-overensstem-

melseserklæring
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5 Formontage

5.1 Tilpasning af løbeskinne og afskærmning
 à Løbeskinne: Pos. 16 i komponentgruppelisten, kapitel 4.4
 à Kåbe: Pos. 5 i komponentgruppelisten, kapitel 4.4

 X Kontrollér profiler for beskadigelser.
 X Tilpas løbeskinnen og afskærmningen til den 

ønskede længde (se behandlingstegninger, 
kapitel 4.1)

 X Rengør løbeskinnen og afskærmningen efter 
behandlingen.

5.2 Forberedelse af løbeskinne

 

��

���

��

���

�

�

� �

 X Markér position (UBV) for buffer til venstre (2) og (UBH) for buffer til højre (4) i henhold til drevtegningen.
 X Markér position (Ux) for modulholder til venstre (1) og (Uy) for modulholder til højre (3) i henhold til drevteg-

ningen (70518-0-001).

5.3 Montage af anslagsbuffer
Anslagsbuffer: Pos. 13 i komponentgruppelisten, kapitel 4.4

 X Sæt anslagsbuffer, venstre og højre (1) på løbe-
skinnen.

 X Indskru til enhver tid gevindstift M6×6 (2) indtil 
den rører ved løbeskinnen.

 X Spænd gevindstiften med et omdrejningsmo-
ment på 10 Nm.

�

�
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5.4 Montering af modulholder til venstre
 X Montér modulholder til venstre i henhold til tegningen.

Tegningsnr. Navn
70518-1-0105 Modulholder venstre 2-fl
70518-1-0106 Modulholder venstre 2-fl med lås
70518-1-0107 Modulholder venstre 1-fl uden lås, venstre- og højrelukning
70518-1-0108 Modulholder venstre 1-fl højrelukning med lås (ved venstrelukning er låsen på den højre 

modulholder)

 
Modulholder, venstre med lås (70518-1-0106)

Den her viste modulholder er valgt som eksempel. Montagemålene til din anvendte modulholder findes på den 
pågældende komponenttegning (se ovenfor).

 X Skub T-notholderen ind i modulholderen. 
 X Montér komponenter med de dertil hørende skruer i henhold til tegningen.

 à Spændingsmoment ved komponenter: 10 Nm
 à Spændingsmoment ved motor med gear: 15 Nm
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5.5 Montering af modulholder til højre
 X Montér modulholder til højre i henhold til tegningen.

Tegningsnr. Navn
70518-1-0110 Modulholder højre
70518-1-0111 Modulholder højre, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0112 Modulholder højre FR
70518-1-0113 Modulholder højre FR, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0114 Modulholder højre FR-DUO.
70518-1-0115 Modulholder højre FR-DUO, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0116 Modulholder højre FR-LL
70518-1-0117 Modulholder højre FR-LL, kun 1-fl. venstrelukning med lås
70518-1-0118 Modulholder højre FR-RWS
70518-1-0119 Modulholder højre FR-RWS, kun 1-fl. venstrelukning med lås

Modulholder højre 2-fl. (70518-1-0110)

Den her viste modulholder er valgt som eksempel. Montagemålene til din anvendte modulholder findes på den 
pågældende komponenttegning (se ovenfor).

 X Skub T-notholderen ind i modulholderen. 
 X Montér komponenter med de dertil hørende skruer i henhold til tegningen.

 à Spændingsmoment ved komponenter: 10 Nm
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5.6 Tilslutning af kabler på modulholder højre

 

� �
�

�

�

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

ECdrive T2
 X Træk encoderkablet (1) og motortilslutningskablet (2) til styreenheden.
 X Sæt stikket i styringen.

ECdrive T2-FR
 X Træk encoderkablet (1), motortilslutningskablet (2) og motortilslutningskablet til den anden motor (3) til sty-

ringen.
 X Sæt stikket i styringen.

5.7 Tilslutning af kontakt på tandremmens lås (ekstraudstyr)
 X Den grå låsestift (1) må først drejes ind efter afskærmningen er påsat.

 X Fjern M2,3 x 10 skruerne på låsemekanismens 
feedback-kontakt (4).

 X Sæt alarmkontakten (3) på feedback-kontakten (4).
 X Montér begge kontakter med M2,3 x 18 skruer 

(2) og fjederskiver på låsemekanismen.
 X Tilslut kablet.
 X Afkort alarmkontaktens skiftearm.

�

�

�

�
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5.8 Tilslutning af lås

 X Træk kablet (1) til tandremmens lås (ekstraud-
styr) (2), tilpas det om nødvendigt, afisolér og 
anbring isolerede tyller.

 X Tilslut låsen i henhold til tilslutningsdiagrammet.

�

�

5.9 Montage af sideplader
 X Skru pladedel (3) til afskærmningsbeskyttelsen 

i venstre og højre sideplade (2) (omdrejnings-
moment maks. 1,5 Nm).

 X Skru sidepladerne (2) på løbeskinnen (1) (om-
drejningsmoment 5 Nm).

� �

�

5.10 Forpositionering af formonteret modulholder til venstre og højre
 X Fiksér hver af de formonterede modulholdere, venstre (2) og højre (3) med en skrue hver på løbeskinnen (1).

Anbefaling:
 X Markér positionen af modulholderne, venstre (2) og højre (3) på løbeskinnen (1).

�

�
�

 X Udfyld typeskiltet:
 à Anfør produktionsdato
 à Supplér Klasse 5 og 7

 X Montér typeskilt, se drevtegning:
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5.11 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 skruer-
ne (4) på medbringeren (3).

 X Skruerne må ikke strammes endnu.

�
�

�

5.11.1 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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5.11.2 Elektrisk forbindelse af modulholder til venstre og højre

 X Sørg for at kablerne er trukket og sikret således, at de ikke klemmes inde når afskærmningen skubbes på, 
og ikke kan komme i berøring med komponenter i bevægelse.

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

 X Anbring isolerende tyller på den ene side af 
kablet (1).

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

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

kabelholderen til styreenheden.

1

�

�
�

 X Montér transformatorkablet med tre ledere (5) 
på konnektorboksen (4) til transformatoren.

4

5
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5.12 Behandling af afskærmning

5.12.1 Behandling af afskærmningen til tandremmens lås (ekstraudstyr)
Tandremmens lås råder over en drejestift, som man kan bruge til manuel låsning eller oplåsning af tandremmen. 
Til denne drejestift skal der bores en boring på afskærmningen i henhold til den følgende skitse.

Boringens position skal kontrolleres på stedet. Alt efter positionering af drevkomponenterne kan der opstå min-
dre afvigelser her. 
GEZE anbefaler derfor først at foretage boringen på byggestedet, når man kender den eksakte position for låsen.

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

����

��
��

�

����

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

5.12.2 Behandling af afskærmning for servicegrænseflade
Med servicegrænsefladen (ekstraudstyr) er det muligt at opnå hurtig adgang til Styreenheden DCU1x, uden at 
afmontere afskærmningen. Det er muligt at udføre en hurtig forbindelse via klinkestik via serviceadapteren til 
serviceterminal ST220 eller til bluetooth-grænsefladen til GEZEconnect.
For at montere bøsningen til servicegrænsefladen på afskærmningen skal der foretages en boring i henhold til 
følgende skitse på afskærmningen.
Se desuden vejledningen til servicegrænsefladen (70518-9-0964).

 

��

��
����



ECdrive T2

17

Montageforberedelse

6 Montageforberedelse
Ved montageforberedelsen forberedes drevenheden til senere montage. For udførelsen af formontagearbejderne 
gælder den aktuelle dørdrevtegning. Alle byggeelementer skal fastlægges og monteres iht. døråbnertegningen.

6.1 Montering af ophængsstykke til afskærmninger i afskærmningen

 X Skub ophængsstykke (1) ind i den øverste eller 
nederste skruekanal på afskærmningen (2).

�

�

 X Fastgør ophængsstykke (1) ind i afskærmnin-
gens endeområde med 2 skruer (omdrejnings-
moment maks. 1,5 Nm).

�

6.2 Montering af afskærmningens jordforbindelse

 X Slå holdeboltene til jordforbindelsen til af-
skærmningen (3) på siden af jordforbindelsen 
ca 30 mm ind i den øverste skruekanal.

3
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7 Produktionstest

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.

 X Gennemfør en produktionstest som beskrevet i tilslutningsdiagrammet for ”Automatiske skydedøre DCU1-NT/
DCU1-2M-NT”.
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