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Introducere

1 Introducere

1.1 Simboluri și mijloace de reprezentare

Indicații de avertizare
În acest manual se utilizează indicații de avertizare, pentru a vă avertiza împotriva daunelor materiale și vătămări-
lor de persoane.

 X Citiți și respectați întotdeauna aceste indicații de avertizare.
 X Respectați toate măsurile, care sunt marcate cu simbolul de avertizare și cuvântul de avertizare.

Simbol de 
avertizare

Cuvânt de 
avertizare

Semnificație

AVERTISMENT Pericole pentru persoane. 
Nerespectarea poate duce la moarte sau răniri grave.

Alte simboluri și mijloace de reprezentare
Pentru a clarifica utilizarea corectă, informațiile importante și indicațiile tehnice sunt evidențiate deosebit.

Simbol Semnificație

 

semnifică „Indicație importantă“. 
Informații pentru evitarea daunelor materiale, pentru înțelegerea sau optimizarea proceselor de lucru.

 
semnifică „Informație suplimentară“

 X  
Simbol pentru o acțiune: Aici trebuie să faceți ceva.

 X În cazul mai multor etape de acțiune, respectați ordinea.

1.2 Revizii și perioada de valabilitate
Valabil pentru versiunea și ECdrive T2-FR începând cu anul de fabricație 2019.

1.3 Răspundere pentru produs
Conform răspunderii producătorului pentru produsele sale definite în Legea răspunderii pentru produs, infor-
mațiile incluse în această broșură (informații despre produs și utilizarea conform destinației, utilizarea eronată, 
performanța produsului, revizia produsului, obligații de informare și instrucție) trebuie respectate. Nerespectarea 
exonerează producătorul de obligația sa de răspundere. 

1.4 Alte documente aplicabile
Tip Denumirea
Plan de conexiuni DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Manualul utilizatorului DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
Erori și măsuri DCU1 

DCU1-2M
Schița cablurilor Cu un canat

Cu două canaturi
Analiză de siguranță
Instrucțiuni de preasamblare VP (par-
tener de distribuție)

ECdrive T2 / -FR

Instrucțiuni de montaj Suport și element lateral
Instrucțiuni de montaj Canat și element lateral sisteme de profil

Planurile se supun modificărilor. Utilizați numai stadiul actual al tehnicii.
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2 Instrucțiuni de siguranță fundamentale

2.1 Utilizarea conform destinației
Sistemul de uși glisante este utilizat pentru deschiderea și închiderea automată a ușilor clădirii. 
Sistemul de uși glisante poate fi utilizat numai într-o poziție de instalare verticală și în încăperi uscate, în limitele 
domeniului de utilizare permis (vezi instrucțiunile de montaj și de service).

Sistemul de uși glisante este destinat pentru circulația persoanelor în clădiri. 
Sistemul de uși glisante nu este destinat următoarelor utilizări:
 à pentru uz industrial
 à pentru domenii de aplicare care nu vizează circulația persoanelor (de exemplu, uși pentru garaj)
 à pe obiecte aflate în mișcare, cum ar fi navele

Sistemul de uși glisante poate fi utilizat numai:
 à în modurile de operare prevăzute de GEZE
 à cu componentele aprobate/autorizate de GEZE
 à cu software-ul furnizat de GEZE
 à în variantele de instalare/tipuri de montaj documentate de GEZE
 à în domeniul de aplicare testat/aprobat (climă / temperatură/tip de protecție)

Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și va anula toate reclamațiile privind răspunderea și garanția GEZE.

2.2 Indicații de siguranță
 à Intervențiile și modificările care afectează sistemele de siguranță și funcționalitatea sistemului de uși pot fi 

efectuate numai de GEZE. 
 à Exploatarea ireproșabilă și în siguranță a produsului presupune transport, amplasare și montaj corespunzător, 

precum și operarea de către personal calificat și întreținerea corectă.
 à Trebuie respectate normele de prevenire a accidentelor în vigoare, precum și celelalte reguli tehnice de sigu-

ranță sau de medicina muncii recunoscute. 
 à Numai accesoriile originale, piesele de schimb originale și accesoriile autorizate de GEZE asigură funcționarea 

perfectă a sistemului de uși.
 à Montajul, lucrările de revizie și de reparație prescrise trebuie realizate de persoane calificate, care sunt autorizate de GEZE.
 à Pentru verificări tehnice privind siguranța, trebuie respectate legile și prescripțiile specifice țării.
 à Modificările din proprie inițiativă la nivelul instalației exclud orice răspundere din partea GEZE pentru daunele 

rezultate și aprobarea pentru utilizarea în căile de evacuare și salvare se anulează.
 à GEZE nu își asumă răspunderea în cazul combinării cu produse oferite de producători terți.
 à Și pentru lucrări de reparație și revizie, este permisă utilizarea numai a pieselor originale GEZE.
 à Racordarea la tensiunea rețelei trebuie executată numai de un electrician calificat. Realizați racordul la rețea și 

verificarea conductorilor de protecție conform VDE 0100 Partea 610.
 à Ca dispozitiv de deconectare pe partea rețelei, utilizați un disjunctor automat 10 A asigurat de client.
 à Protejați selectorul de programe cu afișaj împotriva accesului neautorizat.
 à Conform directivei privind echipamentele tehnice 2006/42/CE înainte de punerea în funcțiune a instalației ușii, 

trebuie realizată o analiză a pericolelor și instalația ușii trebuie marcată conform Directivei privind marcajul CE 
93/68/CEE.

 à Respectați nivelul actual al directivelor, standardelor și prescripțiilor specifice țării, în special:
 à DIN 18650: 2010-06 „Yale și feronerie – Sisteme automate pentru uși“
 à VDE 0100, partea 610: 2004-04 „Montajul instalațiilor de înaltă tensiune cu tensiuni nominale de până la 1000 V“
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Uși cu acționare mecanică; Siguranța în utilizare; Cerințe și metode de testare“
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Siguranța aparatelor electrice de uz casnic și scopuri similare – Partea 1: Cerințe 

generale (IEC 60335-1: 2010, modificat); Versiunea germană EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Siguranța aparatelor electrice de uz casnic și scopuri similare – Partea 

2-103: Cerințe speciale pentru mecanisme de acționare pentru porți, uși și ferestre (IEC 60335-2-103: 2006, 
modificat + A1: 2010, modificat); Versiunea germană EN 60335-2-103: 2015

Produsul trebuie încorporat sau instalat, în așa fel încât să fie asigurat un acces facil la produs în cazul eventuale-
lor lucrări de reparație și/sau întreținere cu un efort relativ mic și eventuale costuri de demontare nu trebuie să fie 
disproporționate față de valoarea produsului. 
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2.3 Lucrul conștient din punct de vedere al mediului înconjurător
 à Asigurați locul de muncă împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate.
 à Respectați domeniul de pivotare al componentelor lungi ale instalației.
 à Nu executați niciodată singur lucrări cu un risc de siguranță crescut (de exemplu, montarea mecanismului de 

acționare, capacului sau a canaturilor de ușă).
 à Asigurați capacul/învelișurile mecanismului de acționare împotriva căderii.
 à Asigurați componentele nefixate împotriva căderii.
 à Utilizați numai cablurile specificate în schița cablurilor. Instalați ecranele conform planului de conexiuni.
 à Asigurați cablurile din interiorul mecanismului de acționare cu coliere de cablu.
 à Înaintea lucrărilor la instalația electrică:

 à Deconectați mecanismul de acționare de la rețeaua de 230 V și asigurați-l împotriva repornirii. Verificați lipsa tensiunii.
 à Deconectați sistemul de comandă de la acumulatorul de 24 V.

 à La utilizarea unei alimentări electrice continue (USV), instalația se află sub tensiune și în cazul deconectării de la rețea.
 à Pentru lițe, utilizați în principiu, manșoane izolate de conductor.
 à Asigurați o iluminare suficientă.
 à Utilizați sticlă securizată.
 à La canaturile din geam, aplicați autocolante de siguranță.
 à Pericol de rănire atunci când mecanismul de acționare este deschis. Piesele care se rotesc prin intermediul 

acestuia pot prinde părul, piesele vestimentare, cablurile etc.!
 à Pericol de rănire prin locurile de strivire, lovire, forfecare și tragere neasigurate!
 à Pericol de rănire prin spargerea geamului! Utilizați doar sticlă securizată.
 à Pericol de rănire datorită muchiilor ascuțite ale mecanismului de antrenare și a canatului de ușă!
 à Pericol de rănire din cauza pieselor care se mișcă liber în timpul montajului!

2.4 Lucrul conștient din punct de vedere al mediului înconjurător
 à La eliminarea instalației ușii, separați materialele diferite și predați-le spre reciclare.
 à Nu aruncați bateriile și acumulatorii la gunoiul menajer.
 à La eliminarea instalației ușii și a bateriilor/acumulatorilor, respectați prevederile legale.

2.5 Indicații de siguranță pentru transport și depozitare
 à Mecanismul de acționare al ușii ECdrive T2 nu a fost construit pentru lovituri dure sau pentru căderea de la înălțime. 
 X Nu aruncați, nu lăsați să cadă.

 à Temperaturile de depozitare sub -30 °C și peste +60 °C pot duce la deteriorarea aparatului.
 à Protejați împotriva umezelii.
 à Atunci când transportați sticlă, utilizați dispozitive speciale pentru transportul sticlei (de exemplu, cadre A).
 à Separați foile de geam pe cadru sau atunci când le depozitați cu ajutorul unor straturi intermediare (de exem-

plu, bucăți de plută, hârtie, sfoară polipropilenă).
 à Depozitați sticla numai în poziție verticală pe o podea plată și solidă. Ca postament folosiți material adecvat 

(de exemplu, scânduri de lemn).
 à În cazul sticlei izolante, aveți grijă ca aceasta, pe întreaga grosime a elementului, să stea direct pe cel puțin 2 

postamente.
 à În timpul depozitării și transportului, dispozitivele de siguranță nu trebuie să cauzeze deteriorarea sticlei sau, 

la sticla izolantă, a etanșării marginilor, și trebuie aplicate plane pe suprafața foilor de geam.
 à Spații de depozitare adecvate sunt camere uscate, bine ventilate, închise, protejate împotriva intemperiilor și a 

razelor UV.

2.6 Calificare
Montajul sistemului de acționare pentru ușa glisantă trebuie efectuat numai de persoane competente, care sunt 
autorizate de GEZE.  
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3 Despre această documentație

3.1 Privire de ansamblu
Aceste instrucțiuni de utilizare descriu montajul sistemului automat de acționare pentru ușa glisantă/ECdrive T2-
FR fără elemente laterale.
Montajul elementelor laterale, precum și montajul suportului sunt descrise în instrucțiunile de montaj „Suport cu 
element lateral“ (70518-9-0959).

Vizualizare din față

 

�

� �

Vizualizare de sus (ECdrive T2 cu profiluri ISO în perete și construcție cu stâlpi și rigle)

�

�
�

Vizualizare de sus (ECdrive T2 cu profiluri ISO în perete și construcție cu stâlpi și rigle)

1 Sistem de acționare pentru 
ușă glisantă

2 Canat mobil
3 Canat de protecție
4 Ghidaj la nivelul podelei
5 Canat de siguranță

�

�

�

�
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4 Vedere generală

4.1 Planuri
Desen nr. Tip Denumirea
70518-0-001 Schița mecanismului de 

acționare
ECdrive T2, mecanisme de acționare

70518-ep01 Plan de montaj ISO feronerie sticlă, 1 canat
70518-ep02 Plan de montaj ISO feronerie sticlă, 2 canaturi
70518-ep03 Plan de montaj Feronerie sticlă securizată cu o singură foaie, 1 canat
70518-ep04 Plan de montaj Feronerie sticlă securizată cu o singură foaie, 2 canaturi
70518-ep17 Plan de montaj ISO construcție cu stâlpi și rigle, 1 canat
70518-ep18 Plan de montaj ISO construcție cu stâlpi și rigle, 2 canaturi
70518-ep19 Plan de montaj Construcție cu stâlpi și rigle sticlă securizată cu o 

singură foaie, 1 canat
70518-ep20 Plan de montaj Construcție cu stâlpi și rigle sticlă securizată cu o 

singură foaie, 2 canaturi
70518-ep21 Plan de montaj ISO Lock A, 1 canat
70518-ep22 Plan de montaj ISO Lock A, 2 canaturi
70518-ep23 Plan de montaj ISO Lock M, 1 canat
70518-ep24 Plan de montaj ISO Lock M, 2 canaturi
70518-ep33 Plan de montaj ISO construcție cu stâlpi și rigle Lock A, 1 canat
70518-ep34 Plan de montaj ISO construcție cu stâlpi și rigle Lock A, 2 canaturi
70518-ep35 Plan de montaj ISO construcție cu stâlpi și rigle Lock M, 1 canat
70518-ep36 Plan de montaj ISO construcție cu stâlpi și rigle Lock M, 2 canaturi
70518-ep37 Plan de montaj Fixarea canatului de protecție
70518-ep38 Plan de montaj ISO sticlă securizată cu o singură foaie, element 

lateral asigurat de client 
70518-ep39 Plan de montaj Canat de lemn asigurat de client, 1 canat
70518-ep40 Plan de montaj Canat de lemn asigurat de client, 2 canaturi
70518-2-0203 Desen componente Capac 100×132

70484-ep04 Canat de siguranță pentru sistemul de acționare 
pentru ușă glisantă

Planurile se supun modificărilor. Utilizați numai stadiul actual al tehnicii.
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4.2 Scule și mijloace ajutătoare

Sculă Dimensiune

Ruletă

Marker

Cheie dinamometrică

Cheie inbus 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Cheie fixă 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Set șurubelnițe până la 6 mm; cap în cruce PH2 și PH4

Cheie Torx T × 20; lungimea inserției Bit de cel puțin 110 mm

Dispozitiv de tăiere laterală

Clește de sertizat cabluri electrice

Clește pentru dezizolat

Multimetru

Selector de programe cu afișaj DCU1 (Cod mat. 103940)

Buton cu cheie (numai la ECdrive T2-FR) (Cod mat. 074437)

Cheie inelară 8 mm, 10 mm

Antrenor șplinturi 4 mm

4.3 Cupluri
Cuplurile sunt indicate la pașii de montaj respectivi.

4.4 Componente și ansambluri
Consultați desenul ep pentru situația de montare dorită și schița mecanismului de acționare.
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5 Montaj
 X Asigurați locul de muncă împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate.
 X Lucrați întotdeauna asistat de a doua persoană.
 X Utilizați scări sau taburete.
 X Mențineți curată zona interioară a șinei de rulare.

5.1 Pregătirea realizată de client
 X Pentru a asigura montajul corect, verificați pregătirea asigurată de client:

 à tipul și capacitatea de încărcare a construcției fațadei, respectiv construcția inferioară 
 à planitatea suprafeței de montaj
 à Planeitatea pardoselii finite
 à cerințele schiței cablurilor

5.2 Pregătirea șinei de rulare

Sistemele premontate sunt livrate cu suporturile de modul atașate. 
 X Demontați suportul modulului pentru a facilita fixarea șinei de rulare pe perete.

Atunci când este puțin loc între șina de rulare și perete:
 X împingeți tamponul de oprire pe șina de rulare.
 X premontați plăcile laterale.

5.3 Controlare/pregătire ghidaj pentru cabluri
Introducerea cablului se face pe partea stângă a mecanismului de acționare. 
Atunci când cablurile sunt poziționate greșit la fața locului și se află, de exemplu, pe mijloc sau pe partea dreaptă, 
pot fi ghidate spre stânga prin spatele șinei de rulare, prin ghidajele pentru cabluri Id. 180897 (opțional).

Când treceți cablul de 230 V prin mecanismul de acționare, acesta trebuie să fie dublu izolat.

 X Introduceți cablul (1) în șina de rulare.
 X Fixați ghidajele pentru cabluri (3) în șina de 

rulare.
 X Grupați cablurile cu conectori de cabluri (2) 

pe ghidajele pentru cabluri.

�

�
�

Numărul necesar de ghidaje pentru cabluri depinde de lățimea deschiderii (LD):
 à LD < 1250 mm = 6 ghidaje pentru cabluri (1x Id. 180897)
 à LD < 2350 mm = 12 ghidaje pentru cabluri (2x Id. 180897)
 à LD < 3000 mm = 18 ghidaje pentru cabluri (3x Id. 180897)
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5.4 Montarea plăcilor intermediare (opțional)

 

1

 X Fixați prin apăsare plăcile intermediare (1) la partea din spate a șinei de rulare.
 à rândul superior de orificii pentru fixarea pe perete
 à rândul inferior de orificii pentru clema plăcii intermediare

În funcție de condițiile constructive (construcția grinzii), se poate monta, de asemenea, invers. 
Dacă este posibil, utilizați pentru fixare rândul superior de orificii.
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5.5 Montarea șinei de rulare

Pentru alinierea orizontală ușoară a șinei de rulare sunt prevăzute orificii alungite (2). 
Fixarea șinei de rulare se efectuează prin orificiile de fixare (1) ale șinei de rulare. 
Orificiile alungite (2) nu au funcție de susținere. 

�� � � �

�� �

Reprezentările sunt exemplificative și prezintă o construcție ISO cu stâlpi și rigle.

 X Stabiliți înălțimea de montare a șinei de rulare (3). 
Țineți cont de denivelările peretelui și ale podelei.

 X Poziționați șina de rulare și marcați 2 găuri pentru orificiile alungite (2) prevăzute în acest scop.
 X Îndepărtați șina de rulare.
 X Faceți găurile pentru orificiile alungite (2).
 X Fixați șina de rulare în orificiile alungite (2) cu 2 șuruburi.
 X Aliniați șina de rulare pe orizontală.
 X Marcați alezajele de fixare (1) (rândul superior de orificii al șinei de rulare).
 X Îndepărtați șina de rulare.
 X Faceți găurile (1) pentru fixare.
 X Înșurubați șina de rulare (3).
 X Montați riglele de etanșare (5).
 X Montați riglele de perete (6).
 X Montați garnitura tip perie (4).

Vizualizare din lateral

��

����

�

�

�

�

�

�

Vizualizare de sus

� �
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5.6 Montarea ghidajului unghiular la nivelul podelei

 à Pentru montarea ghidajului continuu la nivelul podelei, consultați instrucțiunile de montaj „Ghidaj continuu la 
nivelul podelei” (70723-9-0988). 

 à Pentru informații suplimentare, consultați desenul de instalare corespunzător, capitolul 4.1.

 X Înșurubați strâns ghidajul unghiular la nivelul podelei (2) cu 3 șu-
ruburi cu cap înecat DIN 7991 M5×12 (1) (cuplu 6 Nm).

�

�

5.7 Agățarea canaturilor ușii

5.7.1 Montarea căruciorului simplu cu role pe canatul ușii

 X Înșurubați căruciorul cu role (1) pe canatul ușii.

�

�

 X Poziționați și fixați căruciorul simplu cu role în profilul de suspendare.

 à Pentru poziția consolelor de susținere, consultați desenul de montaj al canaturilor.

 

y x
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5.7.2 Suspendarea canaturilor ușii cu căruciorul simplu cu role

Montarea canaturilor ușii

AVERTISMENT!
Pericol de rănire prin căderea canaturilor ușii
Canaturile ușii sunt foarte grele.

 X Montați canaturile ușii împreună cu cel puțin 2 persoane.

 

Alinierea canaturilor ușii

AVERTISMENT!
Pericol de rănire prin strivire!
Canaturile ușii sunt încă neasigurate și ușor glisabile.

 X Asigurați-vă că nu se pot împinge canaturile de ușă în mod accidental sau de persoane neautorizate.

 X Curățați șina de rulare.

 X Introduceți rola de rulare cu suportul pentru role în șina de rulare și fixați-o la consola de susținere.

 X Reglați înălțimea canatului ușii cu ajutorul șuru-
bului (1).

 X După reglarea canatului ușii, strângeți șuruburile 
(2) (cuplu de strângere 20 Nm).

 X Montați bolțurile de siguranță și reglați înălțimea. 
Spațiu liber între bolțuri și șina de rulare = 0,5 mm 
(corespunde cca. 4 straturi de hârtie de xerox).
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Pentru alinierea mai ușoară a cărucioarelor cu role pe canatul ușii sunt aplicate marcaje (2) pe consola de susține-
re (1). Astfel, toate cărucioarele cu role pot fi reglate uniform fără măsurare.

�

�

Înșurubarea piesei de antrenare la căruciorul cu role

Piesa de antrenare nu trebuie să întâlnească niciun obstacol de-a lungul întregii căi de rulare.

 X Împingeți piesa de antrenare fără brida de 
strângere (închizătoare curea) prin alezajele din 
căruciorul cu role și fixați cu 2 șuruburi (1). 
Nu strângeți încă șuruburile.

 X Pentru reglarea muchiei de închidere principale, 
împingeți piesa de antrenare în găurile alungite.

 X Strângeți șuruburile (1).
 X Împingeți ușa la lățimea de deschidere dorită.
 X Poziționați și fixați tamponul de oprire.

1

 

5.7.3 Montarea consolei de susținere a căruciorului cu role dublu pe canat

 X Deșurubați șurubul (1) din suport (2).

Distanța a între capul șurubului (1) și suportul șuru-
bului (3) trebuie reglat mai târziu.

 

�

�
�

�

 X Deșurubați 2 șuruburi (3) și scoateți consola de 
susținere din căruciorul cu role dublu.

�
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 X Înșurubați consola de susținere (5) în stânga și în 
dreapta canatului ușii (6) (cuplu de strângere 15 Nm).

�

�

Pentru poziția consolelor de susținere, consultați desenul de montaj al canaturilor.

5.7.4 Suspendarea canaturilor ușii cu căruciorul cu role dublu

Fixarea căruciorului cu role dublu la șina de rulare

 X Montați la loc șurubul (1) cu suport de șurub (3).

������

�

�

 X Așezați căruciorul cu role dublu (3) pe șina de 
rulare (4).

 X Slăbiți șurubul (2) pentru rola anti-înclinare.
 X Împingeți șurubul (2) în sus, până când rola (5) se 

potrivește pe partea superioară a șinei de rulare.
 X Strângeți șurubul (2).

�

�

�

�

�
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Montarea canaturilor ușii

AVERTISMENT!
Pericol de rănire prin căderea canaturilor ușii
Canaturile ușii sunt foarte grele.

 X Montați canaturile ușii împreună cu cel puțin 2 persoane.

 
 X Angrenați canaturile ușii cu consola de susținere pe căruciorul cu role dublu.

Înșurubarea fermă a canaturilor ușii

 X Înșurubați ambele console de susținere (3) ale 
canaturilor ușii pe căruciorul cu role dublu (1) cu 
șuruburi de siguranță Verbus-Ripp M8×10 (2).

 X Strângeți șuruburile de siguranță (2).

�

�

�

 X Deșurubați șurubul (5) din suport (4).

Asigurați-vă că suportul (4) nu cade.

 X Înșurubați șurubul (5) cu suportul șurubului (6) în 
suportul (4) până când șurubul (5) intră în contact 
cu consola de susținere (3).

 X Trebuie să existe o distanță de 6,5 mm între 
suport (4) și suportul șurubului (6). ������

�

�

�

�
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Alinierea canaturilor ușii

 X Aliniați la același nivel canatul ușii. În plus, aveți în vedere aceeași înălțime și muchiile paralele de închidere.

 X Reglați poziția pe înălțime și cea paralelă a 
canaturilor de ușă la hexagonul șuruburilor de 
suspendare (4).

 X Strângeți șuruburile de siguranță Verbus-Ripp 
M8×10 (2) (cuplu de strângere 24 Nm).

�

�
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Montarea piesei de antrenare la căruciorul cu role dublu

 X Montați piesa de antrenare (2) cu 2 șuruburi de 
siguranță Inbus-Ripp M6×10 (1) la căruciorul cu 
role dublu (cuplu de strângere 10 Nm).

Exemplu: Canaturi ISO �

�

5.8 Montarea componentelor mecanismului de acționare

În cazul în care plăcile laterale și tamponul de oprire nu sunt încă montate:
 X montați și fixați plăcile laterale și tamponul de oprire.

5.8.1 Montarea suportului de modul din stânga și din dreapta

AVERTISMENT!
Componentele neasigurate pot cădea la solicitare.

 X La montarea suporturilor de modul, aveți grijă ca acestea să stea suspendate pe întreaga lungime în șina de 
rulare (2).

�

�
�

 X Poziționați suportul modulului din dreapta (3), astfel încât piesa de antrenare să nu intre în coliziune cu motorul.
 X Poziționați suportul modulului din stânga (1), astfel încât piesa de antrenare să nu intre în coliziune cu blocarea 

sau cu rola de ghidare.

 X Înșurubați suportul de modul premontat din stânga (1) și din dreapta (3) la șina de rulare (2) (cuplu de strângere 
3,5 Nm).
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5.8.2 Schițe mecanism de acționare

2 canat

1 canat, închidere pe stânga

1 canat, închidere pe dreapta

Legendă:

ÖW (LD) Lățimea deschiderii UPL Poziție tampon stânga
Ux Poziție suport modul stânga UPR Poziție tampon dreapta
Uy Poziție suport modul dreapta
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5.8.3 Dimensiuni în schițele mecanismului de acționare (sistem de profile ISO și ESG și canaturi de lemn)

2 canat

Tip acționare Lățimea deschiderii Ux Uy
UPL (o rolă) UPL (rolă dublă) UPR (o rolă) UPR (rolă dublă)

≥ <

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

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

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

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

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

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

1 canat, închidere pe stânga

Tip acționare Lățimea deschiderii Ux Uy
UPL (o rolă) UPL (rolă dublă) UPR (o rolă) UPR (rolă dublă)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÖW-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 canat, închidere pe dreapta

Tip acționare Lățimea deschiderii Ux Uy
UPL (o rolă) UPL (rolă dublă) UPR (o rolă) UPR (rolă dublă)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÖW-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 Schițele mecanismului de acționare pot fi modificate. Utilizați numai stadiul actual al tehnicii.
 à Pentru profile GC Therm: Utilizați informațiile din schițele mecanismului de acționare.
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5.8.4 Montarea curelei dințate

 X Înfășurați cureaua dințată la rola motorului 
și rola de ghidare, dacă este cazul, tăiați în 
lungime.

 X Introduceți capetele curelei dințate (1) în închiză-
toarea curelei dințate (2) (3 dinți pe fiecare parte).

1

2

1

 X Montați închizătoarea curelei dințate (2) 
cu șuruburi (4) la piesa de antrenare scurtă (3).

 X Nu strângeți încă șuruburile.

�
�

�

5.8.5 Tensionarea curelei dințate

 X Cureaua dințată trebuie pretensionată cu 300 N ±35 N (vezi schița mecanismului de acționare).

 X Slăbiți cele 2 șuruburi (2).
 X Împingeți motorul (3) manual la dreapta.
 X Deschideți șurubul (1) și deplasați cursorul 

pentru canal de camă, astfel încât între curso-
rul pentru canal de camă și motor să poată fi 
introdusă o șurubelniță.

 X Strângeți șurubul (1) (cuplu de strângere 10 Nm).
 X Împingeți șurubelnița în fantă și rotiți, până 

când cureaua dințată este tensionată.
 X Strângeți cele 2 șuruburi (2) (cuplu de strângere 

15 Nm).

1
2

3
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5.8.6 Reglarea poziției de închidere la instalațiile cu 2 canaturi

  

 X Împingeți canatul ușii în poziția închis.
 X Montați a doua închizătoare de curea, nu strângeți încă șuruburile (2).
 X Ajustați fin poziția în direcție de deplasare în orificiile alungite (1).
 X Dacă este reglată poziția exactă de închidere, strângeți șuruburile (2) (cuplu de strângere 6 Nm).

5.8.7 Conectarea electrică a suporturilor de modul din stânga și din dreapta

 X Conectați cablul (1) de la transformator la 
sistemul de comandă.

 X Fixați suportul pentru cabluri (1) la suportul 
modulului.

 X Fixați suportul pentru cabluri (3) la sistemul de 
comandă.

 X Treceți cablul (2) de la transformator prin su-
portul pentru cabluri către transformator.

1

�

�
�
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5.8.8 Conectarea blocării curelei dințate (opțiune) și a sistemului de comandă

1 2

                   
3

 X La așezarea capacului (3), aveți grijă să nu se blocheze cabluri.

 X Introduceți cablul blocării curelei dințate (opțiune) (1) la sistemul de comandă (2).
 X Mutați cablurile pentru blocarea curelei dințate (opțiune), eventual tăiați în lungime, dezizolați și montați 

manșoane de conductori izolate.
 X Conectați cablurile la blocarea curelei dințate (opțiune) (1) (vezi planul de conexiuni).
 X Dacă este necesar, conectați componente suplimentare.
 X Așezați acoperirea (3) pe sistemul de comandă și fixați-o în poziție. Forța de fixare a acoperirii poate fi mărită 

prin îndoirea ușoară a acoperirii.
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5.8.9 Montarea împământării transformatorului

 

 � �

 X Înșurubați conectorul plat al aparatului (1) cu șurubul cu cap filetat 3,5×16 (2) la șina de rulare (cuplu de strângere 3,5 Nm).

 X Conectați conductorul de pământare (3) de la 
transformator la conectorul plat al aparatului.

�
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6 Test de producție și punere în funcțiune
 X Realizați testul de producție așa cum este descris în planul de conexiuni „Uși glisante automate DCU1-NT / 

DCU1-2M-NT”.

6.1 Conectarea mecanismului de acționare

AVERTISMENT! 
Pericol de moarte prin electrocutare!

 X Permiteți conectarea și deconectarea instalației electrice (230 V) numai de un electrician calificat.
 X Realizați racordul la rețea și verificarea conductorilor de protecție conform VDE 0100 Partea 610.

 X Introduceți fișa acumulatorului (1) la sistemul de comandă.

 

1

  

La realizarea lucrărilor de întreținere, trebuie deconectată legătura acumulatorului la sistemul de comandă!

 X Verificați dacă este suficient de lung cablul acumulatorului, dacă este cazul, introduceți cablul prelungitor al 
acumulatorului pe cablul acumulatorului.

 X Conectați mecanismul de acționare la rețeaua de 230 V (230 V AC ±10 %, 50/60 Hz) și porniți întrerupătorul 
principal la transformator.

6.2 Conectarea pământării capacului

� �

�

�

�

 X Conectați conductorul de pământare (2) al capacului cu al doilea conector al conectorului plat al aparatului (1).

În funcție de lungimea mecanismului de acționare va fi montată un al doilea conector plat al aparatului cu conduc-
tor de pământare, pentru a cuprinde distanța între împământarea transformatorului și împământarea capacului.

 X Împingeți papucul cablului conductorului de pământare capac (2) la împământare (3).
 X Asigurați cu piuliță hexagonală (4).
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6.3 Montarea siguranței capacului

ATENȚIE! 
Pericol de rănire!
La pivotarea capacului, pot fi rănite persoane.

 X Manipulați capacul numai cu ajutorul unei a doua persoane.

ATENȚIE! 
Pericol de rănire prin căderea capacului!

 X Aveți grijă la fixarea sigură a capacului la piesele laterale.
 X Eliberați capacul cu grijă și verificați dacă este suspendat în mod sigur.

 X Înainte de montare, răsuciți știftul roșu de blocare (1) din blocarea curelei dințate (opțiune).

6.3.1 Realizarea găurii pentru blocarea curelei dințate (opțiune)

Poziția găurii trebuie verificată. În funcție de poziționarea componentelor mecanismului de acționare, pot apărea 
mici abateri. 

Dimensiunile pentru măsura C pot fi găsite în schița pentru componente a capacului (70518-2-0203).

 X Faceți o gaură cu Ø 20 mm.
 X Debavurați gaura. ����

��
��

�

����

6.3.2 Montarea suportului de capac
Pentru a asigura stabilitatea capacului, pe șina de rulare trebuie montat suportul de capac.
Numărul și poziția de montaj depind de lungimea mecanismului de acționare.

Lungimea mecanismului 
de acționare

Numărul de suporturi de capac

până la 4000 mm 2
4001 mm–5000 mm 3
5001 mm–6000 mm 5

Poziție de montaj

Lungimea mecanis-
mului de acționare 
până la 4000 mm:

��� ���

��� ���

��� ���

� �

����

Lungimea mecanis-
mului de acționare 
4001–5000 mm:

Lungimea mecanis-
mului de acționare 
5001–6000 mm:



ECdrive T2

28

Test de producție și punere în funcțiune

Introducerea suportului de capac

 

�
�

� �

�

 X Așezați suportul de capac (1) pe șina de rulare (3).
 X Asigurați suportul de capac (1) cu șurub (2).

Montarea siguranței capacului

� � �
�

�

 X Suspendați cablul de asigurare a capacului (4) la piesa de suspendare a capacului (5) în capac.
 X Suspendați cablul de asigurare a capacului (4) la piesa de suspendare (3) a plăcilor laterale.
 X Împingeți capacul pe plăcile laterale până se fixează în poziție și asigurați-vă că acesta stă corect în zona su-

porturilor de modul și în cea a suporturilor pentru cabluri.

 X Verificați poziția corectă a cablurilor de asigurare a capacului (4) și a conductorului de împământare. Nu trebu-
ie să aibă contact cu piesele în mișcare.

 X Poziționați știftul de articulare (2) în blocare.
 X Fixați știftul de articulare (2) cu șurubul (1).

 X Știftul gri de articulare (2) trebuie să stea după montaj în alezajul capacului, astfel încât acesta să permită 
blocarea și deblocarea.

 X Dacă este necesar, măriți alezajul din capac.

6.3.3 Montarea dispozitivelor de siguranță
 X Montați dispozitivele de siguranță și de comandă.
 X Pozați cablurile regulamentar în canalele pentru cabluri.

Pentru instalarea electrică, vezi planul de conexiuni.

6.3.4 Montarea comutatorului/butonului
Pentru instalarea electrică, vezi planul de conexiuni.

6.3.5 Montarea selectorului de programe
Pentru instalarea electrică, vezi planul de conexiuni.
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6.4 Punerea în funcțiune a instalației de uși

Informații despre conectarea și parametrizarea senzorilor de siguranță, precum și despre intrări și ieșiri și punerea 
în funcțiune se găsesc în planul de conexiuni.

6.4.1 Crearea carnetului de revizie
 X Realizați analiza de siguranță.
 X Înregistrați opțiunile montate în analiza de siguranță pentru operator.

6.5 Demontarea

AVERTISMENT! 
Pericol de moarte prin electrocutare!

 X Permiteți conectarea și deconectarea instalației electrice (230 V) numai de un electrician calificat.
 X Realizați racordul la rețea și verificarea conductorilor de protecție conform VDE 0100 Partea 610.

ATENȚIE! 
Pericol de rănire!
La pivotarea capacului, pot fi rănite persoane.

 X Pentru lungimi de peste 4 m, manipulați capacul numai cu ajutorul unei a doua persoane.

ATENȚIE! 
Pericol de rănire prin lovire și strivire!

 X Asigurați canaturile ușii împotriva mișcării accidentale.
 X Scoateți acumulatorul.

Demontarea are loc în ordine inversă montării.

7 Service și întreținere

7.1 Service mecanic

7.1.1 Verificarea tensionării curelei dințate
 X Puneți ușa în funcțiune. 

Cureaua dințată nu trebuie ridicată sau nu trebuie să sară de pe discul dințat al motorului în momentul frânării 
și accelerării.

 X În cazul în care cureaua dințată se ridică sau sare, măriți tensionarea curelei dințate:
 à Marcați poziția motorului la șina de rulare.
 à Deplasați motorul în pași de 1 mm spre dreapta.

7.1.2 Tensionarea curelei dințate
Vezi capitolul 5.8.5.
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7.2 Întreținerea

Lucrările de întreținere prescrise pentru ECdrive-FR trebuie efectuate de o persoană calificată:
 à cel puțin o dată pe an

sau
 à dacă indicatorul de service de la selectorul de programe se aprinde, respectiv luminează intermitent 

(vezi planul de conexiuni)

 X Pregătiți documentele de verificare și controlați-le.

Rememorați întotdeauna ușa după încheierea lucrărilor de întreținere.

Oficiul de testare Activitate Observații

Șină de rulare Verificați să nu existe fisuri  X Schimbați șina de rulare

Verificați în privința curățeniei  X Curățați șina de rulare

Cărucior cu role Verificați abraziunea rolelor de rulare  X Îndepărtați abraziunea

Verificarea periilor  X Demontarea cărucioarelor cu role (vezi 
capitolul 9.1.2, „Înlocuirea rolelor de rula-
re pentru căruciorul simplu” sau capitolul 
9.1.4, „Înlocuirea rolelor de rulare pentru 
căruciorul dublu”)

 X Înlocuirea periilor (vezi capitolul 8.1.2, 
„Înlocuirea rolelor de rulare pentru 
căruciorul simplu” sau capitolul 8.1.3, 
„Înlocuirea rolelor de rulare pentru căru-
ciorul dublu”).

Zona ghidajului la nivelul 
podelei

Verificați dacă funcționează fără blocare  X Curățarea zonei ghidajului la nivelul 
podelei

Zona ghidajului la nivelul 
podelei (perii)

Verificați dacă prezintă impurități și întărituri  X Curățare respectiv înlocuire 

Canat ușă Verificați dacă se mișcă ușor  X Vezi capitolul 8.1.1

Curea dințată Verificați dacă este deteriorată și uzată  X Înlocuiți cureaua dințată 

Verificați tensionarea  X Tensionați cureaua dințată  
(vezi capitolul 5.8.5)

Verificați deteriorarea blocării curelei dințate 
(opțiune)

 X Înlocuiți cureaua dințată

Blocarea curelei dințate 
(opțiune)

Verificați funcționarea  X Repoziționați blocarea curelei dințate 
(opțiune) (vezi capitolul 6.3)

Șuruburi Verificați fixarea fermă  X Strângeți șuruburile (pentru cupluri, vezi 
schița mecanismului de acționare)

Ansambluri și  
periferice

Verificați funcționarea corectă  X Înlocuirea ansamblului

Cabluri Verificați deteriorarea și  
fixarea corectă

 X Schimbați, respectiv fixați cablul
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8 Remedierea erorilor

AVERTISMENT!
Pericol de moarte prin electrocutare!

 X Permiteți conectarea și deconectarea instalației electrice (230 V/115 V) numai unui electrician calificat.
 X Realizați racordul la rețea și verificarea conductorilor de protecție conform VDE 0100 Partea 610.

PRECAUȚIE!
Pericol de rănire în cazul unui mecanism de acționare deschis!
Piesele care se rotesc prin intermediul acestuia pot prinde părul, piesele vestimentare, cablurile etc..

 X În cazul lucrărilor la mecanismul de acționare deschis, aveți în vedere piesele rotative.

ATENȚIE! 
Pericol de rănire prin lovire și strivire!

 X Asigurați canaturile de ușă împotriva mișcării accidentale.
 X Scoateți acumulatorul.

8.1 Erori mecanice
Cauza Remediere
Șină de rulare îndoită  X Schimbați șina de rulare. 

 X Verificați suprafața de montare.
Canaturile de ușă se mișcă cu greutate  X Verificați canaturile de ușă (vezi mai jos).  
Căruciorul cu role blocat sau defect, frecare 
înaltă la rolele alergătoare

 X Verificați cureaua dințată la piesa de antrenare în privința fixării în 
unghi drept. 

 X Deplasați cureaua dințată paralel. 
 X Schimbați căruciorul cu role (vezi mai jos).

Cureaua dințată deteriorată  X Schimbați cureaua dințată.
Ansamblu defect  X Schimbați ansamblul (vezi mai jos).

8.1.1 Verificați canatul ușii
 X Desfaceți canatul mobil peste piesa de antrenare de la cureaua dințată.
 X Deplasați canatul ușii și verificați mișcarea ușoară.

În cazul în care canaturile ușii se mișcă ușor:
 X Verificați reductorul și, la nevoie, schimbați=l.
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8.1.2 Înlocuiți periile căruciorului simplu cu role

 X Asigurați canaturile ușii împotriva căderii.
 X Demontați căruciorul cu role.
 X Scoateți peria (3) din consola portantă (1).
 X Curățați rola (2) și introduceți noua perie.
 X Remontați căruciorul cu role în ordine inversă.

�

�

�

 

8.1.3 Înlocuiți periile căruciorului dublu cu role

 X Asigurați canaturile ușii împotriva căderii.
 X Suspendați canaturile ușii și basculați-le în 

modul descris în capitolul 9.1.4.
 X Scoateți periile (1) din suportul pentru role (3).
 X Curățați rolele (2) și introduceți noile perii.
 X Agățați din nou canaturile ușii și reglați.
 X Reglați rola de siguranță.

�

�

�

�
�
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8.2 Erori electrice
 X Pentru indicații pentru citire și o listă a mesajelor de eroare, vezi planul de conexiuni.

8.2.1 Înlocuirea siguranței din transformator

PERICOL! 
Pericol de moarte prin electrocutare! 
Când comutatorul principal al transformatorului este acționat, există încă o tensiune prezentă la siguranță, 
deoarece aceasta se află în fața comutatorului principal.
Tensiunea rețelei de 230 V trebuie să fie deconectată de la rețeaua de alimentare înainte de siguranță.

 X Înainte de scoaterea capacului plăcii de circuite imprimate (1), deconectați instalația de la rețeaua de 230 V și 
asigurați împotriva reconectării.

 X Valoarea siguranței este specificată în planul de conexiuni.

1111

 X Introduceți șurubelnița adecvată în orificiul capacului platinei (1) deasupra comutatorului.
 X Apăsați peretele frontal al capacului plăcii de circuite imprimate cu vârful șurubelniței cu atenție în sus. 

Închiderea rapidă se desface.
 X Scoateți capacul platinei (1).
 X Trageți suportul siguranței spre față și înlocuiți siguranța defectă.
 X Introduceți suportul siguranței.

 X Nu prindeți cablul la așezarea capacului.

 X Așezați capacul platinei (1) și prindeți-l cu clipsuri.
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9 Verificarea instalației montate

9.1 Măsurile pentru asigurarea și evitarea locurilor de strivire, de lovire, forfecare și tragere:
 X Verificați modul de funcționare a senzorilor de siguranță și de mișcare.
 X Verificați legătura conductorilor de protecție la toate componentele metalice tangibile.
 X Realizați analiza de siguranță (analiza pericolelor).

9.2 Listă de verificare a montajului ECdrive T2
Nr. Verificare în capitolul la pagina Executat
1 Au fost instalate corect toate cablurile pentru montarea ECDrive T2? 5.2 10
2 A fost montată șina de rulare? 5.5 12
3 A fost montat ghidajul unghiular la nivelul podelei/ghidajul continuu la 

nivelul podelei?
5.4 11

4 A fost montat canatul ușii cu căruciorul simplu cu role? 5.7.2 14
5 A fost montat canatul ușii cu căruciorul dublu cu role? 5.7.4 16
6 Au fost montate componentele mecanismului de acționare? 5.8 19
7 A fost montată cureaua dințată? 5.8.4 22
8 A fost reglată poziția de închidere la instalațiile cu 2 canaturi? 5.8.6 23
9 Au fost conectate electric suporturile de modul stânga și dreapta? 5.8.7 23
10 Au fost conectate blocarea curelei dințate (opțiune) și cea a sistemului 

de comandă?
5.8.8 24

11 Au fost montate dispozitivele de siguranță? 6.3.3 28
12 A fost montat comutatorul/butonul? 6.3.4 28
13 A fost montat selectorul de programe? 6.3.5 28
14 A fost montată împământarea transformatorului? 5.8.9 25
15 A fost realizată conexiunea la 230 V? 6.1 26
16 A fost conectată împământarea capacului? 6.2 26
17 A fost montat suportul capacului? 6.3.2 27
18 A fost montată siguranța capacului? 6.3.2 27
19 Au fost montate dispozitivele de siguranță? 6.3.3 28
20 Au fost montate comutatoare și butoane suplimentare? 6.3.4 28
21 A fost montat selectorul de programe? 6.3.5 28
22 A fost efectuată analiza de siguranță? – –
23 Au fost verificate abaterile instalației conform analizei de siguranță? – –
24  à Distanțele de siguranță sunt corecte? – –
25  à A fost corect setat domeniul de înregistrare al detectorului radar în 

direcția de evacuare?
– –

26  à Au fost corect setate barierele optice pentru muchia principală de închidere? – –
27  à A fost asigurat selectorul de programe la instalațiile de tip FR cu aju-

torul butonului cu cheie?
– –

28 Toate elementele de construcție au fost montate conform următoarelor 
instrucțiuni:

– –

29  à Instrucțiuni de premontare ECdrive T2 – –
30  à Instrucțiuni de montaj ECdrive T2 – Suport și element lateral – –
31  à Instrucțiuni de premontare și de montaj GCtherm – luminator – –
32  à Instrucțiuni de premontare sistem de profil canat și element lateral – –
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