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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

AVERTIS-
MENT

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

PRECAUȚIE Pericole pentru persoane. 
Nerespectarea poate duce la răniri ușoare.

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
Versiunea 00: valabil pentru versiunea ECdrive T2 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 
DCU1-2M

Erori și măsuri DCU1 
DCU1-2M

Schița cablurilor Cu un canat
Cu două canaturi

Analiză de siguranță
Instrucțiuni de montaj Canat și element lateral sisteme de profil
Instrucțiuni de montaj ECdrive T2

Planurile se supun modificărilor. Utilizați numai stadiul actual al tehnicii.

1.5 Abrevieri
OKFF Marginea superioară a pardoselii finite
DH Înălțimea de trecere
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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 autori-

zate 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, trebu-

ie 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 fără efort la produs în cazul even-
tualelor lucrări de reparație și/sau întreținere cu un efort redus proporțional 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
 X Nu aruncați, nu lăsați să cadă.
 X Evitați loviturile puternice.

 à Temperaturile de depozitare sub –30 °C și peste +60 °C pot duce la deteriorarea aparatului.
 à Protejați împotriva umezelii.
 X Atunci când transportați sticlă, utilizați dispozitive speciale pentru transportul sticlei (de exemplu, cadre A). 
 X 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). 
 X Depozitați sticla numai în poziție verticală pe o podea plată și solidă. Ca postament folosiți material adecvat 

(de exemplu, scânduri de lemn). 
 X 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 / 
ECdrive T2-FR cu suport în consolă.

3.2 Montaj suport cu element lateral

Vizualizare din față Vizualizare din lateral

 

3.3 Montaj buiandrug cu element lateral

Vizualizare din față Vizualizare din lateral
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4 Vedere generală

4.1 Planuri
Desen nr. Tip Denumirea
70518-ep09 Desen componente ECdrive T2 ISO montaj suport 1 canat
70518-ep10 Desen componente ECdrive T2 ISO montaj suport 2 canaturi
70518-ep11 Desen componente ECdrive T2 sticlă securizată montaj suport 1 canat
70518-ep12 Desen componente ECdrive T2 sticlă securizată montaj suport  

2 canaturi
70518-ep13 Desen componente ECdrive T2 ISO montaj buiandrug 1 canat
70518-ep14 Desen componente ECdrive T2 ISO montaj buiandrug 2 canaturi
70518-ep15 Desen componente ECdrive T2 sticlă securizată montaj buian-

drug 1 canat
70518-ep16 Desen componente ECdrive T2 sticlă securizată montaj buian-

drug 2 canaturi
70518-ep25 Desen componente ECdrive T2 ISO suport Lock A 1 canat
70518-ep26 Desen componente ECdrive T2 ISO suport Lock A 2 canaturi
70518-ep27 Desen componente ECdrive T2 ISO suport Lock M 1 canat
70518-ep28 Desen componente ECdrive T2 ISO suport Lock M 2 canaturi
70518-ep31 Desen componente ECdrive T2 ISO montaj buiandrug Lock M 1 canat
70518-ep32 Desen componente ECdrive T2 ISO montaj buiandrug Lock M  

2 canaturi

70518-9-0961 Instrucțiuni de găurit Profil suport A EC T2
70518-9-0962 Instrucțiuni de găurit Profil suport B EC T2
70717-2-0269 Instrucțiuni de găurit Profil suport
70717-2-0270 Instrucțiuni de găurit Profil de acoperire suport

70518-2-0226 Instrucțiuni de găurit Profil suport B găurit
70717-2-0260 Instrucțiuni de găurit Suport găurit pentru montaj buiandrug
70717-2-0261 Instrucțiuni de găurit Acoperire suport găurită pentru montaj 

buiandrug

Planurile se supun modificărilor. Utilizați numai stadiul actual al tehnicii.

4.2 Scule și mijloace ajutătoare

Sculă Dimensiune

Cheie dinamometrică 3–15 Nm
Set de chei inbus până la o deschidere a cheii de 6 mm
Cheie fixă 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm
Set șurubelnițe până la 6 mm
Mașină de găurit –
Burghiu pentru piatră –
Burghiu pentru metal –

4.3 Cupluri
Cuplurile sunt indicate la pașii de montaj respectivi.
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4.4 Prezentarea componentelor
Componentă Tip ușă Suport în consolă Schiță
Suport pentru montaj 
suport

ECdrive T2 Profil suport A

Suport pentru montaj 
suport

ECdrive T2 Profil suport

Suport pentru montaj 
buiandrug

ECdrive T2 Profil suport

Suport pentru montaj 
buiandrug

ECdrive T2 Profil de acoperire suport

Placă laterală lată ECdrive T2 Placă laterală A

Placă laterală subțire ECdrive T2 Placă laterală B
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4.5 Structură

Reprezentare Tip ușă Canat ușă Suport în consolă Fixare
Montaj suport 1 canat ISO și sticlă secu-

rizată cu o singură 
foaie

pentru montaj suport Placă laterală A și B

Montaj suport 2 canaturi ISO și sticlă secu-
rizată cu o singură 
foaie

pentru montaj suport Placă laterală A și B

Montaj buiandrug (cu elementele laterale  
în fața peretelui)

1 canat ISO și sticlă secu-
rizată cu o singură 
foaie

pentru montaj buian-
drug

direct la buiandrug

Montaj buiandrug (cu elementele laterale  
în fața peretelui)

2 canaturi ISO și sticlă secu-
rizată cu o singură 
foaie

pentru montaj buian-
drug

direct la buiandrug
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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 Lucrări de montaj pregătitoare

AVERTISMENT
Pericol de rănire!

 X Asigurați locul de muncă împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate.
 X La ușile cu un canat, lucrați întotdeauna cel puțin în doi.
 X La ușile cu 2 canaturi, lucrați întotdeauna cel puțin în trei.
 X Utilizați cel puțin două scări sau taburete cu trepte.

În următorul capitol este descris montajul suportului pentru montaj suport și pentru montaj buiandrug.

5.3 Montaj suport
 X La utilizarea plăcilor laterale (mici) aveți în vedere ca distanța dintre marginea peretelui și alezaj să fie suficient 

de mare.

Tipul plăcilor laterale depinde de tipul de montaj (vezi capitolul 4.4).
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5.3.1 Realizarea găurilor în profilul suport A

 

�

�
�

�

�

�

��

�
�

 X Așezați șina de rulare (2) pe profilul suport A (1), astfel încât canelura (3) șinei de rulare să se afle pe canelura  
(4) profilului suport A.

 X Marcați găurile (5) pe profilul suport.
 X Găuriți orificiile conform instrucțiunilor de găurit (70518-9-0961).

5.3.2 Montarea riglei laterale

�

����

��
��

 X Puneți rigla laterală (1), aliniați și înșurubați la o distanță de 5 mm față de perete.
 X Echilibrați eventualele denivelări.
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5.3.3 Montarea plăcii laterale pentru suport

În funcție de zona de montare, se poate monta o placă laterală lată sau îngustă.

Placă laterală, lată Placă laterală, îngustă Alinierea plăcii laterale a riglei 
laterale

�

�
��

��

��
����

���

�

�

��
��

��
����

���

�

�

 X Poziționați placa laterală (1) peste rigla laterală (2) și fixați-o cu 4 șuruburi cu cap înecat.

5.3.4 Montarea plintei de pardoseală pentru element lateral

�

�

��

���

��

�

���

 X Înșurubați plinta de pardoseală (1) pe suport, în conformitate cu dimensiunile de mai sus.
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5.3.5 Montarea blocului de fixare, sub placa laterală

Placă laterală, lată Placă laterală, îngustă

�

�

 X Înșurubați blocul de fixare, jos (1) cu șurub cu cap înecat M8×16 pe placa laterală (cuplu de strângere 24 Nm).

5.3.6 Montarea profilului suport A

AVERTISMENT!
Pericol de rănire din cauza componentelor în cădere
Profilul suport A este foarte greu și incomod.

 X Montați profilul suport A în cel puțin 3 persoane.
 X În timpul montajului nu stați sub suport.

 

�

�

�

 X Așezați profilul suport A (1) pe blocul de fixare, jos (2).



ECdrive T2

14

Montaj

 X Înșurubați blocul de fixare, sus (3) cu șurub cu cap înecat 
M8×16 (4) pe placa laterală (cuplu de strângere 24 Nm).

Profilul suport A (1) este fixat.
�

�

�

5.4 Montarea elementelor laterale.

AVERTISMENT! 
Pericol de rănire! Elementele laterale sunt foarte grele și se pot bascula.

 X În timpul montajului, asigurați elementele laterale împotriva răsturnării.

ATENȚIE
Pericol de rănire! Sticla poate despica elementele laterale.

 X Manipulați elementele laterale cu grijă și cu atenție.

 X Instalarea elementului lateral
 X Introduceți piulița hexagonală (2) și șurubul 

hexagonal (1).
�

�

Introducerea garniturii pentru sticlă

 X Decupați garnitura pentru sticlă (3) pe lungi-
mea discului de sticlă.

 X Prindeți garnitura pentru sticlă pe muchia 
superioară a discului de sticlă.

 X Introduceți șurubul de reglare (4).

� �
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Introducerea elementului lateral

Montaj suport:
 X Așezați elementul lateral premontat (1) de la 

partea exterioară pe plinta de pardoseală (2).
Montaj buiandrug:

 X Așezați elementul lateral premontat (1) de la 
partea interioară pe plinta de pardoseală (2).

�

�

 X Ridicați/pliați elementul lateral (1) până când se 
sprijină pe partea superioară a suportului.

�

Fixarea elementului lateral

 X Pliați complet elementul lateral (1) și introduceți-l în rigla de perete (5).

 

�

�
�

�

�

 X Desfaceți șurubul de reglare (4) de sus la ele-
mentul lateral, până se sprijină pe suport.

�
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Montarea acoperirilor
 X Înșurubați capacul (1) cu șuruburile cu hexagon 

interior (2) la suport (3).

�
�

�

 X Introduceți cadrul de acoperire (4) în zona de 
trecere a ușii de jos în suport.

�
 X Prindeți cu cleme acoperirea (5) pe suport.

�

Asigurarea elementului lateral

 X Introduceți și strângeți șurubul cu cap filetat BZ 
4,8 x 16 în partea de jos a elementului lateral (6). 
Elementul lateral este asigurat cu acest șurub 
împotriva deplasării.

�

Reglarea tirajului natural și a rosturilor dintre plafon și perete
 X Adaptați reglajele șuruburilor de agățare la canaturile ușii (vezi instrucțiunile de montaj ale mecanismului de 

acționare).

Montarea luminatoarelor

 X La montarea luminatoarelor, respectați instrucțiunile de montaj ale producătorului.
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Montaj

5.5 Înșurubați profilul suport B la profilul suport A

AVERTISMENT!
Pericol de rănire din cauza componentelor în cădere
Profilul suport B este foarte greu și incomod.

 X Montați profilul suport B în cel puțin 3 persoane.
 X În timpul montajului nu stați sub suport.

 

�

�

�

 X Înșurubați profilul suport B (2) cu șuruburi M6×20 DIN 912 (3) la profilul suport A (1) (cuplu de strângere 10 Nm).

Deoarece garniturile elementelor laterale se așeză, șuruburile trebuie să fie strânse în zona suprafeței hașurate.
 X Strângeți șuruburile în următoarea ordine:

 

�� ��
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
�� ���

�� ���
� ���
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5.6 Montarea șinei de rulare pe profilul suport A

5.6.1 Înșurubarea plăcii laterale pe șina de rulare

 �

�

�

 X Înșurubați plăcile laterale (1) cu câte 3 șuruburi cu cap filetat ISO 7049 ST4,8×25 în șina de rulare (2) (cuplu de 
strângere 5 Nm).

5.6.2 Montarea șinei de rulare

 

� �
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Montaj

5.7 Montaj buiandrug (montaj în fața peretelui)

AVERTISMENT! 
Pericol de rănire! Profilele sunt foarte grele și pot cădea.

 X În timpul montajului, asigurați profilele împotriva căderii cu cel puțin două până la trei persoane.

 X Înșurubați suportul (1) pe perete.

�

 X Introduceți și fixați elementul lateral (2).

�

 X Înșurubați profilul (3) pe suport (1).

�

�

 X Înșurubați șina de rulare (4) pe profil (3).

�

�
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Demontarea

6 Demontarea

AVERTISMENT! 
Pericol de rănire! Capacul este susținut printr-un grătar.

 X Scoateți capacul numai cu o a doua persoană și coborâți-l cu atenție pe cablul de oprire.

ATENȚIE
Pericol de rănire! Sticla poate despica elementele laterale.

 X Manipulați elementele laterale cu grijă și cu atenție.

AVERTISMENT! 
Pericol de rănire! Elementele laterale sunt foarte grele și se pot bascula.

 X În timpul montajului, asigurați elementele laterale împotriva răsturnării.

AVERTISMENT! 
Pericol de rănire! Suportul în consolă este foarte greu și poate cădea.

 X În timpul montajului, asigurați suportul în consolă împotriva căderii cu cel puțin două până la trei persoane.

 X Pentru a demonta instalația, procedați în ordine inversă montajului.
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