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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 semnalizare .

Simbol de 
avertizare

Cuvânt de 
avertizare

Semnificație

AVERTIS-
MENT

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
Versiunea 00: valabil pentru GCprofile Therm cu mecanism de acționare 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
Documente de prelucrare Prezentare generală profil
Dosarul tehnic al producătorului
Instrucțiuni de montaj Ferestre de supralumină
Instrucțiuni de montaj Sistem de profil canat și element lateral
Instrucțiuni de montaj Sistem de uși glisante

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

7.5 Montarea pachetului NSK pe elementul lateral ................................................................................................................................. 21
7.6 Montare pachet NSK la canatul mobil ................................................................................................................................................... 22

8 Curățare .................................................................................................................................................................... 23

9 Demontarea............................................................................................................................................................ 23
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Instrucțiuni de siguranță fundamentale

1.5 Abrevieri

HSK Muchia principală de închidere

NSK Muchia secundară de închidere

OKFF Muchie superioară pardoseală finită

DH Înălțimea de trecere

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 ex. 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 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 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 fără efort la produs în cazul even-
tualelor lucrări de reparație și/sau întreținere cu un efort redus proporțional și eventualele costuri de demontare 
nu trebuie să fie disproporționate față de valoarea produsului.
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Despre această documentație

2.3 Lucrul conștient din punct de vedere al siguranței
 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 ex. montarea mecanismului de acțio-

nare, capacului sau a canaturilor de ușă).
 à La canaturile din geam, aplicați autocolante de siguranță.
 à Pericol de rănire datorită zonelor neasigurate unde există pericol de strivire, lovire, forfecare și tragere!
 à Pericol de rănire prin spargerea geamului!
 à Pericol de rănire prin muchiile ascuțite în mecanismul de acționare!
 à Pericol de rănire prin piesele care se mișcă liber în timpul montajului!

2.4 Lucrul conștient din punct de vedere al mediului înconjurător
La eliminarea sistemului de profil, separați materialele diferite și predați-le spre reciclare.

2.5 Îmbinare structurală
Îmbinarea structurală va fi efectuată în conformitate cu versiunea actuală a „Ghidului pentru planificarea și exe-
cutarea montajului ferestrelor și ușilor pentru construcții noi și renovări”.

2.6 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 geam, utilizați dispozitive speciale pentru transportul geamului (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 geamul numai în poziție verticală pe o podea plată și solidă. Ca postament folosiți materialul adec-

vat (de exemplu, scânduri de lemn). 
 X În cazul geamului izolant aveți grijă ca acesta, 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 geamului 

sau, la geamul izolant, 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.

2.7 Calificare
Montajul sistemului de acționare pentru ușa glisantă trebuie efectuat numai de persoane competente, care sunt 
autorizate de GEZE.  

3 Despre această documentație

3.1 Privire de ansamblu
Acest manual descrie montajul sistemului de profil GCprofile Therm cu 1 canat și cu 2 canaturi al unui sistem 
automat de uși glisante. Este prezentat premontajul/montajul canatului mobil, al elementelor laterale sub buian-
drug și al suportului cu elemente laterale sub suport.
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3.2 Canat mobil fără element lateral

Vizualizare din față Vizualizare din lateral

 

3.3 Canat mobil cu element lateral sub buiandrug

Vizualizare din față Vizualizare din lateral

 

3.4 Canat mobil cu element lateral sub suport fără luminator

Vizualizare din față Vizualizare din lateral
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Privire de ansamblu

4 Privire de ansamblu

4.1 Planuri
Desen nr. Tip Denumirea
70518-ep100 Plan de montaj Montarea pe perete, 2 canaturi
70518-ep101 Plan de montaj Suport și elemente laterale, 2 canaturi
70518-ep102 Plan de montaj Suport și element lateral și luminator, 2 canaturi
70518-ep103 Plan de montaj Element lateral sub buiandrug, 2 canaturi
70518-ep104 Plan de montaj Fațadă cu stâlpi și elemente de blocare, 2 canaturi
70518-ep110 Plan de montaj Montarea pe perete, 1 canat
70518-ep111 Plan de montaj Suport și elemente laterale, 1 canat
70518-ep112 Plan de montaj Suport și element lateral și luminator, 1 canat
70518-ep113 Plan de montaj Element lateral sub buiandrug, 1 canat
70518-ep150 Plan de montaj Ghidajul unghiular pe pardoseală
70518-ep151 Plan de montaj Ghidaj continuu pe pardoseală
70518-ep152 Plan de montaj Ghidaj continuu pe pardoseală cu drenare
70518-ep160 Plan de montaj Ghidajul unghiular pe pardoseală cu încuietoare pe 

pardoseală

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

4.2 Scule și mijloace ajutătoare

Sculă Dimensiune/Număr/Utilizare

Suporturi tip capră pentru montaj, 2 bucăți

Cadru tip A

Curea de fixare

Ventuză vacuum de ridicare

Nivelă/Fir de plumb/Laser încrucișat

Ruletă 5 m sau 10 m

Șurubelniță Torx

Dispozitiv de tăiere laterală

Ciocan din cauciuc/material plastic

Creion

4.3 Cupluri
Cuplurile sunt indicate la pașii de montaj respectivi.

4.4 Materiale consumabile

Material de consum Utilizare/Tip/id. nr.

Pene distanțiere

Rosturi de racordare silicon

5 Volumul livrării și integralitatea
 X Deschideți unitățile de ambalare și, pe baza avizului de expediere, verificați cu privire la integralitate.
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Montaj preliminar în atelier

6 Montaj preliminar în atelier

6.1 Montaj preliminar suport

 X Montați cornierul de montaj (1) cu șuruburi prin 
orificiile pentru șuruburi (2) pe suport (3) (orificii 
superioare pentru șuruburi).

� �
�

 X Montați șina de rulare (5) (fără modul) cu 
șuruburi prin orificiile pentru șuruburi (6) pe 
suportul (3) cu cornierul de montaj (1).

 X Aliniați șina de rulare (5) și faceți găurile de 
fixare (4).

Numărul găurilor de fixare este în funcție de 
lungimea șinei de rulare (5).

 X Demontați șina de rulare.

� �

� � �

 X Așezați piulițele de nituire M8 în găurile de fixare (4) ale suportului.

 

�

�
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Montajul la locul de instalare

6.2 Pregătirea sistemului cu un canat

 X Tăiați locașul din placa laterală a muchiei 
principale de închidere conform desenu-
lui alăturat.

����

��
��

este prezentat cu închidere pe stânga

7 Montajul la locul de instalare

7.1 Premontare ghidaj continuu pe pardoseală

7.1.1 Premontare ghidaj continuu pe pardoseală fără drenare (opțional)

 X Aplicați pastă de etanșare (3) pe partea 
frontală a ghidajului pe pardoseală (2)

 X Înșurubați măștile (1) pe ghidajul pe 
pardoseală (2).

�

�

�

�

 X Introduceți și fixați ghidajul pe pardosea-
lă (2) în pardoseală.

 X Etanșați găurile.
 X Etanșați la apă ghidajul pe pardoseală.

�

 X Introduceți ghidajul pe pardoseală inte-
rior (4) în ghidajul pe pardoseală exterior 
(6), astfel încât știfturile autofiletante (5) 
să fie orientate spre interior.

 X Reglați distanța ghidajului pe pardoseală 
interior (4) față de ghidajul pe pardoseală 
exterior (6) cu știfturile autofiletante (5) 
(cuplu de strângere 3 Nm).

 X După poziționarea finală a ghidajului pe 
pardoseală interior (4), lipiți canelurile cu 
pastă de etanșare (3).

�

�

�

����

�

�

exterior interior
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Montajul la locul de instalare

7.1.2 Premontare ghidaj continuu pe pardoseală cu drenare (opțional)

 X Aplicați pastă de etanșare (3) pe partea 
frontală a ghidajului pe pardoseală (2)

 X Înșurubați racordul pentru apă reziduală (1) 
pe ghidajul pe pardoseală (2). Introduceți 
ghidajul pe pardoseală (2) în pardoseală.

 X Introduceți racordul pentru apă reziduală 
(1) în țevile de scurgere de la fața locului 
(diametrul nominal 32).

 X Fixați ghidajul pe pardoseală.
 X Etanșați găurile.
 X Etanșați la apă ghidajul pe pardoseală.

�

�
�

�

 X Introduceți ghidajul pe pardoseală inte-
rior (4) în ghidajul pe pardoseală exterior 
(6), astfel încât știfturile autofiletante (5) 
să fie orientate spre interior.

 X Reglați distanța ghidajului pe pardoseală 
interior (4) față de ghidajul pe pardoseală 
exterior (6) cu știfturile autofiletante (5) 
(cuplu de strângere 3 Nm).

 X După poziționarea finală a ghidajului pe 
pardoseală interior (4), lipiți canelurile cu 
pastă de etanșare (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Ghidajul unghiular pe pardoseală
Ghidajul unghiular pe pardoseală va fi montat după ce a fost fixat profilul de racordare, vezi capitolul 7.2.3.

exterior interior
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Montajul la locul de instalare

7.2 Montaj suport cu element lateral

7.2.1 Montarea măștii de acoperire

 

�

�

��

 X Înveliți masca de acoperire (1) în zona marcată (2) cu pastă de etanșare.
 X Montați masca de acoperire (1) cu 2 șuruburi pe suport.

7.2.2 Montarea suportului

Suportul este fixat într-o poziție înălțată peste orificiile alungite (3) și apoi coborât pe partea laterală.

 X Fixați suportul (2) cu cornierul pentru montaj 
(1), conform planului de montare pe orificiile 
alungite (3) pe perete.

 X Așezați cornierul pentru montaj pe peretele 
potrivit și sustenabil.

� �

�

�������
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Montajul la locul de instalare

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Introduceți înclinat profilul de reducere a falțului (4) și suspendați sus �.
 X Rabatați profilul de reducere a falțului (4) � și prindeți strâns jos �.
 X În zona de trecere, asigurați cu pene de 15 mm (5).
 X Aplicați etanșarea părții laterale exterioare (6) cu crestătură conform desenului.

 X Aplicați elementele de fixare pentru bagheta 
de geam (7) în zona părților laterale la distanțe 
regulate (≤300 mm).

�

�

�����
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 X Montați profilul de îmbinare cu peretele 
(1) și profilul de îmbinare cu pardoseala (2) 
conform desenului EP.

Distanța de înșurubare < 400 mm.

 à Profilele de îmbinare trebuie să fie 
adecvate, sustenabile și umplute etanș în 
spate (vezi capitolul 2.5). 

�

�

7.2.3 Montare ghidaj unghiular pe pardoseală opțional

 X Înșurubați strâns ghidajul unghiular pe 
pardoseală (2) cu 2 șuruburi cu cap înecat 
DIN 7991 M5×12 (1)  
(cuplu de strângere 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Montarea elementului lateral

 X Aplicați elementul lateral (3) pe profilul de 
îmbinare cu pardoseala �, răsuciți spre 
interior� și împingeți spre profilul de îmbi-
nare cu peretele� .

Îmbinarea cu peretele trebuie să intervină pe 
întreaga înălțime, într-un mod de blocare, în 
profilul cadru al elementului lateral.

 X Controlați lățimea deschiderii și ortogonali-
tatea zonei de trecere.

 X Etanșați rosturile dintre elementul lateral și 
profilul exterior de îmbinare cu peretele cu 
pastă de etanșare.

�

�

�

�

 X Introduceți înclinat profilul baghetei de 
geam (4) în fixările pentru baghetele de 
geam și prin răsucire în sus blocați.

�

�

�
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Montajul la locul de instalare

7.2.5 Înșurubarea fermă a suportului

 X Desfaceți șuruburile (4) și eliberați suportul 
(1) pe elementul lateral (3).

 X Reglați în înălțime suportul peste orificiile 
alungite.

 X Aliniați cornierul de montaj pe orizontală.
 X Strângeți șuruburile (4).
 X Montați garnitura dop.
 X Marcați și faceți patru găuri de fixare (5).
 X Fixați suportul cu 4 șuruburi cu cap înecat 

M10 (în funcție de substrat).

��

��

�

 X Verificați așezarea corectă a profilului de 
reducere a falțului (7).

 X Îndepărtați penele de 15 mm (6) în zona de 
trecere din profilul de reducere a falțului (7).

�

�

7.2.6 Montarea măștii pentru zona de trecere

Pregătirea profilului de fixare pentru calea de acces

 

�

�

�

�

�

�

 X Introduceți pe partea interioară distanțiere (2) la o distanță de cca. 500 mm în profilul de fixare (1).
 X Introduceți cordoanele rotunde (3) la o distanță de cca. 500 mm.
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Montajul la locul de instalare

 

�

 X Introduceți peria (3). Lăsați-o în afară cca. 2 cm.

 

�

�

 X Îndoiți ușor capătul care iese în afară.
 X Introduceți peria la același nivel.

 
 X Pe cealaltă parte a profilului de fixare, separați peria la același nivel.
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7.2.7 Introducerea profilului de fixare a suportului

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Așezați și învârtiți profilul de fixare echipat (vezi capitolul 7.2.6) jos în suport (1) cu canelură cu bucăți de cor-
doane rotunde � �.

 X Așezați capacul căii de acces (3) la profilul falțului � și apăsați în sus în profilul de fixare al căii de acces .
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7.3 Montajul buiandrugului cu elemente laterale

7.3.1 Poziția de montaj
Atenție la poziția corectă de montare a elementului lateral:
 à Șurubul de fixare a elementului lateral (1) se află pe partea interioară sus.

 

�

7.3.2 Montarea profilului de prindere

 X Montați profilul de prindere (3) (cuplu de 
strângere >5 Nm, în funcție de substrat și tipul 
șurubului).

Distanța de înșurubare < 400 mm.

�



GCprofile Therm

19

Montajul la locul de instalare

7.3.3 Montarea profilului de îmbinare cu peretele și a profilului de îmbinare cu pardoseala

 X Montați profilul de îmbinare cu peretele 
(1) și profilul de îmbinare cu pardoseala (2) 
conform desenului EP.

 à Profilele de îmbinare trebuie să fie 
adecvate, sustenabile și umplute etanș în 
spate (vezi capitolul 2.5). 

Distanța de înșurubare < 400 mm.

�

�

7.3.4 Rotirea elementului lateral

 X Aranjați elementul lateral montat 
în partea de sus cu aproximativ 
30 mm lângă perete �.

 X Rotiți în jos elementul lateral �. 
 X Coborâți în jos pe profilul de îmbi-

nare �.
 X Împingeți elementul lateral spre 

perete pe profilul de îmbinare cu 
peretele .

Îmbinarea cu peretele trebuie să inter-
vină pe întreaga înălțime, într-un mod 
de blocare, în profilul cadru al elemen-
tului lateral.

 X Controlați lățimea deschiderii și 
ortogonalitatea zonei de trecere.

 X Etanșați rosturile dintre elemen-
tul lateral și profilul exterior de 
îmbinare cu peretele cu pastă de 
etanșare.

�

�

�

�
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 X Faceți o gaură Ø 2 mm pentru 
șurubul de fixare.

 X Înșurubați șurubul de fixare al 
elementului lateral (1) (cuplu de 
strângere 2 Nm).

�

 X Împingeți peria (2) zonei de trecere în 
profilul de introducere a periei.

 X Pentru fixarea periei îndoiți ușor capătul 
(3) cu un clește.

 X Montați peria direct deasupra zonei de 
trecere, vezi desenul EP.

��

 à În cazul în care nu trebuie montat luminator:
 X Montați mecanismul de acționare al ușii glisante ECdrive T2 conform instrucțiunilor de montaj pentru ECdrive T2.

 à În cazul în care trebuie montat luminator:
 X Montați luminatorul conform instrucțiunilor de montaj „GCprofile Therm - Sistem de profil luminator“.
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7.4 Ușă glisantă, 1 canat

7.4.1 Montarea profilului de rigle de perete
Condiții preliminare:
 à Canaturile ușii sunt montate și aliniate.
 à Jocul este reglat.

 X Înșurubați strâns profilul de rigle de perete (1).
 X Apăsați profilul de etanșare HSK (2).

Profilul de rigle de perete (1) trebuie să fie 
adecvat, sustenabil și umplut etanș în spate 
(vezi capitolul 2.5).

� �

7.5 Montarea pachetului NSK pe elementul lateral

Nu răsuciți sau nu îndoiți pachetul NSK.

 X Introduceți pachetul NSK element lateral (1) 
astfel încât să iasă 5 mm în jos. �

�
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7.6 Montare pachet NSK la canatul mobil

Nu răsuciți sau nu îndoiți pachetul NSK.

 X Introduceți pachetul NSK pe profilul NSK al ca-
natului mobil (4) astfel încât garnitura NSK (2) să 
iasă 7 mm în jos.

Profilul de acoperire din aluminiu (3) se termină la 
același nivel cu marginea inferioară a profilului de 
aluminiu al canatului mobil (4).

� �

�

�

�

1 Perie
2 Garnitură NSK
3 Profil de acoperire din aluminiu
4 Canat mobil
5 Bară ghidaj pe pardoseală perie

��
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8 Curățare
Ce se curăță Cum se curăță
Suprafețe de geam Ștergeți cu apă rece cu oțet și uscați.
Suprafețe inoxidabile Ștergeți cu o lavetă care nu zgârie.
Suprafețe vopsite Ștergeți cu apă și săpun.
Suprafețe eloxate Ștergeți cu săpun delicat nealcalin (valoare pH 5,5 … 7).
Suprafețe din material plastic Ștergeți cu apă și detergent de vase.
Garnituri EPDM Ștergeți cu apă și detergent de vase.

9 Demontarea

AVERTISMENT! 
Pericol de moarte prin electrocutare!

 X Permiteți conectarea și deconectarea instalației electrice (230/115 V) numai unui 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.
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