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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.

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 ECdrive T2
Instrucțiuni de montaj Suport ECdrive T2 și element lateral
Instrucțiuni de montaj Canat și sisteme de profil elemente laterale

Planurile se supun modificărilor. Utilizați numai stadiul actual al tehnicii.
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2 Instrucțiuni de siguranță fundamentale
 X Respectați, de asemenea, instrucțiunile de siguranță fundamentale din instrucțiunile de montaj pentru ECdrive T2.

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, 

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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2.3 Lucrul conștient din punct de vedere al mediului înconjurător
 à Asigurați locul de muncă împotriva pătrunderii persoanelor neautorizate.
 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 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 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.
 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
Aceste instrucțiuni de utilizare descriu montajul preliminar al sistemului automat de acționare pentru ușa glisantă 
ECdrive T2 / ECdrive T2-FR dintr-un kit VP, precum și montajul canatului mobil și a elementelor laterale cu diferite 
sisteme de profil.

4 Vedere generală

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

acționare
ECdrive T2, mecanisme de acționare

70518-2-0200 Schița de prelucrare Șină de rulare
70518-2-0205 Schița de prelucrare Șina de rulare cu stâlpi și rigle
70518-2-0203 Schița de prelucrare Capac 100×132 mm
70518-2-0253 Schița de prelucrare Capac 100×100 mm
70518-1-0105 Schița de prelucrare Suport modul stânga 2 canaturi
70518-1-0106 Desen componente Suport modul stânga 2 canaturi cu blocare
70518-1-0107 Desen componente Suport modul stânga 1 canat fără blocare
70518-1-0108 Desen componente Suport modul stânga 1 canat închidere pe dreapta cu blocare
70518-1-0110 Desen componente Suport modul dreapta
70518-1-0111 Desen componente Suport modul dreapta numai 1 canat închidere pe stânga cu blocare
70518-1-0112 Desen componente Suport modul dreapta FR
70518-1-0113 Desen componente Suport modul dreapta FR numai 1 canat închidere pe stânga cu blocare
70518-1-0114 Desen componente Suport modul dreapta FR-DUO.
70518-1-0115 Desen componente Suport modul dreapta FR-DUO numai 1 canat închidere pe stânga 

cu blocare
70518-1-0116 Desen componente Suport modul dreapta FR-LL
70518-1-0117 Desen componente Suport modul dreapta FR-LL numai 1 canat închidere pe stânga 

cu blocare
70518-1-0118 Desen componente Suport modul dreapta FR-RWS
70518-1-0119 Desen componente Suport modul dreapta FR-RWS numai 1 canat închidere pe stânga 

cu blocare

70518-2-0203 Schița de prelucrare Prelucrare capac 100×132 mm pentru blocarea curelei dințate
70518-2-0253 Schița de prelucrare Prelucrare capac 100×100 mm pentru blocarea curelei dințate

70518-9-0964 Schema de conexiuni Terminal de service

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

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

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.
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Vedere generală

4.4 Componente și ansambluri
Aceste imagini ilustrează echiparea unui mecanism de acționare standard pentru modelul cu 2 canaturi  
și 1 canat.
Structura ansamblurilor poate diferi în funcție de echipare sau de modelul mecanismului de acționare. Informații exac-
te privind poziționarea componentelor individuale pot fi găsite în schița mecanismului de acționare (70518-0-001).

2 canat
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1 canat, închidere pe stânga

� � � � � � �� ��

������ ����
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�� ��

� �

��

�

��

��

����

1 canat, închidere pe dreapta

�� � � � � �

���������� ��

� � �� �� �

����

��

������

1 Placă laterală
2 Pământarea capacului
3 Transformator
4 Rolă de ghidare
5 Capac
6 Suport cablu
7 Unitate de comandă
8 Suport cablu DCU
9 Akku (acumulator)
10 Curea dințată
11 Reductor 

12 Siguranță capac
13 Tampon de oprire
14 Suport modul, dreapta
15 Cărucior cu role
16 Șină de rulare
17 Închizătoare de curea
18 Piesă de antrenare, scurtă
19 Piesă de antrenare, lungă
20 Suport modul, stânga
21 Cablu transformator
22 Împământare transformator

4.5 Listă de piese VP-Kit ECdrive T2

 à Unitate de comandă 
DCU

 à Reductor 
 à Cărucior cu role
 à Transformator
 à Akku (acumulator)
 à Rolă de ghidare
 à Suport cablu
 à Suport cablu DCU
 à Pământarea capacului

 à Siguranță capac 
 à Tampon de oprire
 à Piesă de antrenare, scurtă
 à Piesă de antrenare, lungă
 à Cablu transformator
 à Etichetă autoadezivă transpa-

rentă div.
 à Accesorii fixare componente de 

acționare
 à Accesorii fixare cablu
 à Accesorii suport modul

 à Instrucțiuni de montaj
 à Manualul utilizatorului
 à Plan de conexiuni
 à Carnet de revizie
 à Analiză de siguranță
 à Declarație de conformitate 

CE pentru montare
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5 Montarea preliminară

5.1 Tăierea în lungime a șinei de rulare și a capacului
 à Șina de rulare: Poz. 16 în lista ansamblurilor, capitolul 4.4
 à Capac: Poz. 5 în lista ansamblurilor, capitolul 4.4

 X Verificați profilele cu privire la deteriorare.
 X Tăiați șina de rulare și capacul la lungimea dori-

tă (vezi schițele de prelucrare, capitolul 4.1)
 X Curățați șina de rulare și capacul după prelucrare.

5.2 Pregătirea șinei de rulare

 

��

���

��

���

�

�

� �

 X Marcați poziția (UPL) pentru tampon stânga (2) și (UPR) tampon dreapta (4) conform schiței mecanismului de acționare.
 X Marcați poziția (Ux) pentru suportul modulului stânga (1) și (Uy) suport modul dreapta (3) conform schiței 

mecanismului de acționare (70518-0-001).

5.3 Montarea opritorului-tampon
Tampon de oprire: Poz. 13 în lista ansamblurilor, capitolul 4.4

 X Așezați tamponul de oprire, stânga și dreapta (1) 
pe șina de rulare.

 X Înșurubați știftul filetat respectiv M6×6 (2) până 
când se sprijină pe șina de rulare.

 X Strângeți știftul filetat cu un cuplu de 10 Nm.

�

�
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5.4 Montarea suportului modulului stânga
 X Montați suportul modulului stânga conform schiței.

Desen nr. Denumirea
70518-1-0105 Suport modul stânga 2 canaturi
70518-1-0106 Suport modul stânga 2 canaturi cu blocare
70518-1-0107 Suport modul stânga 1 canat fără blocare, închidere pe stânga și pe dreapta
70518-1-0108 Suport modul stânga 1 canat închidere pe dreapta cu blocare (la închiderea pe stânga 

blocarea este pe suportul modulului din dreapta)

 
Suport modul stânga cu blocare (70518-1-0106)

Suportul modulului prezentat aici este ales ca exemplu. Cotele de montaj pentru suportul modulului folosit 
de dvs. pot fi găsite în schița respectivă pentru componente (a se vedea mai sus).

 X Introduceți cursorul pentru canal de camă în suportul modulului. 
 X Montați componentele cu șuruburile prevăzute, conform schiței.

 à Moment de strângere pentru componente 10 Nm
 à Moment de strângere la motorul cu transmisie: 15 Nm
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5.5 Montarea suportului de modul dreapta
 X Montați suportul modulului dreapta conform schiței.

Desen nr. Denumirea
70518-1-0110 Suport modul dreapta
70518-1-0111 Suport modul dreapta numai 1 canat închidere pe stânga cu blocare
70518-1-0112 Suport modul dreapta FR
70518-1-0113 Suport modul dreapta FR numai 1 canat închidere pe stânga cu blocare
70518-1-0114 Suport modul dreapta FR-DUO.
70518-1-0115 Suport modul dreapta FR-DUO numai 1 canat închidere pe stânga cu blocare
70518-1-0116 Suport modul dreapta FR-LL
70518-1-0117 Suport modul dreapta FR-LL numai 1 canat închidere pe stânga cu blocare
70518-1-0118 Suport modul dreapta FR-RWS
70518-1-0119 Suport modul dreapta FR-RWS numai 1 canat închidere pe stânga cu blocare

Suport modul dreapta, 2 canaturi (70518-1-0110)

Suportul modulului prezentat aici este ales ca exemplu. Cotele de montaj pentru suportul modulului folosit 
de dvs. pot fi găsite în schița respectivă pentru componente (a se vedea mai sus).

 X Introduceți cursorul pentru canal de camă în suportul modulului. 
 X Montați componentele cu șuruburile prevăzute, conform schiței.

 à Moment de strângere pentru componente 10 Nm
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5.6 Conectarea cablurilor la suportul modulului dreapta

 

� �
�

�

�

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

ECdrive T2
 X Amplasați cablul generatorului de impuls cinetic (1) și cablul de conectare al motorului (2) la sistemul de comandă.
 X Introduceți fișa în sistemul de comandă.

ECdrive T2-FR
 X Amplasați cablul generatorului de impuls cinetic (1), cablul de conectare al motorului (2) și cablul de conectare 

al celui de-al doilea motor (3) la sistemul de comandă.
 X Introduceți fișa în sistemul de comandă.

5.7 Conectarea contactului la blocarea curelei dințate (opțiune)
 X Înșurubați știftul gri de blocare (1) abia după așezarea capacului.

 X Îndepărtați șuruburile M2,3 x 10 de la comutato-
rul de resetare (4) al blocării.

 X Așezați comutatorul contactului de alarmă (3) 
pe comutatorul de resetare (4).

 X Fixați ambele comutatoare cu șuruburi 
M2,3 x 18 (2) și inelele elastice la blocare.

 X Conectați cablurile.
 X Scurtați elementul de comutare al comutatoru-

lui contactului de alarmă.

�

�

�

�
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5.8 Conectarea blocării

 X Amplasați cablul (1) pentru blocarea curelei dința-
te (opțiune) (2), eventual tăiați în lungime, dezizo-
lați și montați manșoane de conductori izolate.

 X Conectați blocarea conform planului de conexiuni.

�

�

5.9 Montarea plăcilor laterale
 X Înșurubați piesa de tablă (3) pentru siguranța 

capacului în placa laterală stângă și dreaptă (2) 
(cuplu de strângere max. 1,5 Nm).

 X Înșurubați plăcile laterale (2) pe șina de rulare 
(1) (cuplu de strângere 5 Nm).

� �

�

5.10 Poziționarea preliminară a suportului de modul premontat stânga și dreapta
 X Fixați suportul modulului premontat, stânga (2) și dreapta (3) cu câte un șurub la șina de rulare (1).

Recomandare:
 X Marcați poziția suportului de modul premontat, stânga (2) și dreapta (3) pe șina de rulare (1).

�

�
�

 X Completați plăcuța tipologică:
 à Introduceți data fabricării
 à Adăugați cifre la clasele 5 și 7

 X Atașați plăcuța tipologică, vezi schița mecanismului de acționare:
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5.11 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.

�
�

�

5.11.1 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 strânge-

re 15 Nm).

1
2

3
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5.11.2 Conectarea electrică a suporturilor de modul din stânga și din dreapta

 X Cablurile trebuie să fie amplasate și fixate astfel încât să nu poată fi prinse atunci când glisați capacul  
și nu trebuie să intre în contact cu componentele în mișcare.

 X Tăiați în lungime cablul (1) de la transformator 
la sistemul de comandă. 

 X Atașați pe o parte a cablului (1) manșoane de 
conductori.

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

 X Fixați suportul pentru cabluri (2) la șina de rulare.
 X Fixați suportul pentru cabluri DCU (3) la siste-

mul de comandă.
 X Treceți cablul (1) de la transformator prin 

suportul pentru cabluri către sistemul de 
comandă.

1

�

�
�

 X Montați cablul de transformator cu trei conduc-
tori (5) la izolatorul de porțelan (4) al transfor-
matorului.

4

5
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5.12 Prelucrarea capacului

5.12.1 Prelucrarea capacului pentru blocarea curelei dințate (opțional)
Blocarea curelei dințate are un știft de articulare, cu care cureaua dințată poate fi deblocată sau blocată manual. 
Pentru acest știft de articulare va fi făcută o gaură în capac conform următoarei schițe.

Poziția găurii trebuie verificată la fața locului. În funcție de poziționarea componentelor mecanismului de acțio-
nare, pot apărea mici abateri. 
Prin urmare, GEZE recomandă ca găurile să fie executate la fața locului, atunci când se cunoaște poziția exactă 
a blocării.

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

����

��
��

�

����

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

5.12.2 Prelucrarea capacului pentru interfața de service
Interfața de service (opțional) permite accesul rapid la sistemul de comandă DCU1x, fără demontarea capacului. 
Adaptorul de service pentru terminalul de service ST220 sau pentru interfața Bluetooth la GEZEconnects permite 
conectarea rapidă prin mufa jack.
Pentru a atașa mufa interfeței de service la capac, trebuie făcută o gaură pe capac conform următoarei schițe.
Consultați instrucțiunile suplimentare pentru interfața de service (70518-9-0964).

 

��

��
����
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6 Pregătirea pentru montare
La pregătirea pentru montare, unitatea de antrenare este pregătită pentru montajul ulterior. Pentru executarea 
lucrărilor de pregătire pentru montare, schița actuală a mecanismului de acționare este determinantă.  
Toate elementele constructive trebuie stabilite și montate conform schiței mecanismului de acționare.

6.1 Montarea piesei de suspendare în capac

 X Împingeți piesa de suspendare a capacului (1) 
în canalul superior sau inferior de înșurubare 
al capacului (2).

�

�

 X Asigurați piesa de suspendare a capacului (1) 
în zona de capăt a capacului cu 2 șuruburi  
(cuplu de strângere max. 1,5 Nm).

�

6.2 Montarea împământării capacului

 X Introduceți bolțul de fixare a împământării ca-
pacului (3) pe partea împământării cca. 30 mm 
în canalul superior de înșurubare.

3
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7 Test de producție

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.

 X Realizați testul de producție așa cum este descris în planul de conexiuni „Uși glisante automate DCU1-NT / 
DCU1-2M-NT”.
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