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Inleiding

1 Inleiding

1.1 Symbolen en illustraties

Waarschuwingen
In deze handleiding zijn waarschuwingen opgenomen om u te attenderen op materiële schade en persoonlijk 
letsel.

 X Lees deze waarschuwingen en neem ze altijd in acht.
 X Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool en waarschuwingstekst.

Waarschu-
wingssymbool

Waarschu-
wingstekst

Betekenis

WAARSCHU-
WING

Gevaren voor personen 
Het niet in acht nemen kan tot de dood of zwaar letsel leiden.

Overige symbolen en illustraties
Om de correcte bediening te verduidelijken, worden belangrijke informatie en technische informatie specifiek 
aangeduid.

Symbool Betekenis

 

betekent "Belangrijke aanwijzing". 
Informatie om materiële schade te voorkomen, ter informatie of om de werkprocedures te optimaliseren.

 
betekent "Aanvullende informatie"

 X  
Symbool voor een handeling: hier moet u actie ondernemen.

 X Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

1.2 Herzieningen en geldigheid
Versie 00: geldig voor GCprofile Therm met aandrijving ECdrive T2 en ECdrive T2-FR vanaf bouwjaar 2019.

1.3 Productaansprakelijkheid
Volgens de in de wet productaansprakelijkheid bepaalde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten 
moet de in deze brochure gegeven informatie (productinformatie en correct gebruik, onjuist gebruik, prestatie 
van het product, onderhoud van het product, informatie- en instructieplichten) in acht worden genomen. Indien 
deze niet in acht wordt genomen, komt de aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen. 

1.4 Eveneens geldende documenten
Soort Naam
Verwerkingsdossiers Profieloverzicht
Fabricagedossiers
Montagehandleiding Bovenlicht
Montagehandleiding Profielsysteem deur en zijdeel
Montagehandleiding Schuifdeursysteem

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.

7.5 NSK-package aan het zijdeel monteren ................................................................................................................................................ 21
7.6 NSK-package aan de bewegende deur monteren ............................................................................................................................ 22

8 Reiniging .................................................................................................................................................................. 23

9 Demontage ............................................................................................................................................................. 23
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Fundamentele veiligheidsinstructies

1.5 Afkortingen

HSK Hoofdsluitzijde

NSK Zijkant

OKFF Bovenkant kant-en-klare vloer

DH Doorgangshoogte

2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Beoogd gebruik
Het schuifdeursysteem is voor het automatisch openen en sluiten van een gang. 
Het schuifdeursysteem mag alleen verticaal geplaatst worden en in droge ruimten in de toegestane gebruiksom-
geving (zie montage- en servicehandleiding) gebruikt worden.

Het schuifdeursysteem is bestemd voor personenverkeer in gebouwen. 
Het schuifdeursysteem is niet bedoeld voor de volgende toepassingen:
 à voor industrieel gebruik
 à voor toepassingsgebieden die niet voor personenverkeer dienen (bijv. garagedeur)
 à op bewegende voorwerpen zoals schepen

Het schuifdeursysteem mag alleen gebruikt worden:
 à in door GEZE voorziene bedrijfsmodi
 à met door GEZE toegestane / goedgekeurde componenten
 à met door GEZE geleverde software
 à in door GEZE gedocumenteerde inbouwvarianten / montagewijzen
 à binnen het gecontroleerde/toegestane toepassingsgebied (klimaat / temperatuur / beschermingsgraad)

Ieder ander gebruik geldt als niet beoogd en heeft tot gevolg dat de garantie verloren gaat en GEZE niet 
aansprakelijk gesteld kan worden. 

2.2 Veiligheidsinstructies
 à Voorgeschreven werkzaamheden voor de montage en onderhoud moeten door vakmensen worden uitge-

voerd, die door GEZE geautoriseerd zijn.
 à Voor de veiligheidstechnische controles moeten de landelijke wetten en voorschriften in acht worden genomen.
 à Eigenmachtige wijzigingen aan de installatie sluiten elke aansprakelijkheid van GEZE voor hieruit voortvloei-

ende schade uit en maken de toelating voor toepassing in vlucht- en reddingswegen ongeldig.
 à Bij combinatie met onderdelen van derden kan GEZE niet aansprakelijk gesteld worden.
 à Ook voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend originele GEZE-onderdelen worden 

gebruikt.
 à Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor de inbedrijfstelling van het deursysteem een gevarenana-

lyse worden uitgevoerd en moet het deursysteem conform de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EWG gemarkeerd 
worden.

 à De meest recente richtlijnen, normen en landelijke voorschriften moeten in acht genomen worden, in het 
specifiek:
 à DIN 18650: 2010-06 Hang en sluitwerk – Automatische deursystemen
 à VDE 0100, Deel 610: 2004-04 Aanleggen van krachtstroominstallaties met nominale spanning tot 1000 V
 à DIN EN 16005: 2013-01 Automatische deuren; gebruiksveiligheid; vereisten en controleprocedures
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 Veiligheid van elektronische apparatuur voor thuisgebruik en dergelijke doelein-

den - deel 1: Algemene vereisten (IEC 60335-1: 2010 gemodificeerd); Duitse versie EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 Veiligheid van elektronische apparatuur voor thuisgebruik en dergelijke 

doeleinden - deel 2-103: Bijzondere vereisten voor aandrijvingen voor ramen en deuren (IEC 60335-2-103: 
2006, gewijzigd + A1: 2010 gemodificeerd); Duitse versie EN 60335-2-103: 2015

Het product moet zo ingebouwd of gemonteerd worden dat de toegang tot het product zonder problemen 
gegarandeerd is bij eventuele reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden, met relatief geringe kosten, en dat 
mogelijke verwijderingskosten geen verkeerde verhouding tot de waarde van het product hebben.
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Over dit document

2.3 Veiligheidsbewust werken
 à De werkplek beveiligen tegen betreding door onbevoegden.
 à Het draaibereik van lange onderdelen in acht nemen.
 à Werkzaamheden met hoog veiligheidsrisico (bijv. montage van de aandrijving, de kap of deurvleugel) nooit 

alleen uitvoeren.
 à Bij glazen deuren veiligheidsstickers aanbrengen.
 à Gevaar voor letsel door niet-afgeschermde knel-, stoot-, afsnijd- of intreklocaties!
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk!
 à Gevaar voor letsel door scherpe randen in de aandrijving!
 à Gevaar voor letsel door vrij bewegende delen tijdens de montage!

2.4 Milieubewust werken
Bij verwijdering van het profielsysteem de verschillende materialen scheiden en recyclen.

2.5 Uitsluiting van de structuur
De uitsluiting van de structuur moet volgens de actuele versie van het handboek voor de planning en uitvoering 
van de montage van ramen en deuren voor nieuwbouw en renovering worden uitgevoerd.

2.6 Veiligheidsinstructies voor het transport en de opslag
 X Niet gooien, niet laten vallen.
 X Harde klappen vermijden.

 à Opslagtemperaturen onder -30 °C en boven +60 °C kunnen tot schade aan het apparaat leiden.
 à Beschermen tegen natheid.
 X Bij het transport van glas speciale voorzieningen voor glastransport gebruiken (bijv. A-frames). 
 X Meerdere schijven op een frame of bij opslag van elkaar scheiden met behulp van lagen ertussen (bijv. kurk-

platen, papier, polydraad). 
 X Glas alleen staand op een vlakke en stevige ondergrond opslaan. Gebruik geschikt materiaal als onderlaag 

(bijv. hout). 
 X Bij isolatieglas erop letten dat de volledige dikte van het element stevig vlak op minimaal 2 onderlagen staat. 

 à Veiligheidsvoorzieningen mogen bij opslag en transport geen beschadigingen aan het glas en bij isolatieglas 
aan de randverbinding veroorzaken en moeten vlak op het schijfoppervlak worden aangebracht. 

 à Droge, goed geventileerde, gesloten, tegen weersinvloeden en UV-beschermde ruimtes zijn geschikt voor opslag.

2.7 Kwalificatie
De montage van de GEZE schuifdeuraandrijving mag alleen door vakmensen worden uitgevoerd, die door GEZE 
geautoriseerd zijn. 

3 Over dit document

3.1 Overzicht
In deze handleiding wordt de montage van het profielsysteem GCprofile Therm 1- vleugelig en 2-vleugelig van 
een automatisch schuifdeursysteem beschreven. De voormontage/montage van de bewegende deur, de zijde-
len onder de latei en van de dragers met zijdelen onder de drager staat erin beschreven.
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3.2 Bewegende deur zonder zijdeel

Vooraanzicht Zijaanzicht

 

3.3 Bewegende deur met zijdeel onder de latei

Vooraanzicht Zijaanzicht

 

3.4 Bewegende deur met zijdeel onder de drager zonder bovenraam

Vooraanzicht Zijaanzicht
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4 Overzicht

4.1 Schema’s
Tekeningnr. Soort Naam
70518-ep100 Inbouwschema Wandmontage, 2-vlg.
70518-ep101 Inbouwschema Drager en zijdeel, 2-vlg.
70518-ep102 Inbouwschema Drager en zijdeel en bovenraam, 2-vlg.
70518-ep103 Inbouwschema Zijdeel onder latei, 2-vlg.
70518-ep104 Inbouwschema Fassade, 2-vlg.
70518-ep110 Inbouwschema Wandmontage, 1-vlg.
70518-ep111 Inbouwschema Drager en zijdeel, 1-vlg.
70518-ep112 Inbouwschema Drager en zijdeel en bovenraam, 1-vlg.
70518-ep113 Inbouwschema Zijdeel onder latei, 1-vlg.
70518-ep150 Inbouwschema Vloergeleiding
70518-ep151 Inbouwschema Continue vloergeleiding
70518-ep152 Inbouwschema Continue vloergeleiding met ontwatering
70518-ep160 Inbouwschema Vloergeleiding met vloerslot

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.

4.2 Gereedschap en hulpmiddelen

Gereedschap Maat/aantal/gebruik

Montagebokken, 2 stuks

A-frames

Spangordel

Vacuümzuignap

Waterpas/peillood/kruislijn-laser

Lint 5 m of 10 m

Torxschroevendraaier

Zijsnijder

Rubber/kunststof hamer

Potlood

4.3 Draaimomenten
De draaimomenten worden bij de betreffende montagestap aangeduid.

4.4 Verbruiksmaterialen

Verbruiksmateriaal Gebruik/Type/Mat.nr.

Afstandsblokken

Silicone voor aansluitvoegen

5 Leveringsomvang en volledigheid
 X De verpakkingen openen en aan de hand van de pakbon controleren of alles volledig is.
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Voormontage in de werkplaats

6 Voormontage in de werkplaats

6.1 Drager voormonteren

 X Montagehoek (1) met schroeven door schroef-
gaten (2) op de drager (3) monteren (bovenste 
schroefgaten).

� �
�

 X Looprail (5) (zonder module) met schroeven 
door de schroefgaten (6) op de drager (3) met 
montagehoek (1) monteren.

 X Looprail (5) uitlijnen en de bevestigingsboorga-
ten (4) boren.

Het aantal bevestigingsboorgaten hangt af van 
de lengte van de looprail (5).

 X Looprail demonteren.

� �

� � �

 X Klinkmoeren M8 in de bevestigingsboorgaten (4) op de drager plaatsen.

 

�

�



GCprofile Therm

9

Montage op de bouwplaats

6.2 Installatie met een deur voorbereiden

 X Op de zijplaat op de hoofdsluitzijde vol-
gens de hiernaast staande tekening een 
uitsparing zagen.

����

��
��

links sluitend afgebeeld

7 Montage op de bouwplaats

7.1 Continue vloergeleiding voormonteren

7.1.1 Continue vloergeleiding zonder ontwatering (optioneel) voormonteren

 X Kit (3) op de kopse vlakken van de vloer-
geleiding (2) aanbrengen.

 X Kappen (1) op vloergeleiding (2) schroe-
ven.

�

�

�

�

 X Vloergeleiding (2) op de vloer plaatsen en 
bevestigen.

 X Boorgaten afdichten.
 X Vloergeleiding waterdicht storten.

�

 X Vloergeleiding binnen (4) zo in de 
vloergeleiding buiten (6) plaatsen, dat de 
draadstiften (5) naar binnen wijzen.

 X Afstand van de vloergeleiding binnen 
(4) naar de vloergeleiding buiten (6) met 
draadstiften (5) instellen (aantrekmoment 
3 Nm).

 X Na de uiteindelijke positionering van de 
vloergeleiding binnen (4) de groeven met 
kit (3) vastplakken.

�

�

�

����

�

�

buiten binnen
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Montage op de bouwplaats

7.1.2 Continue vloergeleiding met ontwatering (optioneel) voormonteren

 X Kit (3) op de kopse vlakken van de vloer-
geleiding (2) aanbrengen.

 X Afwaterstukken(1) op profiel (2) schroe-
ven. Vloergeleiding (2) op de vloer 
plaatsen.

 X Afwaterstukken (1) op de aanwezige af-
voerbuizen (nominale wijdte 32) schuiven.

 X Vloergeleiding bevestigen.
 X Boorgaten afdichten.
 X Vloergeleiding waterdicht storten.

�

�
�

�

 X Vloergeleiding binnen (4) zo in de 
vloergeleiding buiten (6) plaatsen, dat de 
draadstiften (5) naar binnen wijzen.

 X Afstand van de vloergeleiding binnen 
(4) naar de vloergeleiding buiten (6) met 
draadstiften (5) instellen (aantrekmoment 
3 Nm).

 X Na de uiteindelijke positionering van de 
vloergeleiding binnen (4) de groeven met 
kit (3) vastplakken.

����

�

�

�

��

7.1.3 Vloergeleiding
De hoek van de vloergeleiding wordt pas gemonteerd, nadat de aansluitprofielen bevestigd zijn, zie hoofdstuk 7.2.3.

buiten binnen
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Montage op de bouwplaats

7.2 Steunmontage met zijdeel

7.2.1 Afdekkap monteren

 

�

�

��

 X Afdekkap (1) in het gemarkeerde gebied (2) met kit bestrijken.
 X Afdekkap (1) met 2 schroeven op de drager monteren.

7.2.2 Drager monteren

Via de langgaten (3) wordt de drager in een verhoogde positie gefixeerd en later op het zijdeel verzonken.

 X Drager (2) met montagehoek (1) volgens het 
inbouwschema op de langgaten (3) op de wand 
vastzetten.

 X Montagehoek op de wand afgestemd en stevig 
plaatsen.

� �

�

�������
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Montage op de bouwplaats

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Het verkleiningsprofiel van de gleuf (4) dwars erin zetten en boven erin hangen �.
 X Het verkleiningsprofiel van de gleuf (4) inklappen � en onder vastklikken �.
 X In het doorgangsgedeelte met blokken 15 mm (5) vastzetten.
 X De dichting van het zijdeel boven (6) met inkeping volgens de tekening aanbrengen.

 X Bevestigingsdelen glasprofiel (7) in het gedeel-
te van het zijdeel met regelmatige afstanden 
aanbrengen (≤300 mm).

�

�

�����
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 X Wandaansluitprofiel (1) en vloeraan-
sluitprofiel (2) volgens de EP-tekening 
monteren.

Schroefafstand < 400 mm.

 à De aansluitprofielen moeten een 
passende, voldoende belastbare en 
afgedichte steunlaag hebben (zie 
hoofdstuk 2.5). 

�

�

7.2.3 De hoekvloergeleiding optioneel monteren

 X Hoekvloergeleiding (2) met 2 verzonken 
schroeven DIN 7991 M5×12 (1) vastschroe-
ven (draaimoment 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Zijdeel monteren

 X Zijdeel (3) op het vloeraansluitprofiel plaat-
sen �, naar binnen kiepen � en op het 
wandaansluitprofiel schuiven �.

De wandaansluiting moet over de volledige 
hoogte in het frameprofiel van het zijdeel 
passen.

 X De openingswijdte en rechthoekigheid van 
de doorgang controleren.

 X De voegen tussen het profiel van het zij-
deel en het wandaansluitprofiel buiten met 
kit afdichten.

�

�

�

�

 X Glaslijstprofiel (4) dwars in de bevestigin-
gen van de glaslijsten plaatsen en door te 
draaien naar boven erin vastzetten.

�

�

�
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7.2.5 Drager vastschroeven

 X Schroeven (4) losdraaien en de drager (1) 
op het zijdeel (3) eraf halen.

 X De drager via de langgaten in de hoogte 
instellen.

 X Montagehoek loodrecht uitlijnen.
 X Schroeven (4) aandraaien.
 X Steekafdichting monteren.
 X Vier bevestigingsboorgaten (5) aankruisen 

en boren.
 X De drager met 4 verzonken schroeven M10 

(afhankelijk van de ondergrond) bevesti-
gen.

��

��

�

 X Controleren of het verkleiningsprofiel voor 
gleuven (7) correct geplaatst is.

 X Blokken 15 mm (6) in het doorgangsge-
bied uit het verkleiningsprofiel van de 
gleuf (7) verwijderen.

�

�

7.2.6 Kap doorgangsgebied monteren

Bevestigingsprofiel doorgang voorbereiden

 

�

�

�

�

�

�

 X Op de binnenzijde de afstandstukken (2) met een afstand van ca. 500 mm in het bevestigingsprofiel (1) plaatsen.
 X De ronde kabel (3) met een afstand van ca. 500 mm plaatsen.
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�

 X De borstelstrip (3) erin schuiven. Deze er ca. 2 cm uit laten steken.

 

�

�

 X Het eruit stekende einde licht afbuigen.
 X De borstelstrip vlak erin schuiven.

 
 X Op de andere zijde van het bevestigingsprofiel de borstelstrip er vlak afsnijden.
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7.2.7 Het bevestigingsprofiel van de drager plaatsen

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Het afgemonteerde bevestigingsprofiel (zie hoofdstuk 7.2.6) onder in de drager (1) met de groef met de stuk-
jes ronde kabel plaatsen � en �zwenken.

 X De afdekking van de doorgang (3) op het vouwprofiel plaatsen � en naar boven in het bevestigingsprofiel 
van de doorgang drukken .
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7.3 Lateimontage met zijdeel

7.3.1 Inbouwpositie
Bij de montage van het zijdeel op de juiste inbouwpositie letten:
 à De fixeerschroef van het zijdeel (1) bevindt zich op de binnenzijde boven.

 

�

7.3.2 Fixeringsprofiel monteren

 X Fixeringsprofiel (3) monteren (aanhaalmoment 
> 5 Nm afhankelijk van de ondergrond en het 
type schroeven).

Schroefafstand < 400 mm.

�
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7.3.3 Wandaansluit- en vloeraansluitprofiel monteren

 X Wandaansluitprofiel (1) en vloeraan-
sluitprofiel (2) volgens de EP-tekening 
monteren.

 à De aansluitprofielen moeten een 
passende, voldoende belastbare en 
afgedichte steunlaag hebben (zie 
hoofdstuk 2.5). 

Schroefafstand < 400 mm.

�

�

7.3.4 Zijdeel erin draaien

 X Het gemonteerde zijdeel boven 
ca. 30 mm naast de muur erin 
steken �.

 X Het zijdeel onder erin draaien �. 
 X Naar onder op het aansluitprofiel 

laten zakken �.
 X Het zijdeel tot de wand op het 

wandaansluitprofiel schuiven .

De wandaansluiting moet over de 
volledige hoogte in het frameprofiel 
van het zijdeel passen.

 X De openingswijdte en rechthoe-
kigheid van de doorgang contro-
leren.

 X De voegen tussen het profiel van 
het zijdeel en het wandaansluit-
profiel buiten met kit afdichten.

�

�

�

�
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 X Het boorgat Ø 2 mm voor de 
fixeerschroef boren.

 X De fixeerschroef zijdeel (1) erin 
schroeven (aanhaalmoment 2 Nm).

�

 X Borstelstrip (2) doorgangsbereik in het 
borstelopnameprofiel schuiven.

 X Om de borstelstrip te fixeren het einde (3) 
met een tang enigszins knikken.

 X De borstelopname met borstel direct 
boven het doorgangsbereik monteren, zie 
EP-tekening.

��

 à Indien er geen bovenraam gemonteerd hoeft te worden:
 X De aandrijving van de schuifdeur ECdrive T2 conform de montagehandleiding ECdrive T2 monteren.

 à Indien er een bovenraam gemonteerd moet worden:
 X Het bovenraam conform de montagehandleiding GCprofiel Therm - Profielsysteem bovenraam monteren.
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7.4 Schuifdeur, 1-vleugelig

7.4.1 Wandlijstprofiel monteren
Voorwaarden:
 à De deurvleugels zijn gemonteerd en uitgelijnd.
 à De afmetingen van de gleuven zijn ingesteld.

 X Het wandlijstprofiel (1) vastschroeven.
 X HSK-dichtprofiel (2) erin drukken.

Het wandlijstprofiel (1) moet een passende, 
voldoende belastbare en afgedichte steun-
laag hebben (zie hoofdstuk 2.5).

� �

7.5 NSK-package aan het zijdeel monteren

NSK-package niet buigen of knikken.

 X NSK-package zijdeel (1) zo plaatsen, dat deze 
onder 5 mm uitsteekt. �

�
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7.6 NSK-package aan de bewegende deur monteren

NSK-package niet buigen of knikken.

 X NSK-package op het NSK-profiel van de bewe-
gende deur (4) zo plaatsen, dat de NSK-dichting 
(2) onder 7 mm uitsteekt.

Het aluminium afdekprofiel (3) eindigt vlak met de 
onderkant van het aluminium profiel van de bewe-
gende deur (4).

� �

�

�

�

1 Borstelstrip
2 NSK-afdichting
3 Aluminium afdekprofiel
4 Bewegende deur
5 Borstelstrip vloergeleiding

��



GCprofile Therm

23

Reiniging

8 Reiniging
Wat reinigen Hoe reinigen
Glazen oppervlakken Met koud azijnwater afnemen en drogen.
Roestvrije oppervlakken Met niet-krassende doek afnemen.
Gelakte oppervlakken Met water en zeep afnemen.
Geanodiseerde oppervlakken Afnemen met niet-alkalische groene zeep (pH-waarde 5,5 … 7).
Kunststof oppervlakken Met water en mild reinigingsmiddel afnemen.
EPDM-afdichtingen Met water en mild reinigingsmiddel afnemen.

9 Demontage

WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische schok!

 X Laat de elektrische installatie (230/115 V) uitsluitend door een elektrotechnische vakman aansluiten en loskoppelen.
 X Voer de netaansluiting en de controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 Deel 610.

PAS OP! 
Gevaar voor letsel!
Bij het zwenken van de kap kunnen personen gewond raken.

 X Hanteer de kap bij lengtes van meer dan 4 m uitsluitend met twee personen.

PAS OP! 
Gevaar op letsel door stoten en beknelling!

 X Beveilig de deurvleugel tegen onbedoelde bewegingen.
 X Ontkoppel de accu.

Demontage gebeurt in de omgekeerde volgorde van montage.
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