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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 een waarschuwingswoord.

Waarschu-
wingssymbool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

WAARSCHU-
WING

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

PAS OP Gevaren voor personen 
Het niet in acht nemen kan tot licht 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
Art. Naam
Verwerkingsdossiers Profieloverzicht
Fabricagedossiers  à Contractgebonden stuklijst productie

 à Bewerkingstekeningen
Systeemoverzicht GCprofiel Therm bovenraam en accessoires
Montagehandleiding GCprofiel deur en zijdeel
Montagehandleiding GCprofiel Therm
Montagehandleiding Schuifdeursysteem

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

1.5 Afkortingen

HSK Hoofdsluitzijde

NSK Zijkant

OKFF Bovenkant kant-en-klare vloer

DH Doorgangshoogte
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Fundamentele veiligheidsinstructies

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 aan-
sprakelijk 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.

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
 à Bij verwijdering van het profielsysteem de verschillende materialen scheiden en recyclen.
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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 van de RAL Gütegemeinschaft Fenster 
und Haustüren e. V. 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 voormontage van de GEZE schuifdeuraandrijving mag alleen door bedrijven worden uitgevoerd, die door het 
testinstituut (TÜV Thüringen) als overige productielocatie zijn toegestaan.
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3 Over dit document

3.1 Overzicht
In deze handleiding wordt de montage van het profielsysteem Bovenraam van een automatisch schuifdeursysteem 
beschreven. De voormontage/montage van een gedeeld en ongedeeld bovenraam wordt hier beschreven.

3.1.1 Gedeeld bovenraam

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

3.1.2 Ongedeeld bovenraam

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Zijaanzicht
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4 Overzicht

4.1 Schema’s
Tekeningnr. Art. Naam
70723-9-0985 Montagehandleiding Bovenraam, 1-delig

70723-9-0986 Montagehandleiding Bovenraam, 2-delig

70723-9-0987 Montagehandleiding Bovenraam, 3-delig

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

4.2 Gereedschap en hulpmiddelen

Gereedschap Maat/aantal/gebruik

Messen

Bankschroeven en platen voor de egalisering van de profiel stootkanten

Werkbokken Aantal afhankelijk van het te monteren bovenraam

A-frames

Spangordel

Vacuümzuignap

Waterpas/peillood/kruislijn-laser

Lint 5 m of 10 m

Slothoek 90° voor de controle van de hoek

Inbussleutel 3 mm: voor de montage van de stootverbinder

Torxschroevendraaier

Zijsnijder

Inslagdoorn voor hoek- en stootverbinders (mat. nr. 181186)

Handpistool met patronen voor kit

Verfrol B100-150: voor vereenvoudigde aanbrenging van kit

Rubber/kunststof hamer

Pneumatisch DUO-pistool met patronen voor het aanbrengen van lijm

Potlood

Schaar voor de afdichting HUECK-ID Z 909913

Schaar voor de afdichting voor versteksne-
des met aanslagblok

HUECK-ID Z 921123

Hulpgereedschap 70723-2-0336 voor de uitlijning van de roedes indien nodig

Vacuümzuignap

4.3 Draaimomenten
De draaimomenten worden bij de betreffende montagestap aangeduid.

4.4 Verbruiksmaterialen

Verbruiksmateriaal Gebruik/Art./Art.nr.

Kit grijs voor het afdichten (art.nr. 167318)

Speciale reiniger HUECK-ID Z 912750; voor het verwijderen van kit en lijmresten

EPDM-lijm voor het afdichten van de glasdichtingen-aanslagen (art.nr. 180280)

Tweecomponentenlijm in DUO-patronen Art.nr. 167315: voor hoekverbinding bovenraam

Statische mixer

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

6 Voormontage in de werkplaats

6.1 Bovenraamframes monteren

Geen markeringen bijv. met potlood aanbrengen op de zichtvlakken van het profiel.
Op geanodiseerde oppervlakken zijn deze markeringen moeilijk te verwijderen.

Het volgende hoofdstuk beschrijft de montage van het bovenraamframe met roedes voor grote openingswijd-
tes (gedeeld bovenraam). De montage van het bovenlichtframe zonder roedes vindt op dezelfde manier plaats.

6.1.1 Voorbereidingen
 X Frameprofiel bovenraam op de werkbokken of montagetafel leggen.
 X Met de waterpas controleren of het frameprofiel van het bovenraam loodrecht is.
 X Evt. de werkbokken nastellen.
 X De gaten voor de ontwatering stanzen of frezen (zie werktekening).

6.1.2 Aanslagverbinder aanbrengen (alleen bij gedeeld bovenraam)

 X Posities van de aanslagverbinder (1) op het 
frameprofiel (2) boven en onder merkteken.

 X Aanslagverbinder (1) boven en onder op het 
frameprofiel (2) inschuiven.

 à Op de positie van de aanslagverbinder (1) 
letten. De rechte geribbelde zijdes (3) moeten 
naar binnen wijzen.

 à Bij het vastschroeven van de aanslagverbinder 
geen kogelkop-inbussleutel gebruiken.

 X Aanslagverbinder uitlijnen, evt. met hulpinrich-
ting (4) (optioneel).

 X Aanslagverbinder dusdanig aanschroeven, dat 
de schroef het aluminium profiel doorbreekt.

 X Aanslagverbinder (1) aanschroeven.

�

�

�

�
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 X Afdichtkussen (5) plaatsen.

�

6.1.3 Profiel voorzijde met kit bestrijken

 à Bij het gebruik van speciale reinigingsmiddelen en kit de gevarenaanduidingen van de fabrikant in acht nemen.
 à Verloopdatum en werktemperatuur in acht nemen.
 à Bij het gebruik van kit beschermende handschoenen dragen.

 X Profiel-voorzijde (1) met speciaal reinigingsmid-
del schoonmaken.

 X Kit met verfrol of kitpistool op de profiel-voor-
zijdes (1) aanbrengen.

�

Bij gedeeld bovenraam:
 X Profiel-voorzijde (1) van het profielplaatje met 

speciaal reinigingsmiddel schoonmaken.
 X Kit met verfrol of kitpistool op de profiel-voor-

zijdes (1) van het profielplaatje aanbrengen.

�

�
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6.1.4 Hoek inschuiven

 X Hoek (1) aan beide zijden tot de aanslag in het 
verticale/korte frameprofiel schuiven.

�

 à De gleuven in de hoeken moeten tot aan de 
buitenzijde van het profiel reiken (zie pijl).
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6.1.5 Framedeel samenvoegen

Gedeeld bovenraam

�

�

�

�

�

�

�

 X Profielplaatje (2) in het lange framedeel (1) plaatsen (A).
 X Tweede lange framedeel (3) op het profielplaatje (2) plaatsen (B).

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Korte framedeel (4) op het lange framedeel (1) en (3) schuiven (C).
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6.1.6 Framehoeken uitlijnen en vastzetten

 X Profielaanslag met speciaal reinigingsmiddel 
grofweg voorreinigen.

 X Hoeken uitrichten.
 X Framehoeken in de exacte positie met een 

eenhandsklem vastzetten. 
Op vlakke aanslagkanten letten.

 X Indien aanwezig de uitlijnen van de roedes ook 
met een eenhandsklem uitlijnen.

6.1.7 Kerfstift inslaan
Bij het inslaan van de kerfstift op het volgende letten:
 à De afgevlakte zijde van de kerfstift (1) is naar buiten gericht.

 

� �

 à Kies aan de horizontale lange profielen de binnenste gaten (2).
 à Aan de roedes:

 à 4 kerfstiften per aanslag
 à De binnenste gaten (3) gebruiken

 

�

�

�

�

�

�

�

�

 à De kerfstiften die bij een kamervlak horen, direct achter elkaar erin slaan (volgorde A-B en C-D).

 

� �

� �
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 X Kerfstift (2) met hamer en inslagdoorn (1) vlak in 
het profiel slaan.

�

�

 X De uitlijning van de profielaanslag controleren.
 X Profielaanslagen grondig met speciale reiniger nareinigen.

6.1.8 Profielen vastlijmen
Het lijmen vindt 2x op de framehoeken en op de roedes plaats, steeds 4 voor iedere aanslag (8x per roede).

 X Profiel met tweecomponentenlijm in de pneum. 
DUO-patronen vastlijmen.

 X De lijm in alle lijmgaten aanbrengen tot de lijm 
overloopt c.q. naast een kerfstift naar buiten 
stroomt.

 X Profiel op de lijmplekken (zie pijl) met speciaal 
reinigingsmiddel reinigen.

 X Bovenraamframes ca. 15 min na het aanbrengen van de lijm niet meer bewegen.
Procesafhankelijke ligtijd: 5 h
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6.1.9 Verstijvingshoek plaatsen

 X Verstijvingshoek (1) op alle vier de hoeken van 
het bovenraam inklikken.

�

Bij gedeeld bovenraam

 X Behalve de verstijvingshoeken (1) langs de 
profielstaven van de roedes (2) tot het roede-
profiel de T-verstijvingshoeken (3) rechts en 
links vastklikken. �

�

6.1.10 Verstijvingshoek afdichten

               
 X Alle verstijvingshoeken, T-verstijvingshoeken en framehoeken aan de binnenzijde met kit afdichten.
 X Kit in de aanwezige gaten op de verstijvingshoeken van de framehoeken sproeien.
 X De kit op de profielen en verstijvingshoeken evt. met speciaal reinigingsmiddel verwijderen en nareinigen.
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6.2 Beglazing voorbereiden

6.2.1 Glaslijsten op maat snijden

 X Voor gelakte en gepoedercoate bovenraam glaslijsten ID.nr. 167257 gebruiken.
 X Voor geanodiseerde bovenraam glaslijsten ID.nr. 167258 gebruiken.

Glaslijsten ID.nr. 167257 Glaslijsten ID.nr. 167258

�

�� �

�

� �

�

 X De lengte van de verticale glaslijsten (1) bepalen:
 à Lichte binnenmaat (3) van frameprofiel tot frameprofiel (2) – 2 × breedte glaslijstaanzichtprofiel – speling = 

Lichte binnenmaat (3) – 2 × 22 mm = lengte van de verticale glaslijsten
 X De lengte van de horizontale glaslijsten (4) opmeten.
 X Glaslijsten op maat maken.
 X Klaarzetten voor de eindmontage.
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6.2.2 Glasbruggen plaatsen

�

�

�

�

1 Watergeultjes
2 Glasbruggen
3 Frameprofiel onder
4 Frameprofiel boven

 X Glasbruggen (2) op de volgende plekken (zie pijl) volgens de bovenraamtekening erin klikken.
 à in frameprofiel onder, 
 à verticale frameprofielen, 
 à in de roedeprofielen binnen (indien nodig).

Het frameprofiel onder (3) is herkenbaar aan de waterafvoergeultjes (1).
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6.2.3 Beglazingsprofiel buiten erin trekken

 à Bij een gedeeld bovenraam aan de bovenste sportenhoeken beginnen.
 à Bij een ongedeeld bovenraam aan een bovenhoek naar keuze beginnen.

 X Beglazingsprofiel buiten (1) in het frame binnen 
drukken en vastlijmen.  
Daarbij mag de afdichting niet onder tractie 
gemonteerd worden.

�

 X Op de overige hoeken het beglazingsprofiel 
met de dichtingsschaar door de helft snijden.

 X Beglazingsprofiel in de hoek erin trekken.
 X Afdichting enigszins samendrukken. Geen 

tractie gebruiken.

Afsluitaanslag herstellen

 X Beglazingsprofiel op opvijllengte snijden.
 X Snijplek met EPDM-lijm bevochtigen.
 X Beglazingsprofiel erin trekken en helemaal tegen elkaar aan stoten.
 X Indien nodig de overtollige lijm eraf vegen.
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6.2.4 Glaslijsten plaatsen

 à Bij de montage van de glaslijsten erop letten, dat de oppervlakken van de profiellijsten niet beschadigd 
worden.

 X Het beglazingsprofielrubber binnen (steekafdichting) wordt nog niet gemonteerd, maar er alleen bijgelegd.

 X Alle op maat gesneden glaslijsten (zie hoofdstuk 6.2.1) in de volgende volgorde erin klikken:
 à horizontale glaslijsten (1) aan het bovenste en onderste frameprofiel (A)
 à verticale glaslijsten (2) (B)

�

� �����

�

�

�

�

�

�

�

6.2.5 Afsluitende werkzaamheden
 X De gemonteerde frames volledig reinigen, indien nodig de frames omkeren.
 X Montagewerkzaamheden controleren:

 à Breedte en hoogte van het bovenraam volgens de opdracht
 à De bovenraam-roedeposities volgens de opdracht
 à Rechthoekige montage volgens de hoek en hoekmaatmeting
 à Afmeting van de gleuf op de profielaanslagen visueel controleren
 à Correcte montage van alle onderdelen volgens de montagehandleiding en opdracht/stuklijst
 à Frame-onderdelen niet beschadigd
 à Oppervlakken onbeschadigd
 à Frames gereinigd
 à Overige delen toegevoegd volgens de stuklijst van verpakking
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7 Montage op de bouwplaats

7.1 Glaslijsten verwijderen
 X Glaslijsten in omgekeerde volgorde als in hoofdstuk 6.2.4 beschreven verwijderen.

7.2 Drager voorbereiden

 X Afstandsstukken (1) met een afstand van 
500 mm in de binnenste groef van de 
drager vastklikken.

 X Afdichting drager-bovenraam (2) binnen 
tussen de afstandsstukken inpassen en 
plaatsen.

 X De afdichting van het drager-bovenraam 
(2) buiten zonder onderbreking plaatsen.

�

�

�

�����
��

�

7.3 Bovenraam bevestigen

 

�

�

��
���

��
��

�

�

 X In de binnenste groef (1) in het frame van het bovenraam naar de wand, plafond en drager met een afstand 
van 400 mm boorgaten voorboren voor de raambouwschroeven.

 X Raambouwschroeven door het profiel, wand, plafond en drager schroeven.
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7.3.1 Ontwateringskappen plaatsen

 X Op het frame van het bovenraam onder de 
ontwateringskappen (1) erop klikken.

�

7.3.2 Glazen plaatsen

 

�
�

�

 X De glaslijsten (1) op maat zagen.
 X Het glas (3) plaatsen en vastzetten.
 X Glaslijsten (1) plaatsen.
 X Steekafdichtingen (2) op maat maken en plaatsen.

7.4 Afsluitende werkzaamheden
 X De aansluiting op de structuur conform de RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V. uitvoeren 

(zie ook hoofdstuk 2.5).
 X Installatie en glazen oppervlakken reinigen.
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7.5 Ruiten vervangen
(zie afbeelding in hoofdstuk 7.3.2)

 X Steekafdichtingen (2) verwijderen.
 X Glaslijsten (1) naar het glas (3) kiepen en verwijderen.
 X Ruiten beveiligen tegen eruit vallen.
 X Glas (3) verwijderen.
 X Blokken verwijderen.
 X Nieuwe ruit plaatsen en vastzetten (zie hoofdstuk 7.3.2).
 X Glaslijsten (1) en steekafdichtingen (2) plaatsen.

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
De demontage vindt in omgekeerde volgorde van de montage plaats.
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