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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
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
Geldig voor versie 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
Aansluitschema DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Gebruikershandboek DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
Storingen en maatregelen DCU1 

DCU1-2M
Kabelschema Enkele deur

Dubbele deur
Veiligheidsanalyse
voorbereidingsinstructies VP ECdrive T2 / -FR
Montagehandleiding Drager en zijdeel
Montagehandleiding Deur en zijdeel profielsystemen

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.
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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 gebruiksomgeving 
(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 Ingrepen en wijzigingen, die van invloed zijn op de veiligheidstechniek en functionaliteit van het deursysteem, 

mogen alleen door GEZE worden uitgevoerd. 
 à Alleen correct transport, correcte opstelling en montage, gekwalificeerde bediening en correct onderhoud 

garanderen een probleemloze en veilige werking.
 à De relevante ongevallenpreventievoorschriften en de betreffende algemeen erkende veiligheidstechnische of 

arbeidsgeneeskundige regels moeten nageleefd worden. 
 à Alleen originele toebehoren, originele reserveonderdelen en door GEZE goedgekeurde toebehoren garande-

ren een probleemloze werking van het deursysteem.
 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 De aansluiting op de netspanning moet door een elektricien worden uitgevoerd. Voer de netaansluiting en 

controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 deel 610.
 à Gebruik als ontkoppelaar van het net een bouwkundige 10A-beveiliging.
 à De displayprogrammaschakelaar beveiligen tegen onrechtmatige toegang.
 à Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor de inbedrijfstelling van het deursysteem een gevarenanalyse 

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 niet onevenredig zijn in verhouding tot de waarde van het product. 
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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 Ervoor zorgen dat de bekleding van de kap/aandrijving er niet af kan vallen.
 à Ervoor zorgen dat niet vastgezette componenten er niet af kunnen vallen.
 à Gebruik uitsluitend de in het kabelschema aangegeven kabels. Schermen aanbrengen volgens het aansluitschema.
 à Losse kabels in de aandrijving met kabelbandjes vastzetten.
 à Vóór werkzaamheden aan het elektrische systeem:

 à De aandrijving van het 230-V-net loskoppelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Controleren of er 
geen spanning op staat.

 à Koppel de besturing van de 24-V-accu los.
 à Bij gebruik van een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (USV) staat de installatie ook bij vrijschakeling van 

het net onder spanning.
 à Gebruik voor koorden in principe geïsoleerde beslagringen
 à Zorg voor voldoende belichting.
 à Gebruik veiligheidsglas.
 à Bij glazen deuren veiligheidsstickers aanbrengen.
 à Gevaar voor letsel bij geopende aandrijving. Haar, kleding, kabels etc. kan vast komen te zitten in draaiende delen!
 à Gevaar voor letsel door niet-afgeschermde knel-, stoot-, afsnijd- of intreklocaties.
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk! Gebruik uitsluitend veiligheidsglas.
 à Gevaar voor letsel door scherpe randen aan de aandrijving of deur!
 à Gevaar voor letsel door vrij bewegende delen tijdens de montage!

2.4 Milieubewust werken
 à Bij verwijdering van de deurinstallatie de verschillende materialen scheiden en recyclen.
 à Voer batterijen en accu's niet met het huisvuil af.
 à Bij de verwijdering van de deurinstallatie en batterijen/accu’s de wettelijke voorschriften in acht nemen.

2.5 Veiligheidsinstructies voor het transport en de opslag
 à De deuraandrijving ECdrive T2 is niet gebouwd voor harde slagen of voor het vallen vanaf hoogtes. 
 X Niet gooien, niet laten vallen.

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

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

2.6 Kwalificatie
De montage van de GEZE schuifdeuraandrijving mag alleen door vakmensen worden uitgevoerd, die door GEZE 
geautoriseerd zijn.  
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3 Over dit document

3.1 Overzicht
In deze handleiding wordt de montage van de automatische schuifdeuraandrijving / ECdrive T2-FR zonder zijdelen 
beschreven.
De montage van de zijdelen en de montage van de drager worden in de montagehandleiding “Drager met zijdeel” 
(70518-9-0959) beschreven.

Vooraanzicht

 

�

� �

Bovenaanzicht (ECdrive T2 met ISO-profielen in de wand en gevelconstructie)

�

�
�

Zijaanzicht (ECdrive T2 met ISO-profielen in de wand in gevelconstructie)

1 Schuifdeuraandrijving
2 Bewegende deur
3 Beschermende deur
4 Vloergeleiding
5 Veiligheidsdeur

�

�

�

�
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4 Overzicht

4.1 Schema’s
Tekeningnr. Art. Naam
70518-0-001 Tekening aandrijving ECdrive T2 ,aandrijving
70518-ep01 Inbouwschema ISO glasbeslag, 1-deurs
70518-ep02 Inbouwschema ISO glasbeslag, 2-deurs
70518-ep03 Inbouwschema ESG glasbeslag, 1-deurs
70518-ep04 Inbouwschema ESG glasbeslag, 2-deurs
70518-ep17 Inbouwschema ISO gevelconstructie 1-deurs
70518-ep18 Inbouwschema ISO gevelconstructie 2-deurs
70518-ep19 Inbouwschema ESG gevelconstructie 1-deurs
70518-ep20 Inbouwschema ESG gevelconstructie 2-deurs
70518-ep21 Inbouwschema ISO Lock A 1-deurs
70518-ep22 Inbouwschema ISO Lock A 2-deurs
70518-ep23 Inbouwschema ISO Lock M 1-deurs
70518-ep24 Inbouwschema ISO Lock M 2-deurs
70518-ep33 Inbouwschema ISO gevelconstructie Lock A 1-deurs
70518-ep34 Inbouwschema ISO gevelconstructie Lock A 2-deurs
70518-ep35 Inbouwschema ISO gevelconstructie Lock M 1-deurs
70518-ep36 Inbouwschema ISO gevelconstructie Lock M 2-deurs
70518-ep37 Inbouwschema Bevestiging van de beschermdeur
70518-ep38 Inbouwschema ISO-ESG zijdeel, door de klant te voorzien 
70518-ep39 Inbouwschema Houten deur, door de klant te voorzien 1-deurs
70518-ep40 Inbouwschema Houten deur, door de klant te voorzien 2-deurs
70518-2-0203 Tekening onderdeel Kap 100×132

70484-ep04 Veiligheidsdeur voor schuifdeuraandrijving

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.
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4.2 Gereedschap en hulpmiddelen

Gereedschap Maat

Lint

Markeerstift

Torsiesleutel

Inbussleutel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Gaffelsleutel 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Schroevendraaierset tot 6 mm; kruiskop PH2 en PH4

Torxsleutel T × 20; lengte bitinzet minimaal 110 mm

Zijsnijder

Krimptang voor elektrische bekabeling

Striptang

Multimeter

Displayprogrammaschakelaar DCU1 (artikelnr. 103940)

Sleuteldrukcontact (uitsluitend bij ECdrive T2-FR) (artikelnr. 074437)

Ringsleutel 8 mm, 10 mm

Uitwerpstift 4 mm

4.3 Draaimomenten
De draaimomenten worden bij de betreffende montagestap aangeduid.

4.4 Componenten en bouwgroepen
Zie ep-tekening voor de gewenste inbouwsituatie en tekeningen van de aandrijving.
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5 Montage
 X De werkplek beveiligen tegen betreding door onbevoegden.
 X Werk altijd met twee personen.
 X Trapladder of kruk gebruiken.
 X De binnenzijde van de looprail schoon houden.

5.1 Voorbereiding op de bouwplaats
 X Om de vakkundige montage te garanderen de voorbereiding op de bouwplaats controleren:

 à Type en belastbaarheid van de gevelconstructie c.q. de onderconstructie 
 à Vlak montagevlak
 à Vlakke vloer
 à Vereisten van het kabelschema

5.2 Looprail voorbereiden

Voorgemonteerde systemen worden met aangebouwde moduledragers geleverd. 
 X Moduledragers eraf halen om de bevestiging van de looprail aan de wand te vergemakkelijken.

Als er tussen de looprail en de wand weinig plaats is.
 X Aanslagbuffer op de looprail schuiven.
 X Zijplaten voormonteren.

5.3 Kabeltoevoer controleren/voorbereiden
De kabeltoevoer vindt plaats aan de linkerzijde van de aandrijving. 
Indien de kabels op de bouwplaats verkeerd gelegd zijn en bijv. in het midden of aan de rechterzijde zitten, dan 
kunnen deze met kabelgeleiders ld. 180897 (optioneel) achter aan de looprail naar links geleid worden.

Bij het verleggen van de 230V-leiding door de aandrijving moet deze dubbel geïsoleerd worden.

 X Kabel (1) in de looprail aanbrengen.
 X Kabelgeleiders (3) in de looprail vastklikken.
 X Kabel met kabelbinders (2) aan de kabelge-

leiders bundelen.

�

�
�

Het benodigde aantal kabelgeleiders is afhankelijk van de openingswijdte.
 à OW < 1250 mm = 6 kabelgeleiders (1x Id. 180897)
 à OW < 2350 mm = 12 kabelgeleiders (2x Id. 180897)
 à OW < 3000 mm = 18 kabelgeleiders (3x Id. 180897)
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5.4 Tussenplaten monteren (optioneel)

 

1

 X Tussenplaten (1) aan de achterzijde van de looprail erop klikken.
 à bovenste rij boorgaten voor wandbevestiging
 à onderste rij boorgaten voor de klem van de tussenplaat

Afhankelijk van de omstandigheden op de bouwplaats (skeletconstructie) kan ook omgekeerd. 
Indien mogelijk de bovenste rij boorgaten gebruiken voor de bevestiging.
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5.5 Looprail monteren

Om de horizontale uitlijning van de looprail te vereenvoudigen zijn er langgaten (2) voorzien. 
De bevestiging van de looprail wordt via de bevestigingsgaten (1) van de looprail gedaan. 
De langgaten (2) hebben geen dragende functie. 

�� � � �

�� �

De afbeeldingen dienen als voorbeeld en geven een ISO-gevelconstructie weer.

 X Montagehoogte van de looprail (3) bepalen. 
Oneffenheden van de wand en vloer verhelpen.

 X Looprails plaatsen en 2 boorgaten voor de hiervoor voorzien langgaten (2) markeren.
 X Looprails verwijderen.
 X Boorgaten voor de langgaten (2) boren.
 X Looprails met 2 schroeven aan de langgaten (2) fixeren.
 X Looprails horizontaal uitlijnen.
 X Bevestigingsboorgaten (1) markeren (bovenste rij boorgaten van de looprails).
 X Looprails verwijderen.
 X Boorgaten (1) voor de bevestiging boren.
 X Looprails (3) aanschroeven.
 X Afdichtingsprofielen (5) monteren.
 X Wandlijsten (6) monteren.
 X Borstelprofiel met borstels (4) monteren.

Zijaanzicht

��

����

�

�

�

�

�

�

Bovenaanzicht

� �
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5.6 Hoek vloergeleiding monteren

 à Voor de montage van de doorgaande vloergeleiding, zie de montagehandleiding “Doorgaande vloergeleiding” 
(70723-9-0988). 

 à Zie voor overige informatie de betreffende montagetekening, hoofdstuk 4.1. 

 X Hoek vloergeleiding (2) met 3 verzonken schroeven DIN 7991 
M5×12 (1) vastschroeven (draaimoment 6 Nm).

�

�

5.7 Deurvleugel inhangen

5.7.1 Enkele loopwagen op de deurvleugel monteren

 X Loopwagen (1) op de deurvleugel schroeven.

�

�

 X Enkele loopwagen in het ophangprofiel plaatsen en vastzetten.

 à Voor de positie van de draagvleugel, zie montagetekening van de vleugel.

 

y x
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5.7.2 Deurvleugel met enkele loopwagen inhangen

Deurvleugel opstellen

WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel door omvallende deurvleugel
De deurvleugels zijn heel zwaar!

 X De deurvleugels met minimaal 2 personen plaatsen.

 

Deurvleugel uitlijnen

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door beknelling!
De deurvleugels zijn nog niet vastgezet en kunnen gemakkelijk verschuiven.

 X Zorg ervoor dat de deurvleugel niet onbedoeld of door onbevoegde personen verschoven wordt.

 X Looprails reinigen.

 X Voer de looprol met de rollenhouder in de looprail en bevestig deze tegen de draaghoek.

 X Stel met schroef (1) de hoogte van de deurvleugel in.
 X Na de instelling van de deurvleugel de schroeven (2) 

aandraaien (draaimoment 20Nm).
 X Breekbouten monteren en de hoogte instellen. 

De gleuf tussen de bouten en de looprails = 0,5 mm 
(komt overeen met ca. 4 lagen kopieerpapier).
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Om de loopwagen eenvoudiger uit te kunnen lijnen op de deurvleugel zijn op de draaghoek (1) markeringen (2) 
aangebracht. Zo kunnen alle loopwagens zonder meten worden ingesteld.

�

�

Meenemers op de loopwagen schroeven

De meenemers mogen over de hele baan niet tegen obstakels stoten.

 X Meenemers zonder spanbeugel (riemenslot) 
met behulp van de boorgaten op de loopwagen 
schuiven en met 2 schroeven (1) bevestigen. 
De bouten nog niet vastdraaien.

 X Om de hoofdsluitzijde in te stellen de meenemer 
in de langgaten schuiven.

 X Schroeven (1) aandraaien.
 X Deur op de gewenste openingswijdte schuiven.
 X Aanslagbuffer plaatsen en fixeren.

1

 

5.7.3 Draaghoek van de dubbele loopwagen op de vleugel monteren

 X Schroef (1) van de houder (2) afschroeven.

De afstand a tussen de schroefkop van de schroef (1) 
en de schroevenhouder (3) moet later weer worden 
ingesteld. 

 

�

�
�

�

 X 2 schroeven (3) afschroeven en draaghoek van 
dubbele loopwagen afnemen.

�
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 X Draaghoek (5) links en rechts aan de deurvleugel (6) 
schroeven (draaimoment 15 Nm).

�

�

Voor de positie van de draagvleugel, zie montagetekening van de vleugel.

5.7.4 Deurvleugel met dubbele loopwagen inhangen

Dubbele loopwagen op de looprails vastzetten

 X Schroef (1) met schroevenhouder (3) weer monteren.

������

�

�

 X Dubbele loopwagen (3) op de looprails (4) zetten.
 X Schroef (2) voor de anti-tilt rol losmaken.
 X Schroef (2) naar boven schuiven, tot de rol (5) 

tegen de looprail boven aanligt.
 X Schroef (2) aandraaien.

�

�

�

�

�
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Deurvleugel opstellen

WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel door omvallende deurvleugel
De deurvleugels zijn heel zwaar!

 X De deurvleugels met minimaal 2 personen plaatsen.

 
 X Deurvleugel met draaghoek op de dubbele loopwagen zetten.

Deurvleugel vastschroeven

 X Steeds beide draaghoeken (3) van de deurvleugel 
op de dubbele loopwagen (1) met borgschroeven 
Verbus-RIpp M8×10 (2) aanschroeven.

 X Borgschroeven (2) aandraaien.

�

�

�

 X Schroef (5) van de houder (4) uitschroeven.

Pas op dat de houder (4) er niet af valt.

 X Schroef (5) met schroefhouder (6) zo ver in hou-
der (4) schroeven, tot schroef (5) contact met de 
draaghoek (3) heeft.

 X Tussen de houder (4) en de schroefhouder (6) moet 
een afstand van 6,5 mm worden aangehouden. ������

�

�

�

�
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Deurvleugel uitlijnen

 X Deurvleugel vlak uitlijnen. Let daarbij op gelijke hoogte en parallelle sluitzijden.

 X De hoogte en parallelle positie van de deurvleu-
gel met de zeshoek van de ophangschroeven (4) 
instellen.

 X Borgschroeven Verbus-Ripp M8×10 (2) aandraaien 
(draaimoment 24 Nm).

�

�
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Meenemers op de dubbele loopwagen monteren

 X Meenemers (2) met borgschroeven Inbus-Rip 
M6×10 (1) op de dubbele loopwagen monteren 
(draaimoment 10 Nm).

Voorbeeld: ISO-vleugel �

�

5.8 Aandrijfcomponenten monteren

Indien de zijplaten en aanslagbuffer nog niet gemonteerd zijn:
 X zijplaten en aanslagbuffer monteren en vastzetten.

5.8.1 Moduledrager links en rechts monteren

WAARSCHUWING!
Niet geborgde componenten kunnen bij belasting eraf vallen.

 X Bij de montage van de moduledragers erop letten, dat deze over de totale lengte in de looprail (2) hangen.

�

�
�

 X Moduledrager rechts (3) zo plaatsen, dat de meenemer niet met de motor botst.
 X Moduledrager links (1) zo plaatsen, dat de meenemer niet met de vergrendeling of de zwenkrol botst.

 X Voorgemonteerde moduledrager links (1) en rechts (3) op de looprail (2) schroeven (draaimoment 3,5 Nm).
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5.8.2 Tekeningen aandrijving

2-vleugelig

1-vleugelig, links sluitend

1-vleugelig, rechts sluitend

Legende:

OW Openingswijdte UPL Positie buffer links
Ux Positie moduledrager links UPR Positie buffer rechts
Uy Positie moduledrager rechts
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5.8.3 Afmetingen in de tekeningen van de aandrijving (ISO- en ESG-profielsysteem en houten vleugel)

2-vleugelig

Type aandrijving Openingswijdte Ux Uy
UPL (een rol) UPL (dubbele rol) UPR (een rol) UPR (dubbele rol)

≥ <

EC T2 900 1000 70 OW-13,5 29–88 2–68 0–59 2–68

1000 3000 OW/2-400 1,5OW-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

T2-FR 900 1070 105 OW+21,5 29–123 2–103 0–94 2–103

T2-FR-DUO 1070 3000 OW/2-400 1,5OW-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

T2-FR-RWS 900 1170 155 OW+71,5 29–173 2–153 0–144 2–153

T2-FR-LL 1170 3000 OW/2-400 1,5OW-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

1-vleugelig, links sluitend

Type aandrijving Openingswijdte Ux Uy
UPL (een rol) UPL (dubbele rol) UPR (een rol) UPR (dubbele rol)

≥ <

EC T2 700 3000

35 OW-283,5 36–52 5–9

13–21 1–9

T2-FR 700 800 13–126 1–114

T2-FR-DUO 800 3000 13–21 1–9

T2-FR-RWS 700 860 13–181 1–169

T2-FR-LL 860 3000 13–21 1–9

1-vleugelig, rechts sluitend

Type aandrijving Openingswijdte Ux Uy
UPL (een rol) UPL (dubbele rol) UPR (een rol) UPR (dubbele rol)

≥ <

EC T2 700 3000

35 OW-283,5

100–107 26–39

7–21 5

T2-FR 700 800 100–212 26–144

T2-FR-DUO 800 3000 100–107 26–39

T2-FR-RWS 700 860 100–267 26–199

T2-FR-LL 860 3000 100–107 26–39

 à De tekeningen van de aandrijving zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.
 à Voor GC profiel Therm: informatie uit de tekeningen van de aandrijving gebruiken.
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5.8.4 Tandriemen monteren

 X De tandriem op de motorrol en de keerrol 
aanbrengen, eventueel inkorten.

 X De uiteinden van de tandriem (1) in het tan-
driemslot (2) plaatsen (3 tanden per zijde).

1

2

1

 X Het tandriemslot (2) met behulp van bouten 
(4) op de meenemer kort (3) monteren.

 X De bouten nog niet vast draaien.

�
�

�

5.8.5 Tandriemen spannen

 X De tandriemen moeten met 300 N ±35 N worden voorgespannen (zie tekeningen van de aandrijving).

 X 2 schroeven (2) losdraaien.
 X De motor (3) met de hand naar rechts schuiven.
 X Schroef (1) openen en het glijblok zo verschui-

ven, dat tussen het glijblok en de motor een 
schroevendraaier geschoven kan worden.

 X Schroef (1) aandraaien (draaimoment 10 Nm).
 X Een schroevendraaier in de spleet schuiven en 

heffen, tot de tandriem is opgespannen.
 X 2 schroeven (2) aandraaien (draaimoment 15 Nm).

1
2

3
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5.8.6 De sluitpositie bij 2-vleugelige installaties instellen

  

 X Deurvleugel in gesloten toestand schuiven.
 X Tweede riemslot monteren, de schroeven (2) nog niet aandraaien.
 X De stand fijn afstellen in de schuifrichting in de slobgaten (1).
 X Wanneer de exacte sluitpositie ingesteld is, de schroeven (2) aandraaien (draaimoment 6 Nm).

5.8.7 Moduledrager links en rechts elektrisch verbinden

 X De kabels (1) van de transformator op de 
besturing aansluiten.

 X Kabelhouder (1) aan de moduledrager bevestigen.
 X Kabelhouder (3) aan de besturing bevestigen.
 X De kabels (2) van de transformator door de 

kabelhouder naar de transformator voeren.
1

�

�
�
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5.8.8 Tandriemvergrendeling (optie) en besturing verbinden

1 2

                   
3

 X Bij het opzetten van het deksel (3) erop letten, dat er geen kabels worden ingeklemd.

 X De kabel van tandriemvergrendeling (optie) (1) op de besturing (2) aansluiten.
 X Kabel voor de tandriemvergrendeling (optie) verleggen, eventueel op maat maken, de isolatie verwijderen en 

geïsoleerde beslagringen aanbrengen.
 X Kabel op de tandriemvergrendeling (optie) (1) aansluiten (zie aansluitschema).
 X Evt. overige componenten aansluiten.
 X Afdekking (3) op de besturing plaatsen en vergrendelen. De bevestigingskracht van de afdekking kan worden 

vergroot door deze licht te verbuigen.
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5.8.9 Aarding monteren

 

 � �

 X Vlakke apparaatstekker (1) met lenskopschroef 3,5×16 (2) op de looprail schroeven (draaimoment 3,5 NM).

 X Aardleiding (3) van de transformator met de 
vlakke apparaatstekker verbinden.

�
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6 Productietest en inbedrijfstelling
 X Productietest uitvoeren zoals beschreven in het aansluitschema “Automatische schuifdeuren DCU1-NT/DCU1-2M-NT”.

6.1 De aandrijving aansluiten

WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische schok!

 X De elektrische installatie (230 V) alleen door een elektricien aan laten sluiten en los laten koppelen.
 X Voer de netaansluiting en de controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 Deel 610.

 X Accustekker (1) aan de besturing steken.

 

1

  

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet de verbinding tussen de accu en de besturing losgekop-
peld worden!

 X Controleren of de accukabel lang genoeg is, zo nodig een accuverlengkabel op de accukabel aansluiten.
 X Sluit de aandrijving aan op het 230 V-net (230 V AC ±10 %, 50/60 Hz) en schakel de hoofdschakelaar op de 

transformator in.

6.2 Aarding van de kap aansluiten

� �

�

�

�

 X De aardleiding (2) van de kap met een tweede stekkeraansluiting van de vlakke apparaatstekker (1) verbinden.

Afhankelijk van de lengte van de aandrijving moet een tweede vlakke apparaatstekker met aardleiding gemon-
teerd worden, om de afstand tussen de aardleiding en de aarding van de kap te overbruggen.

 X Kabelschoen van de aardleiding kap (2) op de aarding (3) schuiven.
 X Met de zeskantmoer (4) borgen.
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6.3 Kapbeveiliging monteren

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

 X Kap uitsluitend met twee personen hanteren.

PAS OP! 
Gevaar voor letsel door eraf vallende kap!

 X Let erop dat de kap stevig op het zijdeel vastgeklemd is.
 X De kap voorzichtig loslaten en controleren of deze stevig hangt.

 X Voor de montage de rode veiligheidsstift (1) uit de tandriemvergrendeling (optie) draaien.

6.3.1 Boorgat voor de tandriemvergrendeling (optie) boren

De positie van het boorgat moet gecontroleerd worden. Afhankelijk van de positionering van de aandrijfcompo-
nenten kunnen hier kleine afwijkingen ontstaan. 

De afmetingen van maat C vindt u in de tekening van de componenten van de kap (70518-2-0203).

 X Boorgat met Ø 20 mm boren.
 X Boorgat afbramen. ����

��
��

�

����

6.3.2 Kaphouder monteren
Om de stabiliteit van de kap te garanderen, moeten kaphouders aan de looprails gemonteerd worden.
Het aantal en de montagepositie is afhankelijk van de lengte van de aandrijving.

Aandrijflengte Aantal kaphouders
tot 4000 mm 2
4001 mm–5000 mm 3
5001 mm–6000 mm 5

Montagepositie

Aandrijflengte tot 
4000 mm:

��� ���

��� ���

��� ���

� �

����

Aandrijflengte 
4001–5000 mm:

Aandrijflengte 
5001–6000 mm:
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Kaphouder plaatsen

 

�
�

� �

�

 X Kaphouder (1) op de looprail (3) plaatsen.
 X Kaphouder (1) met schroef (2) borgen.

Kapbeveiliging monteren

� � �
�

�

 X Beveiligingskoord van de kap (4) aan het ophangstuk van de kap (5) in de kap hangen.
 X Beveiligingskoord van de kap (4) aan het ophangstuk van de kap (3) van de zijplaat hangen.
 X De kap op de zijplaat schuiven tot deze vergrendelt en controleren of deze ook in de buurt van moduledra-

gers en kabelhouders goed zit.

 X Correcte positie van het beveiligingskoord van de kap (4) en de aardleiding controleren. Er mag geen contact 
mogelijk zijn met bewegende onderdelen.

 X Draaistift (2) in de vergrendeling plaatsen.
 X Draaistift (2) met schroef (1) bevestigen.

 X De grijze draaistift (2) moet na montage zodanig boven het boorgat in de kap zitten, dat deze kan worden ver- 
en ontgrendeld.

 X Indien nodig, het boorgat in de kap vergroten.

6.3.3 Veiligheidsvoorzieningen monteren
 X Veiligheids- en aansturingsvoorzieningen monteren.
 X Kabels correct in de kabelkanalen leggen.

Zie voor de elektrische installatie het aansluitschema.

6.3.4 Schakelaar/toets monteren
Zie voor de elektrische installatie het aansluitschema.

6.3.5 Programmaschakelaar monteren
Zie voor de elektrische installatie het aansluitschema.
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6.4 De deurinstallatie in bedrijf stellen

Informatie over de aansluiting en parametrering van de veiligheidssensoren en de in- en uitgangen en over de 
inbedrijfstelling vindt u in het aansluitschema.

6.4.1 Inspectieboek bijhouden
 X Veiligheidsanalyse uitvoeren.
 X Gemonteerde opties in de veiligheidsanalyse voor de exploitant invoeren.

6.5 Demonteren

WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische schok!

 X De elektrische installatie (230 V) alleen door een elektricien aan laten sluiten en los laten koppelen.
 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 lengten 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.

7 Service en onderhoud

7.1 Mechanische service

7.1.1 Spanning tandriem controleren
 X Neem de deur in bedrijf. 

De tandriem mag bij het afremmen en openen niet van de tandriemschijf van de motor aflopen of slippen.
 X Verhoog de spanning van de tandriem wanneer deze afloopt of slipt:

 à Markeer de motorpositie op de looprail.
 à Verschuif de motor in stappen van 1 mm naar rechts.

7.1.2 Tandriemen spannen
Zie paragraaf 5.8.5.
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7.2 Onderhoud

De voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden aan de ECdrive T2-FR moeten door een deskundige uitgevoerd 
worden:
 à tenminste eenmaal per jaar

of
 à wanneer de serviceweergave op het display van de programmaschakelaar brandt of knippert (zie aansluit-

schema)

 X Controledocumenten klaarleggen en uitvoeren.

Deur na afronding van de onderhoudswerkzaamheden altijd opnieuw laten leren.

Controleplek Taak Opmerkingen

Looprail Op scheuren controleren  X Looprail vervangen

Controleren of het schoon is  X Looprails reinigen

Loopwagen Looprollen controleren op slijtage  X Slijtage verwijderen

Borstels controleren  X Loopwagen uitbouwen (zie Hoofdstuk 
9.1.2, “Looprol enkele loopwagen ver-
vangen” of Hoofdstuk 9.1.4, “Looprollen 
dubbele loopwagen vervangen”)

 X Borstels vervangen (zie Hoofdstuk 8.1.2, 
“Looprol enkele loopwagen vervangen” 
of Hoofdstuk 8.1.3, “Looprollen dubbele 
loopwagen vervangen”)

Vloergeleiding Controleren op klemvrije werking  X Het gebied van de vloergeleiding 
schoonmaken

Vloergeleiding (borstels) Controleren op vervuiling en hardheid  X Reinigen c.q. vervangen 

Deurvleugel Controleren of deze nog vrij beweegt  X Zie Paragraaf 8.1.1

Tandriemen Controleren op beschadigingen en slijtage  X Tandriemen vervangen 

Spanning controleren  X Tandriemen spannen  
(zie Hoofdstuk 5.8.5)

Bij de tandriemvergrendeling (optie) controle-
ren op beschadiging

 X Tandriemen vervangen

Tandriemvergrendeling 
(optie)

Werking controleren  X Tandriemvergrendeling (optie) opnieuw 
plaatsen (zie hoofdstuk 6.3)

Schroeven Bevestiging controleren  X draaimomenten, zie tekening aandrijving)

Bouwgroepen en  
periferie

Controleren op goede werking  X Bouwgroepen vervangen

Kabels Controleren op beschadigingen en correcte 
bevestiging

 X Kabel vervangen c.q. bevestigen
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8 Problemen verhelpen

WAARSCHUWING!
Levensgevaar door elektrische schok!

 X De elektrische installatie (230 V/115 V) alleen door een elektricien aan laten sluiten en los laten koppelen.
 X Voer de netaansluiting en de controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 Deel 610.

PAS OP!
Gevaar voor letsel bij geopende aandrijving!
Haar, kleding, kabels etc. kan vast komen te zitten in draaiende delen.

 X Let bij werkzaamheden met open aandrijving op draaiende onderdelen.

PAS OP! 
Gevaar op letsel door stoten en beknelling!

 X Deurvleugel tegen onbedoelde beweging beveiligen.
 X Accu eruit halen.

8.1 Mechanische storingen
Oorzaak Oplossing
Looprail verbogen  X Looprail vervangen. 

 X Montageondergrond controleren.
Deurvleugel loopt zwaar  X Deurvleugel controleren (zie onder).  
Rolwagen vastgelopen of defect; ernstige 
slijtage aan de looprollen

 X Controleren of de tandriemen op de meenemer met een rechte 
hoek zitten. 

 X Tandriemen parallel laten lopen. 
 X Loopwagen vervangen (zie hieronder).

Tandriem beschadigd  X Tandriemen vervangen.
Module defect  X Bouwgroepen vervangen (zie hieronder).

8.1.1 Deurvleugel controleren
 X Bewegende deur via de meenemer van de tandriem losmaken.
 X De deurvleugel verschuiven en controleren of deze nog vrij beweegt.

Als de deurvleugels niet vrij bewegen:
 X controleer de aandrijfmotor en vervang deze zo nodig.



ECdrive T2

32

Problemen verhelpen

8.1.2 Borstels enkele loopwagen vervangen

 X Deurvleugel beveiligen tegen eraf vallen.
 X Loopwagen uitbouwen.
 X Trek de borstel (3) uit de draaghoek (1).
 X Rol (2) schoonmaken en een nieuwe borstel 

plaatsen.
 X De loopwagen in omgekeerde volgorde weer 

inbouwen.

�

�

�

 

8.1.3 Borstels dubbele loopwagen vervangen

 X Deurvleugel beveiligen tegen eraf vallen.
 X Deurvleugel zoals in hoofdstuk 9.1.4 beschre-

ven eruit hangen en kiepen.
 X Borstels (1) uit de rolhouder (3) trekken.
 X Rollen (2) schoonmaken en nieuwe borstels 

plaatsen.
 X Deurvleugel er weer inhangen en instellen.
 X Veiligheidsrol instellen. �

�

�

�
�
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8.2 Elektrische storingen
 X Zie het aansluitschema voor instructies voor het aflezen en een lijst van foutmeldingen.

8.2.1 Zekering van transformator vervangen

GEVAAR! 
Levensgevaar door elektrische schok! 
Indien de hoofdschakelaar op de transformator wordt ingedrukt, krijgt de zekering weer spanning, omdat 
deze voor de hoofdschakelaar zit.
De netspanning 230 V moet voor de zekering van het net worden gescheiden.

 X Voor het verwijderen van de printplaatafscherming (1) de installatie ter plaatse loskoppelen van het 230 V-net 
en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

 X De waarde van de zekering staat in het aansluitschema.

1111

 X Een passende schroevendraaier in de opening van de printplaatafscherming (1) boven de schakelaar steken.
 X Smalle zijde van de printplaatafscherming met de punt van de schroevendraaier voorzichtig naar boven drukken. 

De kliksluiting gaat los.
 X De printplaatafscherming (1) eraf halen.
 X De zekeringshouder naar voren eraf trekken en de defecte zekering vervangen.
 X De zekeringshouder erop zetten.

 X Klem bij het plaatsen van de afdekking geen kabels af.

 X Printplaatafscherming (1) erop zetten en vastklikken.
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9 Controle van de gemonteerde installatie

9.1 Maatregelen voor afschermen en voorkomen van knel-, stoot-, snij- of 
intrekplaatsen:

 X Controleer de werking van de veiligheidssensoren en bewegingsmelders.
 X Aardingsverbinding naar alle aanraakbare metalen delen controleren.
 X Veiligheidsanalyse (gevarenanalyse) uitvoeren.

9.2 Checklijsten montage ECdrive T2
Nr. Controle in hoofd-

stuk
op pagina Uitge-

voerd
1 Zijn alle kabels voor de montage van de ECdrive T2 correct geplaatst? 5.2 10
2 Looprail gemonteerd? 5.5 12
3 Vloergeleiding gemonteerd? 5.4 11
4 Deurvleugel met enkele loopwagen gemonteerd? 5.7.2 14
5 Deurvleugel met dubbele loopwagen gemonteerd? 5.7.4 16
6 Aandrijfcomponenten gemonteerd? 5.8 19
7 Tandriemen gemonteerd? 5.8.4 22
8 Sluitpositie bij 2-vlg. installatie ingesteld? 5.8.6 23
9 Moduledrager links en rechts elektrisch verbonden? 5.8.7 23
10 Tandriemvergrendeling (optie) en besturing verbonden? 5.8.8 24
11 Veiligheidsvoorzieningen gemonteerd? 6.3.3 28
12 Schakelaar/toets gemonteerd? 6.3.4 28
13 Programmaschakelaar gemonteerd? 6.3.5 28
14 Aarding gemonteerd? 5.8.9 25
15 230V-aansluiting gemaakt? 6.1 26
16 Aarding van de kap aangesloten? 6.2 26
17 Kaphouder gemonteerd? 6.3.2 27
18 Kapbeveiliging gemonteerd? 6.3.2 27
19 Veiligheidsvoorzieningen gemonteerd? 6.3.3 28
20 Extra schakelaar en toets gemonteerd? 6.3.4 28
21 Programmaschakelaar gemonteerd? 6.3.5 28
22 Veiligheidsanalyse uitgevoerd? – –
23 Afwijkingen van de installatie conform de veiligheidsanalyse gecontroleerd? – –
24  à Veiligheidsafstanden correct? – –
25  à Registratiebereik radarmelder in de vluchtrichting correct ingesteld? – –
26  à Lichtkasten voor de hoofdsluitzijde correct ingesteld? – –
27  à Programmaschakelaar bij FR-installaties via de sleuteltaster beveiligd? – –
28 Zijn alle componenten conform de volgende handleidingen gemonteerd? – –
29  à Voormontagehandleiding ECdrive T2 – –
30  à Montagehandleiding ECdrive T2 - drager en zijdeel – –
31  à Voormontage- en montagehandleiding GCtherm - Bovenraam – –
32  à Voormontagehandleiding profielsysteem deur en zijdeel – –
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