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Въведение

1 Въведение

1.1 Символи и средства за изобразяване

Предупредителни указания
В това ръководство се използват предупредителни указания за предпазване от материални и персонални щети.

 X Прочетете и спазвайте винаги тези предупредителни указания.
 X Спазвайте всички мерки, обозначени с предупредителен символ и предупредителна дума.

Предупреди-
телен символ

Предупреди-
телна дума

Значение

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ

Опасности за хора. 
Неспазването може да доведе до смърт или тежки наранявания.

Други символи и средства за изобразяване
За да бъде разяснено коректното обслужване, важната информация и техническите указания са специално 
подчертани.

Символ Значение

 

означава „Важно указание“. 
Информация за избягване на материални щети, за разбиране или за оптимизиране на работните 
операции.

 
означава „Допълнителна информация“

 X  
Символ за действие: Тук трябва да направите нещо.

 X При няколко изброени действия спазвайте последователността на стъпките.

1.2 Проверки и валидност
Версия 00: валидна за GCprofile Therm със задвижващ механизъм ECdrive T2 и ECdrive T2-FR от година на 
производство 2019

1.3 Отговорност за продукта
Съгласно определената в Закона за отговорност за стоки отговорност на производителя за неговите 
продукти трябва да бъде спазвана съдържащата се в тази брошура информация (информация за продукта 
и използване по предназначение, неправилно използване, качества на продукта, поддръжка на продукта, 
задължение за информиране и инструктиране). Неспазването освобождава производителя от неговите 
гаранционни задължения. 

1.4 Паралелно валидни документи
Вид Фамилия
Технологична документация Преглед на профила
Производствена документация
Монтажно ръководство Оберлихт
Монтажно ръководство Профилна система крило и странична част
Монтажно ръководство Система за плъзгащи се врати

Схемите подлежат на промени. Използвайте само най-новата редакция.

7.5 Монтиране на комплект NSK към страничната част .................................................................................................................. 21
7.6 Монтиране на комплект NSK към движещо се крило ................................................................................................................ 22

8 Почистване ............................................................................................................................................................ 23

9 Демонтаж ............................................................................................................................................................... 23
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Основни указания за безопасност

1.5 Съкращения

HSK Основен затварящ ръб

NSK Помощен затварящ ръб

OKFF Горен ръб готов под

DH Проходна височина

2 Основни указания за безопасност

2.1 Използване по предназначение
Системата за плъзгащи се врати служи за автоматично отваряне и затваряне на проход на сграда. 
Използването на системата за плъзгащи се врати е позволено само във вертикално монтажно положение и в сухи 
помещения в рамките на допустимата област на приложение (вижте монтажното и сервизното ръководство).

Системата за плъзгащи се врати е предназначена за придвижване на хора в сгради. 
Системата за плъзгащи се врати не е предназначена за следните приложения:
 à за промишлено приложение
 à за области на приложение, които не служат за придвижване на хора (напр. гаражни врати)
 à върху придвижващи се предмети като кораби

Използването на системата за плъзгащи се врати е позволено само:
 à в предвидените от фирма GEZE режими на работа
 à с разрешените / активираните от фирма GEZE компоненти
 à с доставения от фирма GEZE софтуер
 à в документираните от фирма GEZE варианти на вграждане / начини на монтиране
 à в рамките на проверената/разрешената област на приложение (климат / температура / клас защита)

Различно от това използване се счита за не по предназначение и води до загуба на всички претенции за 
отговорност и предоставяне на гаранция към фирма GEZE. 

2.2 Указания за безопасност
 à Предписаният монтаж, дейностите свързани с поддръжката и привеждането в изправност трябва да 

бъдат извършвани от компетентни лица, които са оторизирани от фирма GEZE.
 à За проверките свързани с техниката на безопасност трябва да бъдат взети под внимание специфичните 

за страната закони и предписания.
 à Самоволните промени по уредбата изключват всяка гаранция от GEZE за произтеклите от това щети и се 

губи разрешението за използване на спасителни и евакуационни пътища.
 à При комбинация с изделия на други производители фирма GEZE не поема гаранция.
 à За дейностите, свързани с ремонтите и поддръжката е позволено използване само на оригинални части 

на GEZE.
 à Съгласно директивата за машините 2006/42/EО преди въвеждането в експлоатация на системи за врати 

трябва да бъде извършена оценка на рисковете и системите за врати трябва да бъдат обозначени съ-
гласно директивата за обозначаване CE 93/68/EИО.

 à Спазвайте най-новата редакция на директивите, стандартите и специфичните за страната разпоредби, в 
частност:
 à DIN 18650: 2010-06 „Брави и обкови – Системи за автоматични врати“
 à VDE 0100, част 610: 2004-04 „Изграждане на силнотокови уредби с номинални напрежения до 1000 V“
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Задвижвани със сила врати; Безопасност при използване; Изисквания и методи 

на проверка“
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Безопасност на електрически домакински уреди и подобни - Част 1: Общи 

изисквания (IEC 60335-1: 2010, с изменения); Немски вариант EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Безопасност на електрически домакински уреди и подобни - Част 2-103: 

Специални изисквания за задвижващи механизми за порти, врати и прозорци (IEC 60335-2-103: 2006, с 
изменения + A1: 2010, с изменения); Немски вариант EN 60335-2-103: 2015

Продуктът би трябвало да се вгражда или монтира така, че да се осигури безпроблемен достъп до него 
при евентуални ремонти и/или техническо обслужване с относително малки усилия и евентуалните разхо-
ди за демонтиране да съответстват на стойността му.
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Към този документ

2.3 Работа със съзнание за безопасността
 à Подсигурете работното място против не оторизиран достъп.
 à Вземете под внимание диапазона на въртене на дългите части на уредбата.
 à Никога не извършвайте сами работи с повишен риск за безопасността (напр. монтаж на задвижващия 

механизъм, покритието или крилото на вратата).
 à При стъклени крила поставяйте предпазни стикери.
 à Опасност от нараняване поради не подсигурени места на притискане, сблъсък, срязване и захващане!
 à Опасност от нараняване поради счупване на стъклото!
 à Опасност от нараняване поради остри ръбове на задвижващия механизъм!
 à Опасност от нараняване поради свободно движещи се части по време на монтажа!

2.4 Работа със съзнание за околната среда
При отстраняване като отпадък на профилната система разделяйте различните материали и ги предавайте 
за рециклиране.

2.5 Свързване на корпуса на съоръжението
Свързването на корпуса на съоръжението се изпълнява в зависимост от текущата версия на „Ръководство за 
проектиране и изпълнение на монтаж на прозорци и врати на сгради за ново строителство и обновяване“.

2.6 Указания за безопасност за транспортиране и складиране
 X Не хвърляйте, не оставяйте да пада.
 X Избягвайте твърди удари.

 à Температурите на съхранение под -30 °C и над +60 °C могат да доведат до щети по уреда.
 à Пазете от влага.
 X При транспортиране на стъкло използвайте специални приспособления за транспортиране на стъкло 

(напр. стойки с A-образна форма). 
 X Разделяйте с междинни вложки (напр. плочки от корк, хартия, полиетиленов шнур), ако на една стойка 

се намират няколко стъкла или при съхранение. 
 X Съхранявайте стъкло само в изправено положение върху равна и товароносима основа. За опора из-

ползвайте подходящ материал (напр. дървени летви). 
 X При стъклопакети обърнете внимание на това, те да застават по цялата дебелина на елемента плътно 

върху минимум 2 опори. 
 à При съхранение и транспортиране приспособленията за безопасност не бива да причиняват уврежда-

ния на стъклото или при стъклопакети трябва да бъдат поставяни наравно с повърхността на стъклото. 
 à За складови площи са подходящи сухи, добре вентилирани, затворени помещения, защитени от атмос-

ферни влияния и UV-лъчение.

2.7 Квалификация
Извършването на монтажа на задвижващия механизъм на плъзгаща се врата GEZE е позволен само от ком-
петентни лица, които са оторизирани от фирма GEZE. 

3 Към този документ

3.1 Преглед
Това ръководство описва монтажа на профилната система GCprofile Therm 1-крила и 2-крила на автоматич-
на система за плъзгащи се врати. Описани са предварителният монтаж/монтажът на движещите се крила, 
на страничните части под щурца и на трегера със странични части под него.
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3.2 Движещо се крило без странична част

Изглед отпред Изглед отстрани

 

3.3 Движещо се крило със странична част под щурца

Изглед отпред Изглед отстрани

 

3.4 Активното крило със странична част под трегера без оберлихт

Изглед отпред Изглед отстрани
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Преглед

4 Преглед

4.1 Схеми
№ на чертеж Вид Фамилия
70518-ep100 Монтажна схема Стенен монтаж, 2-кр.
70518-ep101 Монтажна схема Трегери странични части, 2-кр.
70518-ep102 Монтажна схема Трегери странична част и оберлихт, 2-кр.
70518-ep103 Монтажна схема Странична част под щурц, 2-кр.
70518-ep104 Монтажна схема Фасада със стойки и фиксатори, 2-кр.
70518-ep110 Монтажна схема Стенен монтаж, 1-кр.
70518-ep111 Монтажна схема Трегер и странични части, 1-кр.
70518-ep112 Монтажна схема Трегер и странична част и оберлихт, 1-кр.
70518-ep113 Монтажна схема Странична част под щурц, 1-кр.
70518-ep150 Монтажна схема Ъглов подов водач
70518-ep151 Монтажна схема Непрекъснат подов водач
70518-ep152 Монтажна схема Непрекъснат подов водач с дрениране
70518-ep160 Монтажна схема Ъглов подов водач с ключалка на пода

Схемите подлежат на промени. Използвайте само най-новата редакция.

4.2 Инструменти и помощни средства

Инструмент Размер/брой/използване

Монтажни стойки, 2 броя

Стойки с A-образна форма

Затягащ колан

Вакуумен повдигач

нивелир/лот/лазер с пресичащи се линии

Ролетка 5 m или 10 m

Отвертка торкс

Страничен резач

Гумен/пластмасов чук

Молив

4.3 Въртящи моменти
Въртящите моменти са посочени при съответната монтажна стъпка.

4.4 Консумативи

Консуматив Използване/вид/мат. №

Разпорки

Силикон за свързващи фуги

5 Обхват и пълнота на доставката
 X Отворете опаковъчните единици и проверете пълнотата им въз основа на товарителницата.
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Предварителен монтаж в сервиза

6 Предварителен монтаж в сервиза

6.1 Предварителен монтаж на трегер

 X Монтирайте монтажния ъгъл (1) с винтове 
през отворите за винтове (2) към трегера (3) 
(горни отвори за винтове).

� �
�

 X Монтирайте ходовата шина (5) (без модули) 
с винтове през отворите за винтове (6) към  
тргера(3) с монтажен ъгъл (1).

 X Подравнете ходовата шина (5) и разпробийте 
отвори за закрепване (4).

Броят на отворите за закрепване зависи от 
дължината на ходовата релса (5).

 X Демонтирайте ходовата релса.

� �

� � �

 X Поставете гайки за занитване M8 в отворите за закрепване (4) на трегера.

 

�

�
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Монтаж на строителната площадка

6.2 Подготовка на еднокрила уредба

 X От страничната планка на основния за-
тварящ ръб изрежете прорез съгласно 
съседния чертеж.

����

��
��

изобразено със затваряне наляво

7 Монтаж на строителната площадка

7.1 Предварително монтиране на непрекъснат подов водач

7.1.1 Предварително монтиране на непрекъснат подов водач без дрениране (опция)

 X Нанесете уплътнителна паста (3) върху 
челната повърхност на подовия водач (2).

 X Завинтете бленди (1) върху подовия 
водач (2).

�

�

�

�

 X Поставете подовия водач (2) в пода и го 
закрепете.

 X Уплътнете отворите.
 X Залейте подовия водач водоустойчиво.

�

 X Поставете вътрешния подов водач (4) 
така във външния подов водач (6), че 
щифтовете с резба (5) да сочат навътре.

 X Настройте разстоянието от вътрешния 
подов водач (4) до външния подов 
водач (6) с щифтове с резба (5) (момент 
на затягане 3 Nm).

 X След окончателното позициониране 
на вътрешния подов водач (4) залепете 
каналите с уплътнителна паста (3).

�

�

�

����

�

�

отвън отвътре



GCprofile Therm

10

Монтаж на строителната площадка

7.1.2 Предварително монтиране на непрекъснат подов водач с дрениране (опция)

 X Нанесете уплътнителна паста (3) върху 
челната повърхност на подовия водач (2).

 X Завинтете канализационен накрайник 
(1) върху подовия водач (2). Поставете 
подовия водач (2) в пода.

 X Плъзнете канализационния накрайник 
(1) в канализационните тръби (номи-
нална ширина 32).

 X Закрепете подовия водач.
 X Уплътнете отворите.
 X Залейте подовия водач водоустойчиво.

�

�
�

�

 X Поставете вътрешния подов водач (4) 
така във външния подов водач (6), че 
щифтовете с резба (5) да сочат навътре.

 X Настройте разстоянието от вътрешния 
подов водач (4) до външния подов 
водач (6) с щифтове с резба (5) (момент 
на затягане 3 Nm).

 X След окончателното позициониране 
на вътрешния подов водач (4) залепете 
каналите с уплътнителна паста (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Ъглов подов водач
Ъгловият подов водач се монтира едва, след като са закрепени свързващите профили, вижте глава 7.2.3.

отвън отвътре
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7.2 Монтаж на трегера със странична част

7.2.1 Монтиране на покриваща бленда

 

�

�

��

 X Намажете покриващата бленда (1) в маркираната зона (2) с уплътнителна паста.
 X Монтирайте покриващата бленда (1) с 2 винта към гредата.

7.2.2 Монтиране на трегра

С помощта на отверстията (3) трегера се фиксира на по-висока позиция и по-късно се спуска върху стра-
ничната част.

 X Фиксирайте трегера (2) с монтажен ъгъл (1) 
съгласно монтажната схема към отверстията 
(3) на стената.

 X Създайте подходящ и товароносим монтажен 
ъгъл към стената.

� �

�

�������
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�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Вкарайте косо профила за намаляване на фалца (4) и го окачете горе �.
 X Приберете профила за намаляване на фалца (4) � и го защипете долу �.
 X В зоната за преминаване обезопасете с трупчета 15 mm (5).
 X Поставете уплътнението на външната странична част (6) с изрез съгласно чертежа.

 X Поставете закрепващите части на планката 
за стъкло (7) на равномерни разстояние в 
зоната на страничните части (≤300 mm).

�

�

�����
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 X Монтирайте свързващия профил за сте-
ната (1) и свързващия профил за пода 
(2) съгласно чертежа EP.

Разстояние на завинтване < 400 mm.

 à Свързващите профили трябва да са 
подходящи, товароносими и плътно 
подплатени (вижте глава 2.5). 

�

�

7.2.3 Монтиране на ъглов подов водач като опция

 X Завинтете докрай ъгловия подов водач 
(2) с 2 винта със скрити глави DIN 7991 
M5×12 (1)  
(въртящ момент на затягане 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Монтиране на странична част

 X Поставете страничната част (3) върху 
свързващия профил за пода �, накло-
нете го навътре � и го плъзнете към 
свързващия профил за стената �.

Свързването към стената трябва да се 
зацепва по цялата височина с геометрично 
затваряне в профила на рамката на стра-
ничната част.

 X Проверете ширината на отваряне и пра-
воъгълната форма на прохода.

 X Уплътнете отвън фугите между профила 
на страничната част и свързващия про-
фил за стената с уплътнителна паста.

�

�

�

�

 X Поставете профила за планката за стъкло 
(4) косо в закрепванията на планките за 
стъкло и ги фиксирайте посредством 
завъртане нагоре.

�

�

�
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7.2.5 Завинтване на греда докрай

 X Развийте винтовете (4) и спуснете 
тре-гера (1) върху страничната част (3).

 X Настройте трегера на височина с помо-
щта на отверстията.

 X Подравнете монтажния ъгъл водоравно.
 X Затегнете винтовете (4).
 X Монтирайте уплътнителна вложка.
 X Центрирайте и разпробийте отвори за 

закрепване (5).
 X Закрепете трегераа с 4 винта със скрити 

глави M10 (в зависимост от основата).

��

��

�

 X Проверете правилното прилягане на 
профила за намаляване на фалца (7).

 X Отстранете трупчетата 15 mm (6) в 
зоната за преминаване от профила за 
намаляване на фалца (7).

�

�

7.2.6 Монтиране на бленда зона за преминаване

Подготовка на закрепващ профил проход

 

�

�

�

�

�

�

 X На вътрешната страна поставете разпорки (2) на разстояние от ок. 500 mm в закрепващия профил 1).
 X Поставете кръгли шнурове (3) на разстояние от ок. 500 mm.
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�

 X Плъзнете лентовата четка (3). Оставете да надстърча ок. 2 cm.

 

�

�

 X Срежете леко надстърчащия край.
 X Плъзнете плътно лентовата четка.

 
 X От другата страна на закрепващия профил отделете плътно лентовата четка.
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7.2.7 Използване на закрепващ профил на трегера

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Поставете окомплектования закрепващ профил (вижте глава 7.2.6) долу в трегера (1) с канала с парчета-
та кръгъл шнур � и завъртете �.

 X Поставете покритие проход (3) на профила на фалц � и притиснете нагоре в закрепващия профил на 
прохода .
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7.3 Монтаж на щурц със странични части

7.3.1 Монтажно положение
При монтажа на страничната част обърнете внимание на правилното монтажно положение:
 à Фиксиращият винт на страничната част (1) се намира горе на вътрешната страна.

 

�

7.3.2 Монтиране на фиксиращ профил

 X Монтирайте фиксиращ профил (3) (въртящ 
момент на затягане > 5 Nm, в зависимост от 
основата и типа на винта).

Разстояние на завинтване < 400 mm.

�
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7.3.3 Монтиране на свързващ профил за стена и за под

 X Монтирайте свързващия профил за сте-
ната (1) и свързващия профил за пода 
(2) съгласно чертежа EP.

 à Свързващите профили трябва да са 
подходящи, товароносими и плътно 
подплатени (вижте глава 2.5). 

Разстояние на завинтване < 400 mm.

�

�

7.3.4 Завъртане навътре на странична част

 X Наденете монтираната горна 
странична част на ок. 30 mm до 
стената �.

 X Завъртете долната странична 
част навътре �. 

 X Спуснете надолу върху свързва-
щия профил �.

 X Плъзнете страничната част към 
стената до свързващия профил 
за стената .

Свързването към стената трябва 
да се зацепва по цялата височина с 
геометрично затваряне в профила 
на рамката на страничната част.

 X Проверете ширината на отваря-
не и правоъгълната форма на 
прохода.

 X Уплътнете отвън фугите между 
профила на страничната част и 
свързващия профил за стената с 
уплътнителна паста.

�

�

�

�
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 X Разпробийте отвор Ø 2 mm за 
фиксиращия винт.

 X Завийте фиксиращия винт на 
страничната част (1) (въртящ 
момент на затягане 2 Nm).

�

 X Плъзнете лентовата четка (2) зона на 
преминаване в държащия профил за 
четката.

 X За фиксиране на лентовата четка 
прегънете малко края (3) с клещи.

 X Монтирайте държача за четката 
с четката директно над зоната за 
преминаване, вижте чертежа EP.

��

 à Ако не трябва да се монтира оберлихт:
 X Монтирайте задвижващия механизъм на плъзгащата се врата ECdrive T2 съгласно монтажното ръковод-

ство ECdrive T2.

 à Ако трябва да се монтира оберлихт:
 X Монтирайте оберлихта съгласно монтажното ръководство „GCprofile Therm - Профилна система оберлихт“.
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7.4 Плъзгаща се врата, 1-крила

7.4.1 Монтиране на профил за стенна планка
Предпоставки:
 à Крилата за врати са монтирани и подравнени.
 à Размерите на хлабината са настроени.

 X Завинтете докрай профила за стенна 
планка (1).

 X Притиснете уплътняващия профил NSK (2).
Профилът за стенна планка (1) трябва да е 
подходящо товароносим и плътно подпла-
тен (вижте глава 2.5).

� �

7.5 Монтиране на комплект NSK към страничната част

Не огъвайте или прегъвайте комплекта NSK.

 X Използвайте комплекта NSK странична част (1) 
така, че да надстърча под 5 mm. �

�
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7.6 Монтиране на комплект NSK към движещо се крило

Не огъвайте или прегъвайте комплекта NSK.

 X Използвайте комплекта NSK на профила NSK 
на движещото се крило (4) така, че уплътне-
нието NSK (2) да надстърча под 7 mm.

Алуминиевият покриващ профил (3) приключва 
наравно с долния ръб на алуминиевия профил 
на движещото се крило (4).

� �

�

�

�

1 Лентова четка
2 Уплътнение NSK
3 Алуминиев покриващ профил
4 Движещо се крило
5 Лентова четка направляващата подова планка

��
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8 Почистване
Какво се почиства Как се почиства
Стъклени повърхности Избършете със студена оцетена вода и подсушете.
Неръждаеми повърхности Избършете с парцал, който не драска.
Лакирани повърхности Избършете с вода и сапун.
Елоксирани повърхности Избършете с не алкален калиев сапун (pH-стойност 5,5 … 7).
Пластмасови повърхности Избършете с вода и мек миещ препарат.
Уплътнения EPDM Избършете с вода и мек миещ препарат.

9 Демонтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасност за живота поради токов удар!

 X Позволявайте свързване и разделяне на електрическата уредба (230/115 V) само от страна на електротехник.
 X Извършвайте свързването към захранващата мрежа и проверката на защитните проводници съгласно 

VDE 0100 част 610.

ВНИМАНИЕ! 
Опасност от нараняване!
При завъртане на покритието могат да бъдат наранени хора.

 X При дължини над 4 m боравете с покритието само по двама.

ВНИМАНИЕ! 
Опасност от нараняване поради удари и притискане!

 X Обезопасете крилото на вратата против непреднамерено придвижване.
 X Изключете акумулатора.

Демонтажът се извършва в обратна последователност на монтажа.
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