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Inledning

1 Inledning

1.1 Symboler och illustrationer

Varningar
I denna bruksanvisning används varningsanvisningar för att uppmärksamma dig på faror som kan leda till mate-
riella skador eller personskador.

 X Läs och beakta alltid dessa varningar.
 X Följ alla anvisningar som är markerade med följande varningssymboler och varningsord.

Varningssymbol Signalord Betydelse

VARNING Risk för personer. 
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller svåra personskador.

Ytterligare symboler och illustrationer
För att förtydliga en korrekt hantering har viktig information och tekniska hänvisningar markerats särskilt.

Symbol Betydelse

 

”Viktig anvisning”. 
Information som hjälper användaren att undvika materiella skador samt förstå eller optimera arbetsflöden.

 
Betyder ”Extra information”

 X  
Symbol för en åtgärd: Du måste vidta en åtgärd.

 X Om flera åtgärder föreskrivs måste de genomföras i den ordningsföljd som anges.

1.2 Revisioner och giltighet
Gäller för version och ECdrive T2-FR fr.o.m. tillverkningsår 2019.

1.3 Produktansvar
Enligt det ansvar som tillverkaren åläggs enligt produktansvarslagen skall den information som finns i denna broschyr 
(produktinformation och ändamålsenlig användning, felanvändning, produktprestanda, produktunderhåll, informa-
tions- och instruktionsskyldighet) beaktas. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om användaren inte följer informationen. 

1.4 Övriga gällande dokument
Typ Namn
Kopplingsschema DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Bruksanvisning DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
Fel och åtgärder DCU1 

DCU1-2M
Kabelplan Ett dörrblad

Två dörrblad
Säkerhetsanalys
Förmonteringsanvisning VP ECdrive T2 / -FR
Monteringsanvisning Bärare och sidodel
Monteringsanvisning Dörrblad och sidodel profilsystem

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.
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2 Grundläggande säkerhetshänvisningar

2.1 Avsedd användning
Skjutdörrssystemet används för automatisk öppning och stängning av en genomgång i en byggnad. 
Skjutdörrssystemet får användas i vertikalt monteringsläge och i torra utrymmen inom tillåtet användningsområ-
de (se monterings- och serviceanvisning).

Skjutdörrssystemet är avsett för persontrafik i byggnader. 
Skjutdörrssystemet är inte avsett för följande fall:
 à För industriell insats
 à För användningsområden som inte används för persontrafik (t.ex. garageportar)
 à På rörliga objekt som t.ex. fartyg

Skjutdörrssystemet får användas endast:
 à I de driftslägen som anges av GEZE
 à Med den av GEZE godkända/frisläppta komponenten
 à Med den av GEZE levererade programvaran
 à I de av GEZE dokumenterade installationsvarianterna/monteringssätten
 à Inom testat/godkänt användningsområde (klimat/temperatur/skyddsklass)

Annan användning gäller som ej ändamålsenlig och gör att alla ansvars- och garantianspråk gentemot GEZE 
upphör att gälla. 

2.2 Säkerhetsanvisningar
 à Ingrepp och ändringar som påverkar dörrsystemets säkerhetsteknik och funktionalitet får utföras endast av GEZE. 
 à En korrekt och säker drift förutsätter korrekt transport, korrekt uppställning och montering, kvalificerad han-

tering och korrekt underhåll.
 à De relevanta föreskrifterna för olycksförebyggande samt övriga allmänt erkända säkerhetstekniska eller 

arbetsmedicinska regler skall följas. 
 à Det är endast originaltillbehör, originalreservdelar och av GEZE godkända tillbehör som säkerställer en felfri 

drift av dörrsystemet.
 à Föreskrivna monterings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig personal som har 

auktoriserats av GEZE.
 à För säkerhetstekniska kontroller gäller användarlandets lagstiftning och föreskrifter.
 à Vid egenmäktiga förändringar på anläggningen tar inte GEZE något ansvar för skador som uppstår, och god-

kännandet för användning i utrymnings- och räddningsvägar upphör att gälla.
 à Vid kombination av externa fabrikat ikläder sig GEZE inget ansvar.
 à Även för reparations- och underhållsarbeten måste originaldelar från GEZE användas.
 à Anslutning till nätspänningen måste göras av behörig elektriker. Utför elanslutning och skyddsledarkontroll 

enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.
 à Som brytningsanordning på nätsidan används en automatsäkring på 10-A.
 à Skydda displayprogramomkopplaren mot obehörig användning.
 à Enligt maskindirektivet 2006/42/EG måste en riskanalys genomföras innan dörranläggningen tas i bruk och 

dörranläggningen måste märkas enligt CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG.
 à Beakta senaste utgåvor av direktiv, standarder och nationella föreskrifter, i synnerhet:

 à DIN 18650: 2010-06 ”Lås och beslag - automatiska dörrsystem”
 à VDE 0100, del 610: 2004-04 ”Installation av starkströmsanläggningar med märkström upp till 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 ”Kraftdrivna dörrar - Användarsäkerhet - Krav och provningsförfaranden”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 ”Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 1: Allmänna fordringar 

(IEC 60335-1: 2010, modifierade); tysk version EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 ”Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 2 -103: Särskilda 

krav på drivanordningar för portar, dörrar och fönster” (IEC 60335-2-103: 2006, modifierade + A1: 2010, 
modifierade); tysk version EN 60335-2-103: 2015

Produkten ska byggas in eller monteras på ett sådant sätt att den enkelt kan kommas åt för eventuella reparatio-
ner och/eller underhållsarbeten och så att eventuella demonteringskostnader inte är orimligt höga jämfört med 
produktens 



ECdrive T2

6

Grundläggande säkerhetshänvisningar

2.3 Säkerhetsmedvetet arbete
 à Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
 à Tänk på vridområdet för långa anläggningsdelar.
 à Utför aldrig arbeten med stor säkerhetsrisk ensam (t.ex. montering av automatik, kåpa eller dörrblad).
 à Säkra kåpan/automatikens skydd mot fall.
 à Säkra komponenter som ej är säkrade mot att falla ned.
 à Använd endast de kablar som anges i kabelplanen. Applicera skärmar enligt anslutningsschemat.
 à Säkra lösa, driftsinterna kablar med buntband.
 à Före arbeten på elsystemet:

 à Koppla automatiken från 230 V-nätet och kontrollera att anläggningen är spänningsfri. Kontrollera spänningslösheten.
 à Koppla styrsystemets anslutning från 24 V-batteriet.

 à Vid användning av avbrottsfri strömförsörjning (UPS) står anläggningen under spänning även vid frikoppling 
på nätsidan.

 à Principiellt skall isolerade ledarändhylsor användas för trådar.
 à Se till att belysningen är tillräcklig.
 à Använd säkerhetsglas.
 à Sätt upp dekaler vid dörrblad i helglas.
 à Skaderisk när automatiken är öppen. Hår, kläder, kablar och liknande kan dras in av roterande delar!
 à Osäkrade ställen utgör risk för klämskador, stötskador, indragning och skärskador!
 à Skaderisk vid krossat glas! Använd endast säkerhetsglas.
 à Skaderisk på vassa kanter i automatiken och dörrbladen!
 à Skaderisk på fritt rörliga delar under monteringen!

2.4 Miljömedvetet arbete
 à Vid skrotning av dörranläggningen bör de olika materialen sorteras var för sig och lämnas in för återvinning.
 à Kasta inte batterier eller laddningsbara batterier i hushållssoporna.
 à Beakta gällande miljölagstiftning vid skrotning av dörranläggningen och hantering av uttjänta batterier/ladd-

ningsbara batterier.

2.5 Säkerhetsinformation avseende transport och förvaring
 à Dörrautomatiken ECdrive T2 är inte tillverkad för att tåla hårda slag eller fall från hög höjd. 
 X Kasta inte eller tappa den inte.

 à Lagringstemperaturer under -30 °C och över +60 °C kan leda till skador på enheten.
 à Skyddas mot väta.
 à Vid transport av glas skall särskilda transportanordningar användas (t.ex. A-ställningar).
 à Separera flera rutor på ett stativ eller vid förvaring med mellanlägg (t.ex. korkplattor, papper, poly-snöre).
 à Lagra glas endast stående på en jämn och bärande yta. Som underlag måste lämpligt material användas (t.ex. trälister).
 à När det gäller isolerglas måste man se till att det står jäms på minst 2 underlägg på hela elementtjockleken.
 à Säkerhetsanordningar vid förvaring och transport får inte orsaka skador på glaset resp. kantlimningen hos 

isolerglas, och måste anbringas jämnt på rutans ovansida.
 à Som förvaringsyta passar torra, välventilerade, slutna rum som är skyddade mot vädrets makter samt UV-strålning.

2.6 Kvalifikation
Montering av GEZE skjutdörrsautomatik får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av GEZE.  
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3 Om detta dokument

3.1 Översikt
Denna anvisning beskriver monteringen av den automatiska skjutdörrsautomatiken/ECdrive T2-FR utan sidodelar.
Monteringen av sidodelarna samt bärarmonteringen beskrivs i anvisningen ”Bärare med sidodel” (70518-9-0959).

Sett framifrån

 

�

� �

Sett ovanifrån (ECdrive T2 med ISO-profiler i vägg och stolp-regel-konstruktion)

�

�
�

Sett från sidan (ECdrive T2 med ISO-profiler i stolp-regel-konstruktion)

1 Automatik för skjutdörr
2 Skjutdörrblad
3 Skyddsdörrblad
4 Golvstyrning
5 Säkerhetsdörrblad

�

�

�

�
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4 Översikt

4.1 Scheman
Ritnings-nr Typ Namn
70518-0-001 Automatikritning ECdrive T2, automatiker
70518-ep01 Monteringsschema ISO glasbeslag, 1-dörrblad
70518-ep02 Monteringsschema ISO glasbeslag, 2-dörrblad
70518-ep03 Monteringsschema ESG glasbeslag, 1-dörrblad
70518-ep04 Monteringsschema ESG glasbeslag, 2-dörrblad
70518-ep17 Monteringsschema ISO stolp-regel-konstruktion 1-dörrblad
70518-ep18 Monteringsschema ISO stolp-regel-konstruktion 2-dörrblad
70518-ep19 Monteringsschema ESG stolp-regel-konstruktion 1-dörrblad
70518-ep20 Monteringsschema ESG stolp-regel-konstruktion 2-dörrblad
70518-ep21 Monteringsschema ISO Lock A 1-dörrblad
70518-ep22 Monteringsschema ISO Lock A 2-dörrblad
70518-ep23 Monteringsschema ISO Lock M 1-dörrblad
70518-ep24 Monteringsschema ISO Lock M 2-dörrblad
70518-ep33 Monteringsschema ISO stolp-regel-konstruktion Lock A 1-dörrblad
70518-ep34 Monteringsschema ISO stolp-regel-konstruktion Lock A 2-dörrblad
70518-ep35 Monteringsschema ISO stolp-regel-konstruktion Lock M 1-dörrblad
70518-ep36 Monteringsschema ISO stolp-regel-konstruktion Lock M 2-dörrblad
70518-ep37 Monteringsschema Skyddsdörrbladsfastsättning
70518-ep38 Monteringsschema ISO-ESG sidodel byggnadssidan 
70518-ep39 Monteringsschema Trädörrblad byggnadssidan 1-dörrblad
70518-ep40 Monteringsschema Trädörrblad byggnadssidan 2-dörrblad
70518-2-0203 Komponentritning Kåpa 100×132

70484-ep04 Skyddsdörrblad för skjutdörrsautomatiker

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.
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4.2 Verktyg och hjälpmedel

Verktyg Storlek

Måttband

Märkpenna

Momentnyckel

Insexnyckel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Tappnyckel 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Skruvmejselsats upp till 6 mm; stjärn PH2 och PH4

Torxnyckel T × 20; bits-insatslängd minst 110 mm

Sidavbitare

Krymptång för elkabel

Skaltång

Multimeter

Displayprogramomkopplare DCU1 (mat.nr 103940)

Nyckelbrytare (endast vid ECdrive T2-FR) (art.nr 074437)

Ringnyckel 8 mm, 10 mm

Don 4 mm

4.3 Vridmoment
Åtdragningsmomenten anges vid resp. monteringssteg.

4.4 Komponenter och moduler
Se ep-ritningen för önskad monteringssituation samt automatikritningar.
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5 Montering
 X Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
 X Arbeta alltid två och två.
 X Använd trappstege eller stegpall.
 X Håll löpskenans insida ren.

5.1 Förberedelser på arbetsplatsen
 X Kontrollera förberedelserna på uppställningsplatsen för att garantera korrekt montering:

 à Fasadkonstruktionens resp. underbyggnadens typ och belastningsförmåga 
 à Monteringsytans jämnhet
 à Det färdiga golvets jämnhet
 à Anvisningarna i kabelschemat

5.2 Förbered löpskenan

Förmonterade system levereras med påbyggda modulbärare. 
 X Demontera modulbärarna för att underlätta fastsättningen av löpskenan i väggen.

Om det finns snålt med utrymme mellan löpskena och vägg:
 X Skjut på anslagsbufferten på löpskenan.
 X Förmontera sidoplattorna.

5.3 Kontrollera/förbered kabeldragningen
Kabelindragningen sker på vänster sida om automatiken. 
Om kablarna har dragits felaktigt i byggnaden och kommer in på t.ex. mitten eller i höger sida kan de ledas via 
kabelstyrningarna ID 180897 (tillval) baktill på löpskenan åt vänster.

Vid dragning av 230-V-ledningen genom automatiken måste den dubbelisoleras.

 X Led in kabeln (1) i löpskenan.
 X Klipsa fast kabelstyrningarna (3) i 

löpskenan.
 X Sätt ihop kablarna med buntband (2) i 

kabelstyrningarna.

�

�
�

Det erforderliga antalet kabelstyrningar är avhängigt av öppningsbredden:
 à ÖW < 1250 mm = 6 kabeldragningar (1x Id. 180897)
 à ÖW < 2350 mm = 12 kabeldragningar (1x Id. 180897)
 à ÖW < 3000 mm = 18 kabeldragningar (1x Id. 180897)
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5.4 Montering av mellanplattor (tillval)

 

1

 X Sätt fast mellanplattorna (1) på löpskenans baksida.
 à övre borrhålsrad för väggmontering
 à nedre borrhålsrad för mellanplattans klämma

Beroende på förhållande på monteringsplatsen (regelkonstruktion) kan monteringen även ske omvänt. 
Om möjligt ska den övre borrhålsserien användas för montering.
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5.5 Montering av löpskena

För en enklare horisontell inriktning av löpskenan finns det avlånga hål (2). 
Fastsättningen av löpskenan görs med fästhålen (1) i löpskenan. 
De avlånga hålen (2) har ingen bärande funktion. 

�� � � �

�� �

Illustrationerna är exempel och visar en ISO stolpe-regel-konstruktion.

 X Bestäm monteringshöjden för löpskenan (3). 
Beakta ojämnheter i väggar och golv.

 X Placera löpskenan och märk ut 2 borrhål för de härför avsedda avlånga hålen (2).
 X Ta bort löpskenan.
 X Borra hål för de avlånga hålen (2).
 X Fixera löpskenan med 2 skruvar i de avlånga hålen (2).
 X Rikta in löpskenan horisontellt.
 X Märk ut fästhål (1) (övre hålserien i löpskenan).
 X Ta bort löpskenan.
 X Borra hål (1) för fastsättningen.
 X Skruva fast löpskenan (3).
 X Montera tätningslister (5).
 X Montera vägglister (6).
 X Montera borstprofilen med borste (4).

Vy från sidan

��

����

�

�

�

�

�

�

Sett uppifrån

� �
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5.6 Montera vinkelgolvstyrning

 à Montering av genomgående golvstyrning se monteringsanvisning ”Genomgående golvstyrning” (70723-9-0988).  
 à Mer information se tillhörande monteringsritning, kapitel 4.1.

 X Skruva fast vinkelgolvstyrningen (2) med 3 sänkskruvar DIN 7991 M5×12 (1) 
(åtdragningsmoment 6 Nm).

�

�

5.7 Hänga upp dörrblad

5.7.1 Montera enkelrullvagn på dörrbladet

 X Skruva på rullvagnen (1) på dörrbladet.

�

�

 X Placera enkelrullvagnen i upphängningsprofilen och fixera.

 à Bärvinklarnas position se monteringsritning dörrblad.

 

y x
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5.7.2 Häng in dörrblad med enkelrullvagn

Uppställning av dörrblad

VARNING!
Risk för personskador p.g.a. fallande dörrblad
Dörrbladen är mycket tunga.

 X Var minst 2 personer vid uppställning av dörrbladen.

 

Rikta in dörrblad

VARNING!
Risk för klämskador!
Dörrbladen är fortfarande osäkrade och kan lätt förskjutas.

 X Säkerställ att dörrbladen inte förskjuts oavsiktligt eller av obehöriga personer.

 X Rengör löpskenan.

 X Stick in löprullen med rullhållare i löpskenan och fäst den i konsolen.

 X Ställ in höjden på dörrbladet med skruven (1).
 X Dra åt skruvarna (2) när du har ställt in dörrbladet 

(åtdragningsmoment 20 Nm).
 X Montera låsbulten och ställ in höjden. 

Spalt mellan bult och löpskena = 0,5 mm (motsvarar 
ca 4 lager kopieringspapper).
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För en enklare inriktning av rullvagnarna på dörrbladet är bärvinkeln (1) försedd med markeringar (2). Det gör att 
alla rullvagnar kan ställas in på ett enhetligt sätt utan mätning.

�

�

Skruva medbringare på löpvagnen

Medbringarna får inte stryka mot något hinder under någon del av rörelsesträckan.

 X Skjut in medbringaren utan spännbygel (remlås) 
via hålen i rullvagnen och fäst den med 2 skruvar 
(1). 
Dra inte åt skruvarna ännu.

 X Förskjut medbringaren i slitshålen för inställning 
av huvudstängningskanten.

 X Dra åt skruvarna (1).
 X Skjut dörren till önskad öppningsbredd.
 X Positionera och fixera stoppbuffertar.

1

 

5.7.3 Montera dubbelrullvagnens bärvinkel på dörrbladet

 X Skruva av skruven (1) från hållaren (2).

Avståndet a mellan skruvens skruvhuvud (1) och 
skruvhållaren (3) måste ställas in igen senare.

 

�

�
�

�

 X Skruva bort 2 skruvar (3) och ta av bärvinkeln 
från dubbelrullvagnen.

�
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 X Skruva på bärvinkeln (5) till vänster och höger på 
dörrbladet (6) (åtdragningsmoment 15 Nm).

�

�

Bärvinklarnas position se monteringsritning dörrblad.

5.7.4 Inhängning av dörrblad med dubbelrullvagn

Fixera dubbelrullvagn på löpskena

 X Montera tillbaka skruven (1) med skruvhållare (3).

������

�

�

 X Sätt an dubbelrullvagnen (3) på löpskenan (4).
 X Lossa skruven (2) för anti-tilt roll.
 X Skjut skruven (2) uppåt tills att rullen (5) ligger an 

på löpskenan upptill.
 X Dra åt skruven (2).

�

�

�

�

�
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Uppställning av dörrblad

VARNING!
Risk för personskador p.g.a. fallande dörrblad
Dörrbladen är mycket tunga.

 X Var minst 2 personer vid uppställning av dörrbladen.

 
 X Ställ an dörrbladet med bärvinkel på dubbelrullvagnen.

Skruva fast dörrbladen

 X Skruva på båda bärvinklarna vardera (3) till dörr-
bladen på dubbelrullvagnen (1) med låsskruvar 
Verbus-Ripp M8×10 (2).

 X Dra åt låsskruvarna (2).

�

�

�

 X Skruva ur skruven (5) ur hållaren (4).

Se till att hållaren (4) inte faller ned.

 X Skruva in skruven (5) med skruvhållare (6) i hål-
laren (4) så långt att skruven (5) har kontakt med 
bärvinkeln (3).

 X Mellan hållaren (4) och skruvhållaren (6) måste 
det vara ett avstånd på 6,5 mm. ������

�

�

�

�
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Rikta in dörrblad

 X Rikta dörrarna så att de är i plan med varandra. Se till att höjden är densamma och att stängningskanterna är 
parallella.

 X Ställ in höjd och parallellt läge för dörrbladen på 
sexkanten till upphängningsskruvarna (4).

 X Dra åt låsskruvarna Verbus-Ripp M8×10 (2) (åt-
dragningsmoment 24 Nm).

�

�
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Montera medbringare på dubbelrullvagn

 X Montera medbringare (2) med 2 låsskruvar 
Inbus-Ripp M6×10 (1) på dubbelrullvagnen (åt-
dragningsmoment 10 Nm).

Exempel: ISO-dörrblad �

�

5.8 Montera automatikkomponenterna

Om sidoplattorna och stoppbufferterna ännu inte är monterade:
 X Montera och fixera sidoplattorna och stoppbuffertarna.

5.8.1 Montera komponentmodulerna vänster och höger

VARNING!
Komponenter som inte har säkrats kan ramla ned vid belastning.

 X Se till vid monteringen av komponentmodulerna att de hänger fast i löpskenan (2) längs hela dess längd.

�

�
�

 X Placera komponentmodulen höger (3) så att medbringaren inte kolliderar med motorn.
 X Placera komponentmodulen vänster (1) så att medbringaren inte kolliderar med låset eller styrrullen.

 X Skruva fast de förmonterade komponentmodulerna till vänster (1) och höger (3) på löpskenan (2) (åtdrag-
ningsmoment 3,5 Nm).
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5.8.2 Automatikritningar

2 dörrblad

1 dörrblad, vänsterstängande

1 dörrblad, högerstängande

Förklaring:

ÖW Öppningsbredd UPL Position buffert vänster
Ux Position modulbärare vänster UPR Position buffert höger
Uy Position modulbärare höger
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5.8.3 Mått i automatikritningarna (ISO- och ESG-profilsystem och trädörrblad)

2 dörrblad

Automatiktyp Öppningsbredd Ux Uy
UPL (en rulle) UPL (dubbelrulle) UPR (en rulle) UPR (dubbelrulle)

≥ <

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

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

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

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

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

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

1 dörrblad, vänsterstängande

Automatiktyp Öppningsbredd Ux Uy
UPL (en rulle) UPL (dubbelrulle) UPR (en rulle) UPR (dubbelrulle)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÖW-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 dörrblad, högerstängande

Automatiktyp Öpningsbredd Ux Uy
UPL (en rulle) UPL (dubbelrulle) UPR (en rulle) UPR (dubbelrulle)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÖW-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 Automatikritningar kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.
 à För GC Profile Therm: Använd information från automatikritningar.
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5.8.4 Montera kuggrem

 X Trä in tandremmen på motor- och styrrullen, 
korta av vid behov.

 X Sätt i tandremmens ändar (1) i tandremslåset (2) 
(3 kuggar per sida).

1

2

1

 X Montera tandremslåset (2) med skruvar (4) på 
den korta medbringaren (3).

 X Dra inte åt skruvarna ännu.

�
�

�

5.8.5 Spänn kuggremmen

 X Förspänn tandremmen med 300 N ±35 N (se automatikritningen).

 X Lossa de båda skruvarna (2).
 X Skjut motorn (3) åt höger för hand.
 X Skruva loss skruven (1) och skjut kilspårde-

len så att en skruvmejsel kan skjutas mellan 
kilspårdel och motor.

 X Dra åt skruven (1) (åtdragningsmoment 10 Nm).
 X Skjut in en skruvmejsel i spalten och lyft tills 

att kuggremmen är spänd.
 X Dra åt 2 skruvar (2) (åtdragningsmoment 15 Nm).

1
2

3
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5.8.6 Ställa in stängningsläget på 2-dörrbladssystem

  

 X Skjut dörrbladen till stängt läge.
 X Montera det andra remlåset, dra ännu inte åt skruvarna (2).
 X Finjustera positionen i skjutriktningen i långhålen (1).
 X När det exakta stängningsläget har ställts in ska du dra åt skruvarna (2) (åtdragningsmoment 6 Nm).

5.8.7 Koppla ihop komponentmodulerna vänster och höger elektriskt

 X Anslut transformatorns kabel (1) till styrningen.
 X Fäst kabelhållaren (1) på komponentmodulen.
 X Fäst kabelhållaren (3) på styrningen.
 X För transformatorns kabel (2) genom kabelhål-

laren till transformatorn. 1

�

�
�
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5.8.8 Koppla ihop kuggremslåsningen (tillval) med styrningen

1 2

                   
3

 X Var noga med att inga kablar kommer i kläm när du sätter på locket (3).

 X Anslut tandremslåsningen (tillval) (1) till styrningen (2).
 X Dra kabeln till tandremslåsningen (tillval), korta av vid behov, avisolera och sätt på isolerade kabeländhylsor.
 X Anslut kabeln till kuggremslåsningen (tillval) (1) (se kopplingsschema).
 X Anslut ev. andra komponenter.
 X Sätt kåpan (3) på styrningen och låt den haka i. Om kåpan böjs lätt kan dess hållkraft ökas.
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5.8.9 Montera trafo-jordningen

 

 � �

 X Skruva på apparatplattkontakten (1) med linsplåtskruv 3,5×16 (2) på löpskenan (åtdragningsmoment 3,5 Nm).

 X Koppla ihop jordningskabeln (3) från trafon 
med apparatplattkontakten.

�
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6 Produktionstest och idrifttagning
 X Utför produktionstestet enligt kopplingsschemat ”Automatiska skjutdörrar DCU1-NT/DCU1-2M-NT“.

6.1 Anslutning av automatik

VARNING! 
Livsfara på grund av elstöt!

 X Elsystemet (230 V) får endast anslutas och kopplas från av behörig elektriker.
 X Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.

 X Anslut batteristickproppen (1) till styrningen.

 

1

  

Vid underhållsarbeten måste förbindelsen laddningsbart batteri till styrning vara bruten.

 X Kontrollera att batterikabeln är tillräckligt lång, anslut vid behov en batteriförlängningskabel till batterikabeln.
 X Anslut automatiken till 230-V-nätet (230 V AC ±10 %, 50/60 Hz) och koppla på huvudbrytaren på transformatorn.

6.2 Anslut kåpjordningen

� �

�

�

�

 X Koppla ihop jordningskabeln (2) för kåpan med apparatplattkontaktens (1) andra kontaktanslutning.

Beroende på automatikens längd måste man montera en 2:a apparatplattkontakt med jordningskabel för att 
överbrygga avståndet mellan trafo-jordningen och kåpjordningen.

 X Skjut på kabelskon för jordningskabelns kåpa (2) på jordningen (3).
 X Säkra med sexkantsmutter (4).
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6.3 Montera kåpsäkringen

SE UPP! 
Skaderisk!
Risk för personskador vid vridning av kåpan.

 X Var alltid två personer vid hantering av kåpan.

SE UPP! 
Skaderisk pga. nedfallande kåpa!

 X Se till att kåpan har hakat i ordentligt i sidodelarna.
 X Släpp försiktigt kåpan och kontrollera att den är säkert upphängd.

 X Vrid det röda låsstiftet (1) ur kuggremslåsningen (tillval) före monteringen.

6.3.1 Borra hål för kuggremslåsningen (tillval)

Kontrollera hålets position. Beroende på placeringen av automatikkomponenterna kan det uppstå smärre avvikelser här. 

Måttuppgifter för måttet C återfinns på komponentritningen till kåpan (70518-2-0203).

 X Borra hål med Ø 20 mm.
 X Avgrada hålet. ����

��
��

�

����

6.3.2 Montera kåphållaren
För att säkerställa kåpans stabilitet måste kåphållare monteras på löpskenan.
Antalet och monteringspositionen är avhängigt av automatikens längd.

Automatik längd Antal kåphållare
upp till 4000 mm 2
4001 mm–5000 mm 3
5001 mm–6000 mm 5

Monteringsposition

Automatiklängd 
upp till 4000 mm:

��� ���

��� ���

��� ���

� �

����

Automatiklängd 
4001–5000 mm:

Automatiklängd 
5001–6000 mm:
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Sätt i kåphållaren

 

�
�

� �

�

 X Sätt på kåphållaren (1) på löpskenan (3).
 X Säkra kåphållaren (1) med skruv (2).

Montera kåpsäkringen

� � �
�

�

 X Häng upp vajern för kåpsäkringen (4) på kåpans upphängningsprofil (5) i kåpan.
 X Häng upp vajern för kåpsäkringen (4) på upphängningsprofilen (3) till sidoplattan
 X Skjut in kåpan på gavlarna tills den hakar i och kontrollera så att den sitter ordentligt även kring komponent-

modulen och kabelhållaren.

 X Kontrollera att vajern till kåpsäkringen (4) och jordningsledningen sitter korrekt. Det får inte finnas någon 
kontakt med rörliga delar.

 X Placera vridstiftet (2) i låsningen.
 X Fäst vridstiftet (2) med skruv (1).

 X Det grå vridstiftet (2) måste efter monteringen sitta i borrhålet i kåpan så att det går att låsa och låsa upp.

 X Borra upp hålet i kåpan vid behov.

6.3.3 Montering av säkerhetsanordningar
 X Montera säkerhets- och styranordningar.
 X Lägg kablarna på rätt sätt i kabelkanaler.

Elinstallation, se kopplingsschema.

6.3.4 Montera brytare/knappar
Elinstallation, se kopplingsschema.

6.3.5 Montera programomkopplare
Elinstallation, se kopplingsschema.
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6.4 Idrifttagande dörranläggning

Information om anslutning och parametrering av säkerhetsgivarna samt in- och utgångar och idrifttagning hittar 
du i kopplingsschemat.

6.4.1 Skapa provningshäfte
 X Utför en säkerhetsanalys.
 X Ange de monterade tillvalen i användarens säkerhetsanalys.

6.5 Demontering

VARNING! 
Livsfara på grund av elstöt!

 X Elsystemet (230 V) får endast anslutas och kopplas från av behörig elektriker.
 X Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.

SE UPP! 
Skaderisk!
Risk för personskador vid vridning av kåpan.

 X Var alltid två personer vid hantering av kåpor över 4 m.

SE UPP! 
Risk för personskador genom stötar och fastklämning!

 X Säkra dörrbladen mot oavsiktlig rörelse.
 X Koppla bort det laddningsbara batteriet.

Demonteringen sker i omvänd ordningsföljd i förhållande till monteringen.

7 Service och underhåll

7.1 Mekanisk service

7.1.1 Kontrollera kuggremsspänningen
 X Ta dörren i drift. 

Kuggremmen får inte lyfta eller kugga över på motorkugghjulet vid bromsning eller acceleration.
 X Om kuggremmen lyfter eller kuggar över, öka kuggremsspänningen:

 à Markera motorpositionen på löpskenan.
 à Förskjut motorn åt höger i steg om 1 mm.

7.1.2 Spänn tandremmen
Se kapitel 5.8.5.
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7.2 Underhåll

Nedanstående underhållsarbeten på ECdrive T2-FR ska genomföras av en behörig person:
 à minst en gång om året

eller
 à när serviceindikeringen på dispalyprogramomkopplaren lyser eller blinkar (se kopplingsschema)

 X Håll kontrolldokumenten tillgängliga och aktuella.

Genomför alltid en ny inlärning av dörren efter avslutade underhållsarbeten.

Kontrollställe Arbete Anmärkningar

Löpskena Kontrollera efter sprickor  X Byt ut löpskenan

Kontrollera att den är ren  X Rengör löpskenan

Rullvagn Kontrollera slitaget på löprullarna  X Ta bort avslitet material vid behov

Kontrollera borstarna  X Demontera rullvagnen (se kapitel 9.1.2, 
”Byt löprulle enkelrullvagn” resp. kapitel 
9.1.4, ”Byt löprullar dubbelrullvagn”.

 X Byt ut borstarna (se kapitel 8.1.2, ”Byt 
löprulle enkelrullvagn“ resp. kapitel 8.1.3, 
”Byt löprullar dubbelrullvagn“)

Golvstyrningsområde Kontrollera att det inte klämmer någonstans  X Rengör golvstyrningsområdet vid behov

Golvstyrningsområde 
(borstar)

Kontrollera nedsmutsning och hårdhet  X Rengör eller byt vid behov 

Dörrblad Kontrollera att de går lätt  X Se kapitel 8.1.1

Kuggrem Kontrollera remmen med avseende på skador 
och slitage 

 X Byt kuggrem 

Kontrollera spänningen  X Spänn kuggremmen (se kapitel 5.8.5)

Kontrollera att det inte finns några skador på 
kuggremslåsningen (tillval)

 X Byt kuggrem

Kuggremslåsning (tillval) Kontrollera funktionen  X Positionera kuggremslåsningen (tillval) i 
nytt läge (se kapitel 6.3)

Skruvar Kontrollera att de sitter fast  X Dra åt skruvarna vid behov (åtdragnings-
moment, se automatikritning)

Moduler och  
periferi

Kontrollera funktionen  X Byta modul

Kablar Kontrollera kablarna med avseende på skador 
och korrekt fastsättning

 X Fäst kablarna eller byt vid behov
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8 Åtgärdande av fel

VARNING!
Livsfara på grund av elstöt!

 X Elsystemet (230 V/ 115 V) får endast anslutas och kopplas från av behörig elektriker.
 X Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.

SE UPP!
Skaderisk vid öppen automatik!
Hår, kläder, kablar mm. kan dras in av roterande delar.

 X Varning för roterande delar vid arbeten på öppen automatik.

SE UPP! 
Risk för personskador genom stötar och fastklämning!

 X Säkra dörrbladen mot oavsiktlig rörelse.
 X Dra ut det laddningsbara batteriet

8.1 Mekaniska fel
Orsak Åtgärd
Löpskenan är böjd  X Byt ut löpskenan 

 X Kontrollera anläggningens fundament
Dörrbladen går trögt  X Kontrollera dörrbladen (se nedan)  
Löpvagnen sitter fast eller är defekt, stort 
slitage på löprullarna

 X Kontrollera att tandremmen sitter i rät vinkel på medbringaren 
 X Styr tandremmen parallellt 
 X Byt löpvagnen (se nedan)

Tandremmen skadad  X Byt ut tandremmen
Modulen är defekt  X Byt modul (se nedan)

8.1.1 Kontroll av dörrblad
 X Lossa tandremmen från skjutdörrbladen via medbringaren.
 X Skjut dörrbladen och kontrollera att de går lätt.

Om dörrbladen går lätt:
 X Kontrollera växelmotorn och byt ut den vid behov.
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8.1.2 Byte av borste, enkelrullvagn

 X Säkra dörrbladen mot fall.
 X Demontera rullvagnen.
 X Dra ut borsten (3) ur konsolen (1).
 X Rengör rullen (2) och sätt i en ny borste.
 X Montera in rullvagnen igen i omvänd ordningsföljd.

�

�

�

 

8.1.3 Byte av borste, dubbelrullvagn

 X Säkra dörrbladen mot fall.
 X Haka av dörrbladen och luta dem enligt 

beskrivningen i kapitlet 9.1.4.
 X Dra ut borstarna (1) ur rullhållaren (3).
 X Rengör rullarna (2) och sätt i nya borstar.
 X Häng upp dörrbladen igen och ställ in dem.
 X Ställ in säkringsrullen.

�

�

�

�
�
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8.2 Elfel
 X För anvisningar för avläsning samt en lista över felmeddelanden, se kopplingsschemat.

8.2.1 Byta säkring i transformatorn

FARA! 
Livsfara på grund av elstöt! 
Om huvudbrytaren på trafon manövreras ligger det kvar spänning på säkringen eftersom den sitter framför 
huvudbrytaren.
Nätspänningen 230 V måste lossas från nätet före säkringen.

 X Bryt alltid strömförsörjningen 230 V och säkra mot återinkoppling innan du tar bort kåpan till kopplingsboxen (1).

 X Säkringsinformation finns i kopplingsschemat.

1111

 X Stick in en lämplig skruvmejsel i kåpans (1) öppning ovanför brytaren.
 X Tryck försiktigt upp framkanten av kåpan med spetsen av skruvmejseln. 

Snäpplåset lossas.
 X Ta av kåpan (1).
 X Dra av säkringshållaren framåt och byt ut den defekta säkringen.
 X Sätt på säkringshållaren.

 X När kåpan sätts på får inga kablar komma i kläm.

 X Sätt på kåpan (1) och klipsa i.
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9 Kontroll av den monterade anläggningen

9.1 Åtgärder för säkring och undvikande av klämskador, stötskador, skärskador och 
indragning:

 X Kontrollera säkerhetssensorernas och rörelsedetektorernas funktion.
 X Kontrollera skyddsledarförbindelsen till alla berörbara metalldelar.
 X Genomför säkerhetsanalys (riskanalys).

9.2 Monteringschecklista ECdrive T2
Nr Kontroll I kapitel på sidan Utfört
1 Är alla kablar för montering av ECdrive T2 korrekt dragna? 5.2 10
2 Löpskenan monterad? 5.5 12
3 Vinkelgolvstyrning/genomgående golvstyrning monterad? 5.4 11
4 Dörrblad med enkelrullvagn monterat? 5.7.2 14
5 Dörrblad med dubbelrullvagn monterat? 5.7.4 16
6 Automatikkomponenter monterade? 5.8 19
7 Kuggremmar monterade? 5.8.4 22
8 Stängningsläge inställt vid 2-dörrblads anläggning? 5.8.6 23
9 Modulbärare vänster och höger elektriskt hopkopplade? 5.8.7 23
10 Kuggremslåsning (tillval) och styrning hopkopplade? 5.8.8 24
11 Säkerhetsanordningar monterade? 6.3.3 28
12 Brytare/knappar monterade? 6.3.4 28
13 Programomkopplare monterad? 6.3.5 28
14 Trafo-jordningen monterad? 5.8.9 25
15 Har 230-V-anslutning upprättats? 6.1 26
16 Kåpjordning ansluten? 6.2 26
17 Kåphållare monterad? 6.3.2 27
18 Kåpsäkringen monterad? 6.3.2 27
19 Säkerhetsanordningar monterade? 6.3.3 28
20 Ytterligare brytare och knappar monterade? 6.3.4 28
21 Programomkopplare monterad? 6.3.5 28
22 Säkerhetsanalys genomförd? – –
23 Avvikelser hos anläggningen kontrollerade enligt säkerhetsanalysen? – –
24  à Korrekta säkerhetsavstånd? – –
25  à Registreringsområde radarindikering rätt inställd i evakueringsrikt-

ningen?
– –

26  à Ljusridåer för huvudstängningskant rätt inställda? – –
27  à Programväljare säkrad i FR-anläggningar via nyckelomkopplare? – –
28 Är alla komponenter monterade enligt följande anvisningar: – –
29  à Förmonteringsanvisning ECdrive T2 – –
30  à Monteringsanvisning ECdrive T2 - bärare och sidodel – –
31  à Förmonterings- och monteringsanvisning GCtherm - överljus – –
32  à Förmonteringsanvisning profilsystem dörrblad och sidodel – –
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