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GEZE ECDRIVE T2

Ny design – bättre 
funktionalitet!
ECdrive T2 är ett automatiskt linjärt skjutdörrssystem 

för dörrblad på upp till 140 kg.  ECdrive är den populära

ste produkten i GEZE:s skjutdörrssortiment och den 

har nu fått nya förbättrade egenskaper. Bland annat 

har höjden på täckprofilen minskats (från 120 till 

endast 100 mm), skjutfunktionen har förbättrats och 

monteringen förenklats. 

Den vidareutvecklade ECdrive T2 bygger vidare på de 

egenskaper som den föregående ECdrive har men den 

har optimerats på ett antal utvalda punkter.  Det auto

matiska skjutdörrssystemet ECdrive T2 lämpar sig för 

miljöer där det råder mycket aktivitet och det är alltid 

mycket pålitligt. De högkvalitativa materialen garanterar 

bra prestanda till ett riktigt bra pris. 

ECdrive-versioner
 ECDRIVE T2   

Automatiskt linjärt dörrsystem för enkla och dubbla 

dörrblad på upp till 140 kg

 ECDRIVE  T2-FR 

Automatiskt linjärt skjutdörrssystem för nödut

gångar med enkla och dubbla dörrblad på upp till  

140 kg 

Produktegenskaper
 Extremt tyst

 GCprofile Therm profilsystem 

 Dörrsystem för enkla och dubbla dörrblad 

 Med dubbel rullupphängning för dörrar på upp till 

140 kg

 Kan anslutas via GEZE Cockpit

 Oberoende felavkänning och registrering

 Integrerat, laddbart batteri för nödöppning och 

stängning i händelse av strömavbrott

 Automatisk anpassning till trafikflöde

 Automatisk återgång när hinder registreras

 Automatisk öppning i händelse av strömavbrott 

eller funktionsfel

 Godkännanden 

· DIN 18650 

· EN 16005 

· DIN EN ISO 13849 

· Prestandanivå D

2 GEZE AUTOMATISKA DÖRRSYSTEM  |   GEZE ECdrive T2



Drawing nr 3
Drawing nr 4

Drawing nr 4 b

Drawing nr 3
Drawing nr 4

Drawing nr 4 b

Drawing
nr.2

Drawing
nr.1

Drawing
nr.2 b

Drawing
nr.2

Drawing
nr.1

Drawing
nr.2 b

A                                                                             B

C

A                                                                             B

C

Drawing nr 5
Drawing nr 6

drawing nr 
6b

Drawing nr 5
Drawing nr 6

drawing nr 
6b

Ritningar
ECdrive T2 – GCprofile Therm

Installation av 2 dörrblad på vägg

Installation av 1 dörrblad i vägg

2 dörrblad, sidopanel under dörrpost

2 dörrblad, balk + sidopaneler

vertikalt snitt 
skjutdörrsblad

vertikalt snitt 
skjutdörrsblad

vertikalt snitt 
sidopanel

vertikalt snitt 
sidopanel
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Tillbehör
 GEZE GC 363 

Kombinerad detektor för aktivering och skydd 

av automatiska skjutdörrar med tio olika 

inställningar för infraröd gardin.

 Nyckelkontakt

 Dragkontakt

 Säkerhetssensorer

 Radar

 Elektromekaniskt lås

 Programväljare

 Fjärrkontroll

 GEZE Cockpit smart byggnadsautomation

Tekniska data

Mått (H x D) 100 mm x 190 mm

Öppningsbredd 1 dörrblad 7003000 mm 

Öppningsbredd 1 dörrblad med GCprofile Therm 1500 mm

Öppningsbredd 2 dörrblad 9003000 mm

Öppningsbredd 2 dörrblad med GCprofile Therm 3000 mm

Dörrbladsvikt (max) 1 dörrblad 120 kg*

Dörrbladsvikt (max) 1 dörrblad med dubbel rullupphängning och GCprofile Therm 140 kg*

Dörrbladsvikt (max) 2 dörrblad 2 x 120 kg*

Dörrbladsvikt (max) 2 dörrblad med dubbel rullupphängning och GCprofile Therm 2 x 140 kg*

Temperaturintervall 15 °C till 50 °C

IPklass IP20

Bortkoppling från elnät Huvudbrytare i drivenheten

Öppningshastighet (max) 0,8 m/s

Stängningshastighet (max) 0,8 m/s

Tid för öppethållning 0 till 60 s

Justerbar öppnings och stängningskraft (max) 150 N

Funktion i händelse av strömavbrott Inställningsbar i 30 min./30 cykler

*120 kg med enkel rullupphängning (standard), 140 kg med dubbel rullupphängning (tillval) och GCprofile Therm. 

Obs: För ECdrive T2 med GCprofile Therm beror maxhöjden för passage på öppningshöjden. Öppningsvidden för 1bladiga system är be
gränsad till 1500 mm. 
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Fördelar
FÖRBÄT TRAD DESIGN

 Höjd på täckprofil minskad från 120 till 100 mm

 Tack vare det smäckra profilsystemet har den 

synliga bredden minskats med cirka 40 %

HÖGRE DÖRRBLADSVIKT

 Förborrat spår för väggmontering med 400 mm 

mellanrum (snabbare montering/förberedelse)

 Enklare att rikta in tack vare förlängda hål i 

spåret

EFFEKTIVARE MONTERING

 De manuella och motoriserade GEZEspärrar

na gör att systemet ser enhetligt och stilrent ut 

även när det spärras

GCPROFILE

 Kombination med nya GCprofile Therm i fint 

inramat och fönster

 Glastjocklek 32 mm som dubbelt eller trippelt 

isoleringsglas med UGvärden på 1,0 och 0,8

UNDERHÅLL

 Nytt gränssnitt för underhåll (tillval) på driven

heten för enkel anslutning av serviceterminal 

eller Bluetoothgränssnitt via kontakt på höljet

 Hela höljet behöver därför inte längre tas bort 

när data/parametrar ska läsas av
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