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GEZE POWERDRIVE 

Skjutdörrsystem för komfort 
och perfektion
Powerdrive är en tyst elektromekanisk skjutdörrs

automatik, speciellt utvecklat för stora öppningar och 

tunga dörrar. Powerdrive kan utan problem användas på 

dörrblad upp till 200 kg (2x200 kg vid pardörrar). 

Den enkla och stabila modul uppbygnnaden kommer att 

säkra många års säker och problemfri drift. 

Powerdrive passar till både enkel- eller dubbelflygliga 

dörrar, och kan även levereras till utrymningsdörrar. 

Powerdrive uppfyller naturligtvis kraven för den tyska 

DIN 18650 normen. 
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Ritningar
Powerdrive

Lodrätt snitt med kunddörr

Horisontellt snitt 1-flyglig med karm

Vertikalt snitt med sidoparti

Horisontellt snitt med sidoparti, 

1-flyglig med karm

Horisontellt snitt 2-flyglig

Vertikalt snitt utan sidoparti
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1 TRANSFORMATOR    

Näst intill ljudlös, men kraftfull 200 W.  

2 LÅSNING   

Det bistabila elektromekaniska låssystemet 

med mekanisk nödupplåsning övervakas av 

styr enheten vilket motverkar felanvändning.

3 RULLVAGNAR    

Låg friktion och minimalt slitage på profiler och 

rullvagnar uppnås bl.a.genom användandet av 

integrerade borstar som rengör under daglig 

drift. Detta bidrar till en lång livslängd, samt att 

det medverkar till att minimera störande ljud.

Tillbehör
 Säkerhetsfotoceller

 Radar

 Elektromekaniskt lås

 Programväljare

 Armbågskontakt

 Nyckelbrytare

 Tryckkontakt

 Fjärrstyrning

Powerdrive varianter
 Powerdrive PL 

1- och 2- flygliga stora tunga skjutdörrar 

 Powerdrive FR 

för utrymningsvägar   

 Powerdrive FR-RWS 

TÜV godkänt självövervakande system. Går in 

i säkerhetsläget om felmeddelande registreras 

i systemet.

 Powerdrive FR-DUO 

Två utrymningsriktningar

 Powerdrive BO 

Med utbrytningsbara dörrblad och sidoljus i  

utrymningsriktningen (Break-out)

 Powerdrive HT 

Hermetiskt skjutdörrsystem för ”renrums” 

applikationer
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4 STYRENHET    

Den självlärande 16-bit microprocessorn i 

 styrenheten anpassar sina parametrar efter 

omgivningen och använder CAN buss för att 

kommunicera med andra GEZE produkter. 

 Styrenheten medger uppdatering av program-

varan vilket gör att produkten är rustad för 

framtidens utveckling.

5 BAT TERIBACKUP     

Om en nödsituation skulle inträffa, borgar det 

kompakta NiMH batteriet för att dörren öpp

nar eller stänger tillfälligt helt utan extern 

nätspänning.

6 MOTOR    

Kraftfull motor med 400 Ncm och inkapslad 

växel, tystgående.
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Användningsområde
 Invändiga och utvändiga dörrar

 Ramdörrar

 Glasdörrar, enkla- och isolerglas

 Tunga dörrar

 Hermetiska dörrar, t ex renrum  

(Powerdrive HT)

Produktegenskaper
 Stilren design

 Extremt tystgående

 Öppningsbredd enkelflyglig 700-3000 mm

 Öppningsbredd parflyglig 800-3000 mm

 Max dörrvikt enkelflyglig 200 kg

 Max dörrvikt dubbelflyglig 2x200 kg

 Max genomgångshöjd 3000 mm

 Kåpmått: Höjd 150/200 mm, Djup 180 mm

 Självlärande igångkörning via 

microprosessor

 Extern digital programväljare

 Möjlighet för enkelriktad trafik

 Batteribackup för nödöppning eller stäng

ning vid strömbortfall
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