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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

1.1 Symbole i środki prezentacji

Wskazówki ostrzegawcze
Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia informujące o szkodach materialnych i zagrożeniach dla ludzi.

 X Należy przeczytać te wskazówki ostrzegawcze i zawsze się do nich stosować.
 X Należy postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami oznaczonymi symbolem i hasłem ostrzegawczym.

Symbol 
ostrzegawczy

Hasło ostrze-
gawcze

Znaczenie

OSTRZEŻE-
NIE

Zagrożenia dla ludzi. 
Zignorowanie może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

Inne symbole i środki prezentacji
Aby obsługa była bardziej przejrzysta, ważne informacje i wskazówki techniczne są szczególnie podkreślone.

Symbol Znaczenie

 

„Ważna wskazówka” 
Informacje, które pozwolą uniknąć szkód materialnych oraz zrozumieć lub zoptymalizować czynności.

 
„Dodatkowa informacja”

 X  
Symbol czynności: należy wykonać określoną czynność.

 X W przypadku kilku czynności należy zachować właściwą kolejność.

1.2 Zmiany i zakres obowiązywania dokumentu
Dotyczy wersji ECdrive T2-FR od roku produkcji 2019.

1.3 Odpowiedzialność cywilna za produkt
Zgodnie z odpowiedzialnością producenta za swoje produkty opisaną w ustawie o odpowiedzialności za pro-
dukt należy przestrzegać informacji zawartych w tej broszurze (informacji o produkcie i użytkowaniu zgodnym 
z przeznaczeniem, niewłaściwym użyciu, wydajności produktu, konserwacji produktu, obowiązkach informacyj-
nych i instruktażowych). Nieprzestrzeganie powyższych informacji zwalnia producenta z odpowiedzialności. 

1.4 Dodatkowo obowiązujące dokumenty
Rodzaj Nazwa
Schemat połączeń DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Podręcznik użytkownika DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
Błędy i sposób ich usuwania DCU1 

DCU1-2M
Schemat okablowania Jednoskrzydłowy

Dwuskrzydłowy
Analiza bezpieczeństwa
Instrukcja wstępnego montażu VP ECdrive T2 / -FR
Instrukcja montażu Wspornik i boczne przyświetle
Instrukcja montażu Skrzydło i boczne przyświetle systemów profilowych

Dokumentacja podlega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.
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2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
System drzwi przesuwnych służy do automatycznego otwierania i zamykania przejścia w budynku. 
System drzwi przesuwnych może być stosowany tylko do skrzydeł pionowych i może być zainstalowany tylko 
w suchych pomieszczeniach w dopuszczalnym obszarze stosowania (patrz instrukcja montażu i serwisowania).

System drzwi przesuwnych jest przeznaczony do stosowania na ciągach pieszych. 
System drzwi przesuwnych nie jest przeznaczony do następujących zastosowań:
 à do zastosowania przemysłowego,
 à do zakresu zastosowania, który nie służy ruchowi osób (np. brama garażowa),
 à na przedmiotach ruchomych, jak statki.

System drzwi przesuwnych wolno wykorzystywać tylko:
 à w trybach pracy przewidzianych przez GEZE,
 à z komponentami dopuszczonymi / zatwierdzonymi przez GEZE,
 à z oprogramowaniem dostarczonym przez GEZE,
 à w wariantach zabudowy / rodzajach montażu udokumentowanych przez GEZE,
 à w obrębie sprawdzonego / dopuszczonego zakresu zastosowania (klimat / temperatura / stopień ochrony).

Inne zastosowanie uchodzi za niezgodne z przeznaczeniem i prowadzi do wygaśnięcia wszelkich roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności i rękojmi wobec GEZE. 

2.2 Zasady bezpieczeństwa
 à Ingerencje i modyfikacje, które wpływają na technikę bezpieczeństwa i funkcjonalność systemu drzwiowego, 

mogą być wykonywane tylko przez firmę GEZE. 
 à Bezusterkowa i bezpieczna eksploatacja wymaga prawidłowego transportu, prawidłowego ustawienia i mon-

tażu, wykwalifikowanej obsługi i poprawnej konserwacji.
 à Należy przestrzegać właściwych przepisów o zapobieganiu wypadkom oraz innych ogólnie uznanych zasad 

techniki bezpieczeństwa i medycyny pracy. 
 à Tylko oryginalne akcesoria, oryginalne części zamienne i akcesoria zatwierdzone przez firmę GEZE zapewniają 

bezusterkowe działanie systemu drzwiowego.
 à Montaż, prace konserwacyjne i serwisowe mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel  

posiadający autoryzację firmy GEZE.
 à W zakresie badań dotyczących bezpieczeństwa obowiązują ustawy i przepisy krajowe.
 à Dokonanie samowolnych modyfikacji urządzenia wyklucza wszelką odpowiedzialność firmy GEZE za powstałe w kon-

sekwencji szkody oraz powoduje unieważnienie dopuszczenia na stosowanie w drzwiach na drogach ewakuacyjnych.
 à W przypadku łączenia z produktami innych producentów firma GEZE nie udziela gwarancji.
 à Również do napraw i konserwacji wolno stosować tylko oryginalne części firmy GEZE.
 à Podłączenie do sieci zasilającej budynku musi wykonać elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Podłączenie do sieci elektrycznej i sprawdzenie przewodu ochronnego to czynności, które należy wykonać 
zgodnie z wymogami normy VDE 0100, część 610.

 à Jako zabezpieczenie sieciowe należy zabezpieczyć bezpiecznik samoczynny 10 A (po stronie inwestora).
 à Programator z wyświetlaczem zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
 à Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE przed uruchomieniem instalacji drzwiowej należy przeprowadzić 

analizę zagrożeń oraz oznakować instalację drzwiową zgodnie z dyrektywą w sprawie oznakowania CE 93/68/EWG.
 à Należy przestrzegać dyrektyw, norm i przepisów krajowych w ich aktualnie obowiązującej wersji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem następujących dokumentów:
 à DIN 18650: 2010-06 „Zamki i okucia – automatyczne systemy drzwiowe”
 à VDE 0100, część 610: 2004-04 „Wykonywanie instalacji elektroenergetycznych o napięciach znamionowych 

do 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 „Drzwi z napędem. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i metody badań”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytko-

wania – część 1: Wymagania ogólne (IEC 60335-1: 2010, zmodyfikowane); wersja niemiecka EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo 

użytkowania – część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien” (IEC 60335-2-
103: 2006, zmodyfikowane + A1: 2010, zmodyfikowane); wersja niemiecka EN 60335-2-103: 2015

Produkt powinno się wbudować lub zabudować w taki sposób, aby w przypadku ewentualnych napraw i/lub 
konserwacji zapewniony był bezproblemowy dostęp do produktu przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy, 
a ewentualne koszty demontażu nie okazały się niewspółmierne w stosunku do wartości produktu 
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2.3 Wykonywanie prac ze świadomością bezpieczeństwa
 à Zabezpieczyć miejsce pracy przed nieuprawnionym wejściem.
 à Uwzględnić zasięg obrotu długich części urządzenia.
 à Nie wykonywać w pojedynkę prac o wysokim poziomie zagrożenia (np. montaż napędu, pokrywy lub skrzydła 

drzwi).
 à Pokrywy/osłony napędów zabezpieczyć przed spadnięciem.
 à Niezamocowane komponenty zabezpieczyć przed spadnięciem.
 à Używać tylko przewodów podanych w schemacie okablowania. Rozmieścić ekrany zgodnie ze schematem połączeń.
 à Luźne kable wewnątrz napędu zabezpieczyć opaskami kablowymi.
 à Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej:

 à Odłączyć napęd od sieci 230 V i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Sprawdzić brak napięcia.
 à Odłączyć sterownik od akumulatora 24 V.

 à W przypadku stosowania zasilacza bezprzerwowego (UPS) urządzenie znajduje się pod napięciem także po 
odłączeniu od sieci.

 à Do przewodów typu linka stosować izolowane końcówki kablowe.
 à Zadbać o odpowiednie oświetlenie.
 à Stosować szkło bezpieczne.
 à Na szklanych skrzydłach drzwiowych umieścić naklejki bezpieczeństwa.
 à Niebezpieczeństwo obrażeń przy otwartym napędzie. Obracające się części mogą wciągnąć włosy, ubrania, 

kable itp.!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w niezabezpieczonych miejscach; grozi zgnieceniem, uderzeniem, odcięciem lub 

wciągnięciem!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku zbicia szkła! Stosować wyłącznie szkło bezpieczne.
 à Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu ostrych krawędzi przy napędzie i skrzydle drzwiowym!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń wywołanych przez ruchome elementy podczas montażu!

2.4 Wykonywanie prac ze świadomością ochrony środowiska
 à Podczas utylizacji instalacji drzwiowej posegregować różne materiały i doprowadzić do recyklingu.
 à Nie wyrzucać baterii i akumulatorów do zwykłego pojemnika na odpady komunalne.
 à Podczas utylizacji instalacji drzwiowej i baterii/akumulatorów przestrzegać przepisów prawa.

2.5 Zasady bezpieczeństwa podczas transportu i przechowywania
 à Napęd drzwi ECdrive T2 chronić przed uderzeniem o twarde przedmioty oraz upadkiem z wysokości. 
 X Nie rzucać napędem, nie dopuścić, aby spadł.

 à Przechowywanie w temperaturze poniżej -30°C i powyżej +60°C może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 à Przechowywać w suchym miejscu.
 à Podczas transportu szkła używać specjalnych urządzeń do transportu szkła (np. stelaży w kształcie litery A).
 à Kilka szyb na stelażu lub podczas magazynowania oddzielić od siebie przekładkami (np. płytami korkowymi, 

papierem, sznurkami).
 à Szkło przechowywać tylko w pozycji stojącej na równym i nośnym podłożu. Jako podkład zastosować w tym 

celu odpowiedni materiał (np. drewniane listwy).
 à W przypadku szkła izolowanego zwrócić uwagę, aby całą swoją grubością przylegało w pozycji stojącej do 

przynajmniej 2 podkładów.
 à Zabezpieczenia transportowe i magazynowe nie mogą powodować uszkodzeń powierzchni i krawędzi szkła 

i muszą płasko przylegać do powierzchni szkła.
 à Powierzchnią magazynową mogą być pomieszczenia suche, chronione przed wpływem atmosfery i działa-

niem promieniowania ultrafioletowego.

2.6 Kwalifikacje
Montaż drzwi przesuwnych firmy GEZE może być wykonywany tylko przez wykwalifikowany personel, posiadają-
cy autoryzację GEZE.  
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3 O tym dokumencie

3.1 Przegląd
Niniejsza instrukcja opisuje montaż automatycznego napędu drzwi przesuwnych / ECdrive T2-FR bez bocznych 
przyświetli.
Montaż bocznych przyświetli oraz montaż wspornika jest opisany w instrukcji „Wspornik z bocznym przyświe-
tlem” (70518-9-0959).

Widok z przodu

 

�

� �

Widok z góry ECdrive T2 z profilami ISO w ścianie i konstrukcji słupowo-ryglowej)

�

�
�

Widok z boku ECdrive T2 z profilami ISO w konstrukcji słupowo-ryglowej)

1 Napęd do drzwi przesuwnych
2 Skrzydło przesuwne
3 Skrzydło ochronne
4 Prowadnica podłogowa
5 Skrzydło zabezpieczające

�

�

�

�



ECdrive T2

8

Przegląd

4 Przegląd

4.1 Plany
Nr rysunku Rodzaj Nazwa
70518-0-001 Rysunek napędu ECdrive T2, napędy
70518-ep01 Schemat montażu Okucie szklane ISO, 1-skrz.
70518-ep02 Schemat montażu Okucie szklane ISO, 2-skrz.
70518-ep03 Schemat montażu Okucie szklane ESG, 1-skrz.
70518-ep04 Schemat montażu Okucie szklane ESG, 2-skrz.
70518-ep17 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ISO 1-skrz.
70518-ep18 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ISO 2-skrz.
70518-ep19 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ESG 1-skrz.
70518-ep20 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ESG 2-skrz.
70518-ep21 Schemat montażu ISO Lock A 1-skrz.
70518-ep22 Schemat montażu ISO Lock A 2-skrz.
70518-ep23 Schemat montażu ISO Lock M 1-skrz.
70518-ep24 Schemat montażu ISO Lock M 2-skrz.
70518-ep33 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ISO Lock A 1-skrz.
70518-ep34 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ISO Lock A 2-skrz.
70518-ep35 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ISO Lock M 1-skrz.
70518-ep36 Schemat montażu Konstrukcja słupowo-ryglowa ISO Lock M 2-skrz.
70518-ep37 Schemat montażu Mocowanie skrzydła ochronnego
70518-ep38 Schemat montażu Przyświetle boczne ISO-ESG (dostarcza inwestor) 
70518-ep39 Schemat montażu Skrzydło drewniane 1-skrz. (dostarcza inwestor)
70518-ep40 Schemat montażu Skrzydło drewniane 2-skrz. (dostarcza inwestor)
70518-2-0203 Rysunek komponentu Pokrywa 100×132

70484-ep04 Skrzydło zabezpieczające do napędów drzwi 
przesuwnych

Dokumentacja podlega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.
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4.2 Narzędzia i środki pomocnicze

Narzędzie Wielkość

Taśma miernicza

Marker do znakowania

Klucz dynamometryczny

Klucz imbusowy 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Klucz płaski 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Zestaw śrubokrętów do 6 mm, krzyżakowy PH2 i PH4

Klucz Torx T × 20; długość bitu przynajmniej 110 mm

Cążki boczne

Szczypce do zaciskania końcówek kabli 
elektrycznych

Szczypce do zdejmowania izolacji

Multimetr

Programator z wyświetlaczem DCU1 (nr mat. 103940)

Przycisk z kluczem (tylko ECdrive T2-FR) (nr mat. 074437)

Klucz oczkowy 8 mm, 10 mm

Wybijak zawleczek 4 mm

4.3 Momenty dokręcania
Momenty dokręcania są podane przy poszczególnych etapach montażu.

4.4 Komponenty i podzespoły
Patrz rysunek ep dotyczący wybranej sytuacji montażu oraz rysunki napędu.
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5 Montaż
 X Zabezpieczyć miejsce pracy przed nieuprawnionym wejściem.
 X Pracować zawsze w dwie osoby.
 X Używać drabin i podestów.
 X Dbać o czystość wnętrza szyny jezdnej.

5.1 Przygotowanie w zakresie inwestora
 X Aby zagwarantować profesjonalny montaż, należy sprawdzić przygotowanie w zakresie inwestora:

 à rodzaj i wytrzymałość konstrukcji elewacji bądź podkonstrukcji, 
 à płaskość powierzchni montażowej,
 à płaskość wykonanego na gotowo podłoża,
 à wymagania schematu okablowania.

5.2 Przygotowanie szyny jezdnej

Wstępnie zmontowane systemy dostarczane są z zamontowanymi wspornikami modułów. 
 X Zdemontować wsporniki modułów, aby ułatwić zamocowanie szyny jezdnej na ścianie.

Jeśli między szyną jezdną a ścianą jest mało miejsca:
 X Przesunąć odbojnik na szynie jezdnej.
 X Wstępnie zamontować płyty boczne.

5.3 Kontrola/przygotowanie prowadzenia kabli
Przepust  kabla znajduje się po lewej stronie napędu. 
Jeśli kable, których ułożenie jest w zakresie inwestora, są ułożone nieprawidłowo i znajdują się np. po środku 
lub po prawej stronie, można je poprowadzić w lewą stronę za pomocą prowadnic kablowych id. 180897 (opcja) 
z tyłu szyny jezdnej.

Podczas układania przewodu 230 V przez napęd należy go podwójnie zaizolować.

 X Wprowadzić kabel (1) do szyny jezdnej.
 X Wcisnąć prowadnice kabli (3) w szynę 

jezdną.
 X Kabel umocować opaską kablową (2) do 

prowadnicy kablowej.

�

�
�

Potrzebna liczba prowadnic kabli zależy od szerokości otwarcia:
 à szer. otw. < 1250 mm = 6 prowadnic kablowych (1x id. 180897)
 à szer. otw. < 2350 mm = 12 prowadnic kablowych (2x id. 180897)
 à szer. otw. < 3000 mm = 18 prowadnic kablowych (3x id. 180897)
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5.4 Montaż płyt pośrednich (opcja)

 

1

 X Płyty pośrednie (1) zamocować z tyłu szyny jezdnej.
 à górny rząd otworów do mocowania ściennego
 à dolny rząd otworów na klips płyty pośredniej

W zależności od warunków konstrukcyjnych (konstrukcja ryglowa) można montować także odwrotnie. 
W miarę możliwości wykorzystać górny rząd otworów do mocowania.
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5.5 Montaż szyny jezdnej

W celu łatwiejszego wypoziomowania szyny jezdnej przewidziane są otwory podłużne (2). 
Szyna jezdna mocowana jest za pomocą otworów mocujących (1) szyny. 
Otwory podłużne (2) nie mają funkcji nośnej. 

�� � � �

�� �

Prezentacje są przykładowe i pokazują konstrukcję słupowo-ryglową.

 X Określić wysokość montażu szyny jezdnej (3). 
Uwzględnić nierówności ściany i podłogi.

 X Wypozycjonować szynę jezdną i zaznaczyć 2 otwory wiercone na przewidziane w tym celu otwory podłużne (2).
 X Usunąć szynę jezdną.
 X Wywiercić otwory na otwory podłużne (2).
 X Zamocować szynę jezdną na otworach podłużnych (2) przy użyciu 2 śrub.
 X Wypoziomować szynę jezdną.
 X Zaznaczyć otwory do mocowania (1) (górny rząd otworów szyny jezdnej).
 X Usunąć szynę jezdną.
 X Wywiercić otwory (1) do mocowania.
 X Przykręcić szynę jezdną (3).
 X Zamontować listwy uszczelniające (5).
 X Zamontować listwy przyścienne (6).
 X Zamontować uszczelkę szczotkową ze szczotką (4).

Widok z boku

��

����

�

�

�

�

�

�

Widok z góry

� �
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5.6 Montaż kątowej prowadnicy podłogowej

 à Montaż prowadnicy podłogowej patrz instrukcja montażu „Ciągła prowadnica podłogowa” (70723-9-0988). 
 à Dalsze informacje patrz odpowiedni rysunek montażowy, rozdział 4.1.

 X Kątową prowadnicę podłogową (2) przykręcić 3 śrubami z łbem 
wpuszczanym DIN 7991 M5×12 (1) (moment dokręcania 6 Nm).

�

�

5.7 Zawieszenie skrzydła drzwiowego

5.7.1 Montaż pojedynczego wózka rolkowego na skrzydle drzwiowym

 X Przykręcić wózek rolkowy (1) na skrzydle 
drzwiowym.

�

�

 X Pojedynczy wózek rolkowy wypozycjonować w profilu zawieszenia i zamocować.

 à Położenie  wsporników kątowych na skrzydle patrz rysunek montażowy skrzydeł.

 

y x
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5.7.2 Zawieszenie skrzydeł drzwiowych z pojedynczym wózkiem rolkowym

Ustawienie skrzydeł drzwiowych

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu przewracających się skrzydeł drzwiowych
Skrzydła drzwiowe są bardzo ciężkie.

 X Skrzydła drzwiowe ustawiać przynajmniej w 2 osoby.

 

Wyrównanie skrzydeł drzwiowych

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek zmiażdżenia!
Skrzydła drzwiowe są jeszcze niezabezpieczone i można je przesuwać.

 X Zadbać o to, aby skrzydła drzwiowe nie zostały przesunięte w sposób niezamierzony lub przez nieuprawnione 
osoby.

 X Wyczyścić szynę jezdną.

 X Wprowadzić rolkę jezdną z uchwytem rolki w szynę jezdną i umocować na wsporniku kątowym.

 X Ustawić wysokość skrzydła drzwi śrubą (1).
 X Po ustawieniu skrzydła drzwiowego przykręcić 

śruby (2) (moment dokręcania 20 Nm).
 X Zamontować sworzeń zabezpieczający i wyregu-

lować wysokość. 
Szczelina między sworzniem a szyną jezdną = 
0,5 mm (odpowiada około 4 warstwom papieru).
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W celu łatwiejszego wyrównania wózków rolkowych na skrzydle drzwiowym na wsporniku kątowym (1) znajdują 
się oznaczenia (2). Dzięki temu wszystkie wózki rolkowe można ustawić jednakowo bez dokonywania pomiaru.

�

�

Przykręcanie zabieraków do wózków rolkowych

Na całej drodze ruchu zabieraki nie mogą ocierać się o żadne przeszkody.

 X  Przesuwać zabieraki bez uchwytów zaciskowych 
(zamki paska) wzdłuż otworów w wózkach, a następ-
nie wstępnie umocować  za pomocą dwóch śrub (1). 
Śrub nie dokręcać jeszcze całkowicie.

 X W celu ustawienia głównej krawędzi zamykającej 
przesunąć zabieraki w otworach podłużnych.

 X Dokręcić śruby (1).
 X Przesunąć drzwi na żądaną szerokość otwarcia.
 X Wypozycjonować odbojnik i zamocować.

1

 

5.7.3 Montaż wspornika kątowego podwójnego wózka rolkowego na skrzydle

 X Odkręcić śrubę (1) od uchwytu (2).

Odległość a między łbem śruby (1) a uchwytem 
śrubowym (3) musi zostać później ponownie usta-
wiona.

 

�

�
�

�

 X Odkręcić 2 śruby (3) i odłączyć wspornik kątowy 
od podwójnego wózka rolkowego.

�
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 X Przykręcić wsporniki kątowe (5) po lewej i prawej 
stronie na skrzydle drzwiowym (6) (moment dokrę-
cania 15 Nm).

�

�

Położenie  wsporników kątowych na skrzydle patrz rysunek montażowy skrzydeł.

5.7.4 Zawieszenie skrzydeł drzwiowych z podwójnym wózkiem rolkowym

Mocowanie podwójnego wózka rolkowego na szynie jezdnej

 X Z powrotem zamontować śrubę (1) z uchwytem 
śrubowym (3).

������

�

�

 X Założyć podwójny wózek rolkowy (3) na szynie 
jezdnej (4).

 X Poluzować śrubę (2) rolki wypychającej.
 X Przesunąć śrubę (2) do góry, aż rolka (5) będzie 

przylegać do górnej powierzchni szyny jezdnej.
 X Dokręcić śrubę (2).

�

�

�

�

�



ECdrive T2

17

Montaż

Ustawienie skrzydeł drzwiowych

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń z powodu przewracających się skrzydeł drzwiowych
Skrzydła drzwiowe są bardzo ciężkie.

 X Skrzydła drzwiowe ustawiać przynajmniej w 2 osoby.

 
 X Ustawić skrzydła drzwiowe z wspornikiem kątowym przy podwójnym wózku rolkowym.

Przykręcanie skrzydeł drzwiowych

 X Przykręcić oba wsporniki kątowe (3) skrzydeł 
drzwiowych do podwójnego wózka rolkowego 
(1) za pomocą śrub z kołnierzem ząbkowanym 
M8×10 (2).

 X Dokręcić śruby (2).

�

�

�

 X Wykręcić śrubę (5) z uchwytu (4).

Uważać, aby uchwyt (4) nie spadł.

 X Wkręcić śrubę (5) z uchwytem śrubowym (6) 
w uchwyt (4) na tyle, aby śruba (5) miała kontakt 
z wspornikiem kątowym (3).

 X Między uchwytem (4) a uchwytem śrubowym (6) 
musi być zachowana odległość 6,5 mm. ������

�

�

�

�
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Wyrównanie skrzydeł drzwiowych

 X Ustawić skrzydła drzwi w jednej płaszczyźnie. Zwrócić przy tym uwagę na taką samą wysokość i równoległość 
krawędzi zamykających.

 X Ustawić wysokość i równoległe położenie skrzy-
deł drzwiowych na sześciokącie śrub zawieszają-
cych (4).

 X Dokręcić śruby z kołnierzem ząbkowanym 
M8x10 (2) (moment dokręcania 24 Nm).

�

�
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Montaż zabieraka na podwójnym wózku rolkowym

 X Zamontować zabierak (2) na podwójnym wózku 
rolkowym za pomocą dwóch śrub z kołnierzem 
ząbkowanym M6x10 (1) (moment dokręcania 
10Nm).

Przykład: skrzydło ISO
�

�

5.8 Montaż komponentów napędu

Jeśli płyty boczne i odbojnik nie są jeszcze zamontowane:
 X Zamontować płyty boczne oraz odbojnik i zamocować.

5.8.1 Montaż wsporników modułowych po lewej i prawej stronie

OSTRZEŻENIE!
Niezabezpieczone komponenty mogą spaść pod obciążeniem.

 X Podczas montażu wsporników modułowych zwrócić uwagę, aby były zawieszone na całej długości w szynie 
jezdnej (2)

�

�
�

 X Wspornik modułowy po prawej stronie (3) wypozycjonować w taki sposób, aby zabierak nie kolidował z silnikiem.
 X Wspornik modułowy po lewej stronie (1) wypozycjonować w taki sposób, aby zabierak nie kolidował z ryglem 

lub rolką prowadzącą.

 X Wstępnie zamontowane wsporniki modułowe po lewej (1) i prawej stronie (3) przykręcić na szynie jezdnej (2) 
(moment dokręcania 3,5 Nm).
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5.8.2 Rysunki napędu

Wersja 2-skrzydłowa

Wersja 1-skrzydłowa, zamykanie lewostronne

Wersja 1-skrzydłowa, zamykanie prawostronne

Legenda:

Szer. otw Szerokość otwarcia UPL Pozycja zderzaka po lewej stronie
Ux Pozycja wspornika modułowego 

po lewej stronie
UPR Pozycja zderzaka po prawej stronie

Uy Pozycja wspornika modułowego 
po prawej stronie
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5.8.3 Wymiary na rysunkach napędu (system profilowy ISO i ESG oraz skrzydła drewniane)

Wersja 2-skrzydłowa

Rodzaj napędu Szerokość otwarcia Ux Uy UPL (jedna 
rolka)

UPL (rolka po-
dwójna)

UPR (jedna 
rolka)

UPR (rolka po-
dwójna)≥ <

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

1000 3000 Szer. 
otw./2-400

1,5 Szer. otw.-
513,5

29–38 2–18 0–9 2–18

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

T2-FR-DUO 1070 3000 Szer. 
otw./2-400

1,5 Szer. otw.-
513,5

29–38 2–18 0–9 2–18

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

T2-FR-LL 1170 3000 Szer. 
otw./2-400

1,5 Szer. otw.-
513,5

29–38 2–18 0–9 2–18

Wersja 1-skrzydłowa, zamykanie lewostronne

Rodzaj napędu Szerokość otwarcia Ux Uy
UPL (jedna 
rolka)

UPL (rolka po-
dwójna)

UPR (jedna 
rolka)

UPR (rolka po-
dwójna)≥ <

EC T2 700 3000

35 Szer. otw.-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

Wersja 1-skrzydłowa, zamykanie prawostronne

Rodzaj napędu Szerokość otwarcia Ux Uy UPL (jedna 
rolka)

UPL (rolka po-
dwójna)

UPR (jedna 
rolka)

UPR (rolka po-
dwójna)≥ <

EC T2 700 3000

35 Szer. otw.-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 Rysunki napędu podlegają zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.
 à Dla profili GC Therm: wykorzystać informacje z rysunków napędu.
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5.8.4 Montaż paska zębatego

 X Pasek zębaty nałożyć na rolkę silnika i rolkę 
prowadzącą i w razie potrzeby skrócić.

 X Końce paska zębatego (1) włożyć w zamek 
paska zębatego (2) (3 zęby na stronę).

1

2

1

 X Zamek paska (2) przykręcić śrubami (4) do 
krótkiego zabieraka (3).

 X Śrub nie dokręcać jeszcze całkowicie.

�
�

�

5.8.5 Napinanie paska zębatego

 X Pasek zębaty musi być napięty siłą 300 N ±35 N (patrz rysunek napędu).

 X Poluzować 2 śruby (2).
 X Silnik (3) przesunąć ręcznie w prawo.
 X Odkręcić śrubę (1) i przesunąć wpust na tyle, 

aby pomiędzy wpust a silnik można było 
wsunąć wkrętak.

 X Dokręcić śrubę (1) (moment dokręcania 10 Nm).
 X Wkrętak wsunąć w szczelinę i podnieść, naprę-

żając pasek zębaty.
 X Dokręcić 2 śruby (2) (moment dokręcania 

15 Nm).

1
2

3
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5.8.6 Ustawienie pozycji zamknięcia w drzwiach 2-skrzydłowych

  

 X Skrzydło drzwiowe przesunąć do pozycji zamknięcia.
 X Zamontować drugi zamek paska, nie dokręcać jeszcze śrub (2).
 X Wyregulować dokładnie w otworach podłużnych (1) pozycję w kierunku przesuwania.
 X Po ustawieniu dokładnej pozycji zamknięcia dokręcić śruby (2) (moment dokręcania 6 Nm).

5.8.7 Elektryczne połączenie wsporników modułowych po lewej i prawej stronie

 X Podłączyć przewód (1) od transformatora do 
sterownika.

 X Uchwyt kablowy (1) zamocować na wsporniku 
modułowym.

 X Uchwyt kablowy (3) zamocować na sterowniku.
 X Przewód (2) transformatora przeprowadzić 

przez uchwyty przewodów do transformatora.

1

�

�
�
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5.8.8 Połączenie rygla paska zębatego (opcja) i sterownika

1 2

                   
3

 X Podczas nakładania pokrywy (3) uważać, aby nie zacisnąć przewodów.

 X Przewód rygla paska zębatego (opcja) (1) podłączyć do sterownika (2).
 X Ułożyć przewód do rygla paska zębatego (opcja), w razie potrzeby skrócić, odizolować i zamontować izolowa-

ne końcówki kablowe.
 X Podłączyć przewód do rygla paska zębatego (opcja) (1) (patrz schemat połączeń).
 X Ewentualnie podłączyć inne komponenty.
 X Na sterownik założyć osłonę (3) i zatrzasnąć. Siłę mocującą osłony można zwiększyć przez jej lekkie wygięcie.
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5.8.9 Montaż uziemienia transformatora

 

 � �

 X Płaski wtyk uziemiający przykręcić blachowkrętem 3,5x16 (2) do szyny jezdnej (moment dokręcania 3,5 Nm).

 X Połączyć przewód uziemiający (3) transforma-
tora z płaskim wtykiem uziemiającym.

�
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6 Test produkcji i uruchomienie
 X Test produkcji przeprowadzić zgodnie z opisem na schemacie montażowym „Automatyczne drzwi przesuwne 

DCU1-NT/DCU1-2M-NT”.

6.1 Podłączanie napędu

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

 X Podłączanie i odłączanie instalacji elektrycznej (230 V) zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
 X Wykonać przyłącze sieciowe i kontrolę przewodu ochronnego zgodnie z wymaganiami normy VDE 0100 część 610.

 X Podłączyć wtyczkę akumulatora (1) do sterownika.

 

1

  

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych należy odłączyć połączenie akumulatora do sterownika!

 X Sprawdzić, czy przewód akumulatora jest wystarczająco długi. W razie potrzeby do przewodu akumulatora 
podłączyć odcinek przedłużający.

 X Podłączyć napęd do sieci 230 V (230 V AC ±10 %, 50/60 Hz) i włączyć wyłącznik główny na transformatorze.

6.2 Podłączanie uziemienia pokrywy

� �

�

�

�

 X Przewód uziemiający (2) pokrywy połączyć z drugim złączem wtykowym płaskiego wtyku uziemiającego (1).

W zależności od długości napędu musi być zamontowany 2. płaski wtyk uziemiający z przewodem uziemiającym, 
aby zmostkować odstęp między uziemieniem transformatora i uziemieniem pokrywy.

 X Końcówkę przewodu uziemiającego pokrywy (2) przesunąć na uziemienie (3).
 X Zabezpieczyć nakrętką sześciokątną (4).
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6.3 Montaż zabezpieczenia pokrywy

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Podczas ruchu pokrywy może dojść do zranienia.

 X Pokrywę obsługiwać zawsze w dwie osoby.

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek spadnięcia pokrywy!

 X Zwrócić uwagę, aby pokrywa była stabilnie zamocowana na bocznych przyświetlach.
 X Ostrożnie zwolnić pokrywę i sprawdzić, czy jest bezpiecznie zawieszona.

 X Przed montażem wykręcić czerwony trzpień blokujący (1) z rygla paska zębatego (opcja).

6.3.1 Wiercenie otworu na rygiel paska zębatego (opcja)

Należy sprawdzić położenie otworu. W zależności od rozmieszczenia  komponentów napędu mogą powstać tu 
niewielkie rozbieżności. 

Dane dotyczące wymiaru C znajdują się na rysunku komponentu pokrywy (70518-2-0203).

 X Wywiercić otwór Ø 20 mm.
 X Ogratować otwór. ����

��
��

�

����

6.3.2 Montaż uchwytów pokrywy
Aby zapewnić stabilność pokrywy, przy szynie jezdnej muszą być zamontowane uchwyty pokrywy.
Liczba i położenie montażowe zależą od długości napędu.

Długość napędu Liczba uchwytów pokrywy
do 4000 mm 2
4001 mm–5000 mm 3
5001 mm–6000 mm 5

Pozycja montażowa

Długość napędu do 
4000 mm:

��� ���

��� ���

��� ���

� �

����

Długość napędu do 
4001–5000 mm:

Długość napędu do 
5001–6000 mm:
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Osadzanie uchwytu pokrywy

 

�
�

� �

�

 X Nałożyć uchwyt pokrywy (1) na szynę jezdną (3).
 X Uchwyt pokrywy (1) zabezpieczyć śrubą (2).

Montaż zabezpieczenia pokrywy

� � �
�

�

 X Linkę zabezpieczającą pokrywy (4) zawiesić przy części zawieszenia pokrywy (5) w pokrywie.
 X Linkę zabezpieczającą pokrywy (4) zawiesić przy części zawieszenia (3) płyt bocznych.
 X Nasunąć pokrywę na płyty boczne, aż do zatrzaśnięcia. Osłona musi być prawidłowo zamocowana również 

przy wspornikach modułów.

 X Sprawdzić prawidłowe położenie linek zabezpieczających pokrywy (4) i przewodu uziemienia. Nie mogą one 
stykać się z ruchomymi elementami.

 X Wypozycjonować trzpień wkręcany (2) w ryglu.
 X Zamocować trzpień wkręcany (2) śrubą (1).

 X Po zakończeniu montażu szary trzpień wkręcany (2) musi być umieszczony w otworze pokrywy w taki sposób, 
aby można go było zablokować i odblokować.

 X W razie potrzeby powiększyć otwór w pokrywie.

6.3.3 Montaż urządzeń zabezpieczających
 X Zamontować urządzenia  zabezpieczające i sterujące.
 X Kable ułożyć prawidłowo w kanałach kablowych.

Instalacja elektryczna patrz schemat połączeń.

6.3.4 Montaż przełączników/przycisków
Instalacja elektryczna patrz schemat połączeń.

6.3.5 Montaż programatora
Instalacja elektryczna patrz schemat połączeń.
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6.4 Uruchomienie drzwi

Informacje na temat podłączenia i kalibracji czujników zabezpieczających oraz wejść i wyjść, jak również informa-
cje na temat uruchomienia znajdują się na schemacie połączeń.

6.4.1 Założenie książki przeglądów
 X Przeprowadzić analizę bezpieczeństwa.
 X Do analizy bezpieczeństwa wpisać zamontowane opcje dla użytkownika.

6.5 Demontaż

OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

 X Podłączanie i odłączanie instalacji elektrycznej (230 V) zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
 X Wykonać przyłącze sieciowe i kontrolę przewodu ochronnego zgodnie z wymaganiami normy VDE 0100 część 610.

UWAGA! 
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
Podczas ruchu pokrywy może dojść do zranienia.

 X Pokrywą o długości powyżej 4 metrów można manipulować wyłącznie w dwie osoby.

UWAGA! 
Ryzyko obrażeń fizycznych z powodu uderzenia lub zmiażdżenia!

 X Zabezpieczyć skrzydła drzwiowe przed niezamierzonym ruchem.
 X Odłączyć akumulator.

Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności niż montaż.

7 Serwis i konserwacja

7.1 Serwis mechaniczny

7.1.1 Kontrola napięcia paska zębatego
 X Uruchomić drzwi. 

Podczas hamowania i przyspieszania pasek zębaty nie może podnosić się na kole zębatym silnika ani przeska-
kiwać.

 X Jeżeli pasek zębaty podnosi się lub przeskakuje, należy go bardziej naprężyć:
 à Zaznaczyć pozycję silnika na szynie jezdnej.
 à Przesuwać silnik stopniowo w prawo, co 1 mm.

7.1.2 Napinanie paska zębatego
Patrz rozdział 5.8.5.
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7.2 Konserwacja

Wymagane przeglądy urządzeń ECdrive T2-FR musi przeprowadzać wykwalifikowany pracownik serwisu:
 à co najmniej raz w roku

lub
 à lub jeżeli na programatorze zaświeci się lub będzie migać kontrolka serwisowa (patrz schemat połączeń).

 X Przygotować i uzupełnić dokumenty kontroli.

Po zakończeniu przeglądu zawsze ponownie skalibrować drzwi.

Miejsce kontroli Czynność Uwagi

Szyna jezdna Skontrolować pod kątem zarysowania  X Wymienić szynę jezdną

Skontrolować pod kątem czystości  X Wyczyścić szynę jezdną

Wózek rolkowy Sprawdzić, czy rolki jezdne nie są starte  X Usunąć starcie

Sprawdzić szczotki  X Wymontować wózek rolkowy (patrz 
rozdział 9.1.2 „Wymiana rolki jezdnej 
pojedynczego wózka rolkowego” lub 
rozdział 9.1.4 „Wymiana rolek jezdnych 
podwójnego wózka rolkowego”)

 X Wymienić szczotki (patrz rozdział 8.1.2 
„Wymiana rolki jezdnej pojedynczego 
wózka rolkowego” lub rozdział 8.1.3 „Wy-
miana rolek jezdnych podwójnego wózka 
rolkowego”)

Obszar prowadnicy podło-
gowej

Sprawdzić, czy działa bez przeszkód  X Wyczyścić obszar prowadnicy podłogowej

Obszar prowadnicy dolnej 
(szczotki)

Sprawdzić pod kątem zanieczyszczenia  
i twardości

 X Wyczyścić lub wymienić 

Skrzydło drzwiowe Sprawdzić łatwość ruchu  X Patrz rozdział 8.1.1

Pasek zębaty Sprawdzić pod kątem uszkodzenia i zużycia  X Wymienić pasek zębaty 

Sprawdzić napięcie  X Napiąć pasek zębaty 
(patrz rozdział 5.8.5)

Sprawdzić, czy pasek nie jest uszkodzony przy 
ryglu paska (opcja)

 X Wymienić pasek zębaty

Rygiel paska zębatego 
(opcja)

Sprawdzić działanie  X Na nowo wypozycjonować rygiel paska 
zębatego (opcja) (patrz rozdział 6.3)

Śruby Sprawdzić prawidłowe osadzenie  X Dokręcić śruby (momenty dokręcania 
patrz rysunek napędu)

Podzespoły 
i peryferia

Sprawdzić prawidłowe działanie  X Wymienić podzespół

Kable Sprawdzić pod kątem uszkodzeń i prawidłowego 
zamocowania

 X Wymienić lub zamocować kable
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8 Usuwanie błędów

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!

 X Podłączanie i odłączanie instalacji elektrycznej (230 V/115 V) zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.
 X Wykonać przyłącze sieciowe i kontrolę przewodu ochronnego zgodnie z wymaganiami normy VDE 0100 

część 610.

UWAGA!
Niebezpieczeństwo obrażeń przy otwartym napędzie!
Obracające się części mogą wciągnąć włosy, ubrania, kable itp.

 X Podczas prac przy otwartym napędzie uważać na obracające się części.

UWAGA! 
Ryzyko obrażeń fizycznych z powodu uderzenia lub zmiażdżenia!

 X Zabezpieczyć skrzydło drzwiowe przed niezamierzonym ruchem.
 X Wyjąć akumulator.

8.1 Błędy mechaniczne
Przyczyna Środek zaradczy
Szyna jezdna zgięta  X Wymienić szynę jezdną. 

 X Sprawdzić podłoże montażowe.
Skrzydło drzwiowe porusza się z trudnością  X Sprawdzić skrzydło drzwiowe (patrz niżej).  
Wózek rolkowy zablokowany lub uszkodzony, 
rolki bieżne mocno starte

 X  Sprawdzić prostopadłość położenia paska względem zabieraka. 
 X Pasek zębaty poprowadzić równolegle. 
 X Wymienić wózek rolkowy (patrz niżej).

Pasek zębaty uszkodzony  X Wymienić pasek zębaty.
Podzespół uszkodzony  X Wymienić podzespół (patrz niżej).

8.1.1 Kontrola skrzydeł drzwiowych
 X  Odłączyć pasek od skrzydła przesuwnego przez  zdemontowanie zabieraka.
 X Przesunąć skrzydła drzwiowe i sprawdzić opory ruchu.

Jeśli skrzydła drzwiowe poruszają się bez oporów:
 X Sprawdzić motoreduktor i w razie potrzeby wymienić.
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8.1.2 Wymiana szczotek pojedynczego wózka rolkowego

 X Zabezpieczyć skrzydła drzwiowe przed spadnięciem.
 X Wymontować wózek rolkowy.
 X Wyjąć szczotkę (3) ze wspornika kątowego (1).
 X Wyczyścić rolkę (2) i włożyć nową szczotkę.
 X Z powrotem zamontować wózek rolkowy  

w odwrotnej kolejności.

�

�

�

 

8.1.3 Wymiana szczotek podwójnego wózka rolkowego

 X Zabezpieczyć skrzydła drzwiowe przed 
spadnięciem.

 X Zdjąć skrzydła drzwiowe z zawieszenia zgod-
nie z opisem w rozdziale 9.1.4.

 X Wyjąć szczotki (1) ze uchwytu rolkowego (3).
 X Wyczyścić rolki (2) i włożyć nowe szczotki.
 X Z powrotem zawiesić skrzydła drzwiowe  

i wyregulować.
 X Wyregulować rolkę zabezpieczającą.

�

�

�

�
�
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8.2 Błędy elektryczne
 X Wskazówki dotyczące odczytu i wykaz komunikatów o błędach patrz schemat połączeń.

8.2.1 Wymiana bezpiecznika w transformatorze

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym! 
Po naciśnięciu przełącznika głównego na transformatorze bezpiecznik jest nadal pod napięciem, ponieważ 
znajduje się on przed wyłącznikiem głównym.
Napięcie sieciowe 230 V należy odłączyć od sieci przed bezpiecznikiem.

 X Przed zdjęciem osłony płytki drukowanej (1) urządzenie musi zostać odłączone od sieci 230 V i zabezpieczone 
przed ponownym włączeniem.

 X Prąd znamionowy bezpiecznika, patrz schemat połączeń.

1111

 X Umieścić odpowiedni wkrętak w otworze osłony płytki drukowanej (1) powyżej przełącznika.
 X Ścianę czołową osłony płytki drukowanej przesunąć ostrożnie do góry końcówką wkrętaka. 

Zapięcie zatrzaskowe jest poluzowane.
 X Zdjąć osłonę płytki drukowanej (1).
 X Uchwyt bezpiecznikowy zdjąć do przodu i wymienić uszkodzony bezpiecznik.
 X Założyć uchwyt bezpiecznikowy.

 X Przy zakładaniu osłony nie zakleszczyć przewodów.

 X Założyć osłonę płytki drukowanej (1) i zamocować.



ECdrive T2

34

Sprawdzenie zamontowanego urządzenia

9 Sprawdzenie zamontowanego urządzenia

9.1 Środki mające na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie miejsc grożących 
przygnieceniem, uderzeniem, odcięciem lub wciągnięciem:

 X Sprawdzić działanie czujek zabezpieczających i czujek ruchu.
 X Sprawdzić połączenie przewodu ochronnego z wszystkimi odsłoniętymi elementami metalowymi.
 X Przeprowadzić analizę bezpieczeństwa (analizę zagrożeń).

9.2 Lista kontrolna montażu ECdrive T2
Nr. Kontrola W rozdziale Na stronie Wykonano
1 Wszystkie kable do montażu ECdrive T2 ułożone prawidłowo? 5.2 10
2 Szyna jezdna zamontowana? 5.5 12
3 Kątowa prowadnica podłogowa/ciągła prowadnica podłogowa zamon-

towana?
5.4 11

4 Skrzydło drzwiowe z pojedynczym wózkiem rolkowym zamontowane? 5.7.2 14
5 Skrzydło drzwiowe z podwójnym wózkiem rolkowym zamontowane? 5.7.4 16
6 Komponenty napędu zamontowane? 5.8 19
7 Pasek zębaty zamontowany? 5.8.4 22
8 Pozycja zamknięcia w drzwiach 2-skrz. ustawiona? 5.8.6 23
9 Wsporniki modułowe po lewej i prawej stronie połączone elektrycznie? 5.8.7 23
10 Rygiel paska zębatego (opcja) i sterownik połączone? 5.8.8 24
11 Urządzenia zabezpieczające zamontowane? 6.3.3 28
12 Przełączniki/przyciski zamontowane? 6.3.4 28
13 Programator zamontowany? 6.3.5 28
14 Uziemienie transformatora zamontowane? 5.8.9 25
15 Przyłącze 230 V wykonane? 6.1 26
16 Uziemienie pokrywy podłączone? 6.2 26
17 Uchwyt pokrywy zamontowany? 6.3.2 27
18 Bezpiecznik pokrywy zamontowany? 6.3.2 27
19 Urządzenia zabezpieczające zamontowane? 6.3.3 28
20 Dodatkowe przełączniki i przyciski zamontowane? 6.3.4 28
21 Programator zamontowany? 6.3.5 28
22 Analiza bezpieczeństwa przeprowadzona? – –
23 Odstępstwa urządzenia sprawdzone zgodnie z analizą bezpieczeństwa? – –
24  à Bezpieczne odległości poprawne? – –
25  à Obszar detekcji czujek radarowych w kierunku ewakuacji ustawiony 

prawidłowo?
– –

26  à Zapory świetlne dla głównej krawędzi zamykającej ustawione prawi-
dłowo?

– –

27  à Programator w urządzeniach FR zabezpieczony przyciskiem z klu-
czem?

– –

28 Czy wszystkie komponenty są zamontowane zgodnie z następującymi 
instrukcjami:

– –

29  à Instrukcja wstępnego montażu ECdrive T2 – –
30  à Instrukcja montażu ECdrive T2 – wspornik i boczne przyświetle – –
31  à Instrukcja wstępnego montażu i montażu GCtherm - naświetle – –
32  à Instrukcja wstępnego montażu systemu profilowego skrzydła i bocz-

nego przyświetla
– –
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