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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

OSTRZEŻENIE 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
Wersja 00: dotyczy ECdrive T2 i 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 
DCU1-2M

Błędy i sposób ich usuwania DCU1 
DCU1-2M

Schemat okablowania Jednoskrzydłowy
Dwuskrzydłowy

Analiza bezpieczeństwa
Instrukcja montażu ECdrive T2
Instrukcja montażu ECdrive T2 – wspornik i boczne przyświetle
Instrukcja montażu Skrzydło i boczne przyświetla systemów profilowych

Dokumentacja podlega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.
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2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 X Należy przestrzegać także podstawowych zasad bezpieczeństwa w instrukcji montażu ECdrive T2.

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 montażu, 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 ramach badań techniki bezpieczeństwa należy przestrzegać krajowych ustaw i przepisów.
 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 zastosować 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 użytkowania 

– 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 Używać tylko przewodów podanych w schemacie okablowania. Podłączyć 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 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 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
 X Nie rzucać napędem. Nie dopuścić, aby spadł.
 X Unikać mocnych uderzeń.

 à Przechowywanie w temperaturze poniżej -30°C i powyżej +60°C może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 à Przechowywać w suchym miejscu.
 à Powierzchnią magazynową mogą być pomieszczenia suche, chronione przed wpływem atmosfery 

i działaniem promieniowania ultrafioletowego.

2.6 Kwalifikacje
Montaż drzwi przesuwnych firmy GEZE może być wykonywany tylko przez wykwalifikowany personel, 
posiadający autoryzację GEZE. 
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3 O tym dokumencie
Niniejsza instrukcja opisuje wstępny montaż automatycznego napędu drzwi przesuwnych ECdrive T2 / ECdrive 
T2-FR z zestawu VP oraz montaż skrzydeł przesuwnych i bocznych przyświetli z różnymi systemami profilowymi.

4 Przegląd

4.1 Plany
Nr rysunku Rodzaj Nazwa
70518-0-001 Rysunek napędu ECdrive T2, napędy
70518-2-0200 Rysunek obróbki profili Szyna jezdna
70518-2-0205 Rysunek obróbki profili Szyna jezdna słupek-rygiel
70518-2-0203 Rysunek obróbki profili Pokrywa 100×132 mm
70518-2-0253 Rysunek obróbki profili Pokrywa 100×100 mm
70518-1-0105 Rysunek obróbki profili Wspornik modułowy lewy 2-skrz.
70518-1-0106 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy lewy 2-skrz. z ryglowaniem
70518-1-0107 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy lewy 1-skrz. bez ryglowania
70518-1-0108 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy lewy, do drzwi 1-skrz. zamykanych w prawo, z ryglem
70518-1-0110 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy
70518-1-0111 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy, do drzwi 1-skrz. zamykanych w lewo, z ryglem
70518-1-0112 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR
70518-1-0113 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR, do drzwi 1-skrz. zamykanych 

w lewo, z ryglem
70518-1-0114 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR-DUO
70518-1-0115 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR-DUO, do drzwi 1-skrz. zamykanych 

w lewo, z ryglem
70518-1-0116 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR-LL
70518-1-0117 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR-LL, do drzwi 1-skrz. zamykanych 

w lewo, z ryglem
70518-1-0118 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR-RWS
70518-1-0119 Rysunek podzespołu Wspornik modułowy prawy FR-RWS, do drzwi 1-skrz. zamykanych 

w lewo, z ryglem

70518-2-0203 Rysunek obróbki profili Obróbka pokrywy 100×132 mm do ryglowania paska zębatego
70518-2-0253 Rysunek obróbki profili Obróbka pokrywy 100×100 mm do ryglowania paska zębatego

70518-9-0964 Szkic przyłączy Terminal serwisowy

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

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.
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4.4 Komponenty i podzespoły
Te ilustracje pokazują wyposażenie standardowego napędu w wersji 2-skrzydłowej oraz 1-skrzydłowej.
W zależności od wyposażenia i wykonania napędu budowa podzespołów może się różnić. Dokładne dane 
dotyczące położenia poszczególnych komponentów można znaleźć na rysunku napędu (70518-0-001).

Wersja 2-skrzydłowa
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Wersja 1-skrzydłowa, zamykanie lewostronne
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Wersja 1-skrzydłowa, zamykanie prawostronne

�� � � � � �
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1 Płyta boczna
2 Uziemienie pokrywy
3 Transformator
4 Rolka prowadząca
5 Pokrywa
6 Uchwyt kablowy
7 Sterowanie
8 Uchwyt kablowy DCU
9 Akumulator
10 Pasek zębaty
11 Motoreduktor 

12 Bezpiecznik pokrywy
13 Odbojnik
14 Wspornik modułowy, prawy
15 Wózek rolkowy
16 Szyna jezdna
17 Zamknięcie paska
18 Zabierak, krótki
19 Zabierak, długi
20 Wspornik modułowy, lewy
21 Kabel transformatora
22 Uziemienie transformatora

4.5 Wykaz części zestawu VP ECdrive T2

 à Sterowanie DCU
 à Motoreduktor 
 à Wózek rolkowy
 à Transformator
 à Akumulator
 à Rolka prowadząca
 à Uchwyt kablowy
 à Uchwyt kablowy DCU
 à Uziemienie pokrywy

 à Bezpiecznik pokrywy 
 à Odbojnik
 à Zabierak, krótki
 à Zabierak, długi
 à Kabel transformatora
 à Różne naklejki z folii przezroczystej
 à Akcesoria do mocowania kom-

ponentów napędu
 à Akcesoria do mocowania kabli
 à Akcesoria do wspornika modułowego

 à Instrukcja montażu
 à Podręcznik użytkownika
 à Schemat montażowy
 à Księga kontrolna
 à Analiza bezpieczeństwa
 à Deklaracja zgodności 

montażu WE
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5 Wstępny montaż

5.1 Skracanie szyny jezdnej i pokrywy
 à Szyna jezdna: poz. 16 w wykazie podzespołów, rozdział 4.4
 à Pokrywa: poz. 5 w wykazie podzespołów, rozdział 4.4

 X Sprawdzić, czy profile nie są uszkodzone.
 X Skrócić szynę jezdną i pokrywę na żądaną długość 

(patrz rysunki technologicznye, rozdział 4.1).
 X Po obróbce wyczyścić szynę jezdną i pokrywę.

5.2 Przygotowanie szyny jezdnej

 

��

���

��

���

�

�

� �

 X Zaznaczyć pozycję (UPL) zderzaka po lewej stronie (2) i (UPR) zderzaka po prawej stronie (4) zgodnie 
z rysunkiem napędu.

 X Zaznaczyć pozycję (Ux) wspornika modułowego po lewej stronie (1) i (Uy) wspornika modułowego po prawej 
stronie (3) zgodnie z rysunkiem napędu (70518-0-001).

5.3 Montaż odbojników
Odbojniki: poz. 13 w wykazie podzespołów, rozdział 4.4

 X Ustawić odbojniki, po lewej i prawej stronie (1) 
na szynie jezdnej.

 X Każdy kołek gwintowany M6×6 (2) wkręcić na 
tyle, aby przylegał do szyny jezdnej.

 X Dokręcić kołki gwintowane momentem 
dokręcania 10 Nm.

�

�
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5.4 Montaż wspornika modułowego, strona lewa
 X Montaż wsporników modułowych po lewej stronie zgodnie z rysunkiem.

Nr rysunku Nazwa
70518-1-0105 Wspornik modułowy lewy 2-skrz.
70518-1-0106 Wspornik modułowy lewy 2-skrz. z ryglowaniem
70518-1-0107 Wspornik modułowy lewy 1-skrz. bez ryglowania, zamykający lewo- i prawostronnie
70518-1-0108 Wspornik modułowy lewy 1-skrz. zamykający prawostronnie z ryglowaniem (w przypadku 

zamykania lewostronnego ryglowanie jest na prawym wsporniku modułowym)

 
Wspornik modułowy lewy z ryglowaniem (70518-1-0106)

Przedstawiony tu wspornik modułowy jest wybrany przykładowo. Wymiary montażowe stosowanego wspornika 
modułowego znajdują się w odpowiednich rysunkach komponentów (patrz powyżej).

 X We wspornik modułowy wsunąć wpusty przesuwne. 
 X Komponenty zamontować przewidzianymi do tego śrubami zgodnie z rysunkiem.

 à Moment dokręcania w przypadku komponentów: 10 Nm
 à Moment dokręcania w przypadku silnika z przekładnią: 15 Nm
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5.5 Montaż wspornika modułowego, strona prawa
 X Zamontować wspornik modułowy po prawej stronie zgodnie z rysunkiem.

Nr rysunku Nazwa
70518-1-0110 Wspornik modułowy prawy
70518-1-0111 Wspornik modułowy prawy tylko 1-skrz. zamykający lewostronnie z ryglowaniem
70518-1-0112 Wspornik modułowy prawy FR
70518-1-0113 Wspornik modułowy prawy FR tylko 1-skrz. zamykający lewostronnie z ryglowaniem
70518-1-0114 Wspornik modułowy prawy FR-DUO.
70518-1-0115 Wspornik modułowy prawy FR-DUO tylko 1-skrz. zamykający lewostronnie z ryglowaniem
70518-1-0116 Wspornik modułowy prawy FR-LL
70518-1-0117 Wspornik modułowy prawy FR-LL tylko 1-skrz. zamykający lewostronnie z ryglowaniem
70518-1-0118 Wspornik modułowy prawy FR-RWS
70518-1-0119 Wspornik modułowy prawy FR-RWS tylko 1-skrz. zamykający lewostronnie z ryglowaniem

Wspornik modułowy prawy 2-skrz. (70518-1-0110)

Przedstawiony tu wspornik modułowy jest wybrany przykładowo. Wymiary montażowe stosowanego wspornika 
modułowego znajdują się w odpowiednich rysunkach komponentów (patrz powyżej).

 X We wspornik modułowy wsunąć wpusty przesuwne. 
 X Komponenty zamontować przewidzianymi do tego śrubami zgodnie z rysunkiem.

 à Moment dokręcania w przypadku komponentów: 10 Nm
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5.6 Podłączanie kabli do wspornika modułowego, strona prawa

 

� �
�

�

�

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

ECdrive T2
 X Ułożyć przewody łączące licznik obrotów (1) i silnik (2) ze sterownikiem.
 X Włożyć wtyczkę w sterownik.

ECdrive T2-FR
 X Ułożyć przewody łączące licznik obrotów (1), silnik (2) i drugi silnik (3) ze sterownikiem
 X Włożyć wtyczkę w sterownik.

5.7 Podłączanie styku do blokady paska zębatego (opcja)

 X Szary trzpień rygla (1) wkręcić dopiero po założeniu pokrywy.

 X Wykręcić śruby M2,3 x 10 na przełączniku 
sygnalizacyjnym (4) blokady.

 X Na przełącznik sygnalizacyjny (4) założyć 
przełącznik alarmowy (3).

 X Obydwa przełączniki zamocować do 
blokady śrubami M2,3 x 18 (2) i pierścieniami 
sprężynowymi.

 X Podłączyć przewód.
 X Skrócić chorągiewkę łączeniową przełącznika 

styku alarmowego.

�

�

�

�
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5.8 Podłączanie ryglowania

 X Ułożyć przewód (1) do rygla paska zębatego 
(opcja) (2), w razie potrzeby skrócić, odizolować 
i zamontować izolowane końcówki kablowe.

 X Podłączyć ryglowanie zgodnie ze schematem 
połączeń.

�

�

5.9 Montaż płyt bocznych

 X Przykręcić część blaszaną (3) zabezpieczenia 
pokrywy do lewej i prawej płyty bocznej (2) 
(moment dokręcania maks. 1,5 Nm).

 X Przykręcić płyty boczne (2) na szynie jezdnej (1) 
(moment dokręcania 5 Nm).

� �

�

5.10 Wstępne ustawienie zamontowanych wsporników modułowych po lewej i prawej stronie
 X Wszystkie wstępnie zamontowane wsporniki modułowe, po lewej (2) i prawej stronie (3) zamocować jedną 

śrubą do szyny jezdnej (1).

Zalecenie:
 X Zaznaczyć pozycję wsporników modułowych, po lewej (2) i prawej (3) stronie na szynie jezdnej (1).

�

�
�

 X Uzupełnić tabliczkę znamionową:
 à Wpisać datę produkcji
 à Uzupełnić cyfry klas 5 i 7

 X Umieścić tabliczkę znamionową, patrz rysunek napędu.
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5.11 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.

�
�

�

5.11.1 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, 

naprężając pasek zębaty.
 X Dokręcić 2 śruby (2) (moment dokręcania 15 Nm).

1
2

3
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5.11.2 Elektryczne połączenie wsporników modułowych po lewej i prawej stronie

 X Zwrócić uwagę, aby przewody zostały ułożone i zabezpieczone w sposób wykluczający ich zakleszczenie 
podczas nasuwania pokrywy i zetknięcie się w ruchomymi komponentami.

 X Skrócić przewód (1) od transformatora do 
sterownika. 

 X Na przewodzie (1) z jednej strony umieścić 
tulejki do końcówek żył.

 X Podłączyć przewód (1) od transformatora do 
sterownika.

 X Uchwyt kablowy (2) zamocować na szynie 
jezdnej.

 X Uchwyt kablowy DCU (3) zamocować na 
sterowniku.

 X Przewód (1) transformatora przeprowadzić 
przez uchwyty przewodów do sterownika.

1

�

�
�

 X Trzyżyłowy przewód transformatora (5) 
zamontować na zacisku szeregowym 
transformatora (4).

4

5
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5.12 Obróbka pokrywy

5.12.1 Obróbka pokrywy do ryglowania paska zębatego (opcja)
Ryglowanie paska zębatego posiada trzpień wkręcany, za pomocą którego można ręcznie odryglować 
i zaryglować pasek zębaty. Dla tego trzpienia wkręcanego należy wywiercić na pokrywie otwór zgodnie 
z poniższym szkicem.

Należy sprawdzić na miejscu pozycję otworu. W zależności od położenia komponentów napędu mogą powstać 
tu niewielkie rozbieżności. 
Dlatego firma GEZE zaleca wykonanie otworu dopiero na miejscu montażu, gdy znana jest dokładna pozycja 
ryglowania.

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

����

��
��

�

����

 X Wywiercić otwór Ø 20 mm.
 X Ogratować otwór.

5.12.2 Obróbka pokrywy do złącza serwisowego
Za pomocą złącza serwisowego (opcja) możliwy jest szybki dostęp do sterownika DCU1x bez konieczności 
demontażu pokrywy. Za pomocą adapteru serwisowego do terminalu serwisowego ST220 lub interfejsu 
Bluetooth do GEZEconnects możliwe jest szybkie połączenie za pomocą wtyku Jack.
Aby umieścić gniazdo złącza serwisowego na pokrywie, należy wykonać na pokrywie otwór zgodnie 
z poniższym szkicem.
Patrz dodatkowo instrukcja dotycząca złącza serwisowego (70518-9-0964).

 

��

��
����
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6 Przygotowanie montażu
Podczas przygotowywania montażu następuje przygotowanie jednostki napędowej do późniejszego montażu. 
Przy realizacji prac związanych z przygotowaniem montażu należy uwzględnić aktualny rysunek napędu. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy określić i zamontować zgodnie z rysunkiem napędu.

6.1 Zamontowanie w pokrywie elementu zawieszenia tej pokrywy

 X Element zawieszenia pokrywy (1) wsunąć 
w górny i dolny kanał śrubowy pokrywy (2).

�

�

 X Element zawieszenia pokrywy (1) zabezpieczyć 
w obszarze końcowym pokrywy 2 śrubami 
(moment dokręcania maks. 1,5 Nm).

�

6.2 Montaż uziemienia pokrywy

 X Sworznie montażowe uziemienia (3) pokrywy 
wbić po stronie uziemienia ok. 30 mm w górny 
kanał śrubowy.

3

ok.
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7 Test produkcji

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 VDE 0100 część 610.

 X Test produkcji przeprowadzić zgodnie z opisem na schemacie połączeń „Automatyczne drzwi przesuwne 
DCU1-NT/DCU1-2M-NT”.
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