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Wprowadzenie

1 Wprowadzenie

1.1 Symbole i oznaczenia

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

 X Należy przeczytać te wskazówki i zawsze je stosować.
 X Należy postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami oznaczonymi symbolem i hasłem ostrzegawczym.

Symbol 
ostrzegawczy

Hasło ostrze-
gawcze

Znaczenie

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

Inne symbole i oznaczenia
Aby zapewnić prawidłową obsługę, ważne informacje i wskazówki techniczne są wyraźnie wyeksponowane.

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 do wykonania należy zachować podaną kolejność.

1.2 Wersje i zakres obowiązywania
Wersja 01: dotyczy GCprofile Therm, okucia ISO i okucia zaciskowego ESG do serii ECdrive T2 od roku produkcji 2021.

1.3 Odpowiedzialność cywilna za produkt
Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności producenta za swoje wyroby, podczas montażu należy stosować się do 
informacji zawartych w tej broszurze (informacje o produkcie i użytkowaniu tego produktu zgodnie z przezna-
czeniem, informacje o nieprawidłowym użytkowaniu, informacje o uzyskiwanych parametrach pracy, o zalece-
niach dotyczących konserwacji, obowiązkach informacyjnych i instruktażowych). Nieprzestrzeganie powyższych 
informacji zwalnia producenta z odpowiedzialności. 

1.4 Dokumenty powiązanie
Rodzaj Nazwa
Dokumenty dotyczące obróbki Przegląd profili
Wykaz części produkcyjnych dotyczący 
zlecenia
Rysunki obróbkowe
Instrukcja montażu Naświetle
Instrukcja montażu GCprofile Therm
Instrukcja montażu System drzwi przesuwnych

Dokumentacja techniczna ulega zmianom. Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

1.5 Skróty

HSK główna krawędź zamykająca

NSK boczna krawędź zamykająca

OKFF powierzchnia gotowego podłoża

DH wysokość przejścia
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2 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

GEZE GmbH występuje dalej jako GEZE.

System drzwi przesuwnych służy do automatycznego otwierania i zamykania przejścia w budynku. 
System drzwi przesuwnych może być stosowany tylko w pionowym położeniu i może być zainstalowany tylko 
w suchych pomieszczeniach w dopuszczalnym obszarze stosowania (patrz instrukcja montażu i serwisowa).

System drzwi przesuwnych jest przeznaczony do stosowania na ciągach pieszych 
System drzwi przesuwnych nie jest przeznaczony do następujących zastosowań:
 à do stosowania przemysłowego
 à do zakresów stosowania, które nie są przeznaczone do przemieszczania się osób (np. brama garażowa)
 à na ruchomych przedmiotach, jak statki

System drzwi przesuwnych wolno stosować 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 stosowania (klimat / temperatura / stopień ochrony)
 à w suchych pomieszczeniach

Inne zastosowanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i prowadzi do wygaśnięcia wszelkich roszczeń 
z tytułu odpowiedzialności i gwarancji GEZE. 

2.2 Wskazówki bezpieczeństwa
 à Ingerencje i modyfikacje, które wpływają na technologię bezpieczeństwa i funkcjonalność systemu drzwi 

przesuwnych, 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 

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

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

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

w konsekwencji szkody oraz powoduje unieważnienie dopuszczenia na stosowanie na drogach ewakuacyj-
nych i ratunkowych.

 à W przypadku łączenia z urządzeniami innych producentów firma GEZE nie udziela gwarancji.
 à Do napraw i prac konserwacyjnych wolno stosować tylko oryginalne części firmy GEZE.
 à Podłączenie do napięcia sieciowego musi wykonać elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. Podłą-

czenie do sieci elektrycznej i sprawdzenie przewodu ochronnego to czynności, które należy wykonać zgodnie 
z wymogami VDE 0100, część 600.

 à Jako zabezpieczenie sieciowe należy zastosować bezpiecznik samoczynny 10 A (zapewnia inwestor).
 à Programator z wyświetlaczem zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
 à Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE przed uruchomieniem instalacji drzwiowej należy przeprowa-

dzić analizę zagrożeń oraz oznakować instalację drzwiową zgodnie z dyrektywą w sprawie oznakowania CE 
93/68/EWG.

 à Należy przestrzegać wytycznych, norm i przepisów krajowych w ich aktualnie obowiązującej wersji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem następujących dokumentów:
 à DIN 18650: „Zamki i okucia – systemy drzwi automatycznych”
 à VDE 0100, część 600: „Tworzenie instalacji niskonapięciowych”
 à EN 16005: „Drzwi wyposażone w napęd; bezpieczeństwo użytkowania; wymagania i metody kontroli”
 à EN 60335-1: „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – część 

1: Wymagania ogólne” 
 à EN 60335-2-103: „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania: 

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien” 
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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.

2.3 Wykonywanie prac ze świadomością bezpieczeństwa
 à Zabezpieczyć miejsce pracy przed dostępem osób nieuprawnionych.
 à Zwracać uwagę na drogę ruchu długich części urządzenia.
 à Nie wykonywać w pojedynkę prac o wysokim poziomie zagrożenia (np. montaż napędu, pokrywy lub skrzydła drzwi).
 à Na skrzydłach szklanych umieścić naklejki ostrzegawcze.
 à Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu niezabezpieczonych części grożących przygnieceniem, uderzeniem, 

odcięciem lub wciągnięciem!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku pęknięcia szkła!
 à Niebezpieczeństwo skaleczenia o ostre krawędzie w napędzie!
 à Niebezpieczeństwo obrażeń wywołanych przez ruchome elementy podczas montażu!

2.4 Ochrona środowiska
 à Przy usuwaniu systemu profili należy posortować materiały i przekazać je do recyklingu.

2.5 Połączenie z konstrukcją budynku
Połączenie z konstrukcją budynku należy wykonać zgodnie z aktualną wersją „Przewodnika po planowaniu  
i wykonaniu montażu okien i drzwi wejściowych do nowych i remontowanych budynków”.

2.6 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące transportu i magazynowania
 à Nie rzucać i chronić przed upuszczeniem.
 à Unikać mocnych uderzeń.
 à Temperatury przechowywania poniżej –30°C i powyżej +60°C mogą 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 izolacyjnego zwrócić uwagę, aby całą swoją grubością przylegało w pozycji stojącej do 

przynajmniej 2 podkładek. 
 à Urządzenia zabezpieczające podczas magazynowania i transportu nie mogą powodować uszkodzeń szkła 

ani – w przypadku szkła izolacyjnego – połączeń krawędziowych między szybami zespolonymi i muszą być 
umieszczone płasko na powierzchni szyby. 

 à Powierzchnią magazynową mogą być pomieszczenia suche, dobrze wentylowane, zamknięte, chronione 
przed wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem ultrafioletowym

 à Na skrzydłach szklanych umieścić naklejki ostrzegawcze.
 à Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku pęknięcia szkła! Stosować wyłącznie szkło bezpieczne.

2.7 Kwalifikacje
Wstępny montaż drzwi przesuwnych GEZE może być wykonywany tylko przez przedsiębiorstwa, które są do-
puszczone przez instytut kontrolny jako rozszerzony zakład produkcyjny.
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3 Prace przygotowawcze

3.1 Schematy
Nr rysunku Rodzaj Nazwa
70723-9-0980 Rysunek montażowy Skrzydło przesuwne
70723-9-0981 Rysunek montażowy Ścianka boczna pod nadprożem
70723-9-0984 Rysunek montażowy Ścianka boczna pod belką nośną
70723-1-0108 Rysunek montażowy Zestaw uszczelniający bocznej krawędzi 

zamykającej z lewej strony do prowadnicy 
podłogowej kątowej

70723-1-0109 Rysunek montażowy Zestaw uszczelniający do bocznej krawędzi 
zamykającej, prawy, do stosowania z pro-
wadnicą podłogową kątową

70723-1-0114 Rysunek montażowy Zestaw uszczelniający bocznej krawędzi 
zamykającej - prawy

70723-1-0115 Rysunek montażowy Zestaw uszczelniający bocznej krawędzi 
zamykającej - lewy

70715-9-9880 Rysunki skrzydeł Skrzydło przesuwne ISO – aluminiowa 
boczna krawędź zamykająca 

70715-9-9881 Rysunki skrzydeł Skrzydło przesuwne ISO – gumowa boczna 
krawędź zamykająca 

70715-9-9882 Rysunki skrzydeł Ścianka boczna ISO 
70709-9-9852 Rysunki skrzydeł Skrzydło przesuwne ESG EC T2
70709-9-9853 Rysunki skrzydeł Ścianka boczna ESG EC T2

Dokumentacja techniczna ulega zmianom Należy zawsze korzystać z aktualnej wersji.

3.2 Narzędzia i środki pomocnicze

Narzędzie Rozmiar/liczba/zastosowanie

Nóż

Śrubowe zaciski stolarskie i płyty do wyrównywania krawędzi profilu

Koziołki robocze liczba w zależności od montowanego naświetla

Stojak typu A

Pas napinający

Podnośnik próżniowy do szkła

Wkrętak Torx

Szczypce tnące boczne

Pistolet ręczny do kartuszy do masy uszczelniającej

Młotek gumowy/z tworzywa sztucznego

Wiertła do metalu Ø 2 mm

3.3 Momenty obrotowe
Momenty obrotowe są podane przy odpowiednim kroku montażowym.

3.4 Materiały eksploatacyjne

Materiał eksploatacyjny Zastosowanie/rodzaj/nr mat.

Klej EPDM do uszczelniania styków uszczelek przeszkleń (nr mat. 180280)

Masa uszczelniająca szara do uszczelniania (nr mat. 167318)

Podkładki szklące 4×36×100 z rowkiem wyrównanie ciśnienia pary w GCprofile Therm

3.5 Zawartość i kompletność opakowania
 X Otworzyć jednostki opakowania i sprawdzić ich kompletność na podstawie dokumentu dostawy.
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4 Wstępny montaż GCprofile Therm

4.1 Montaż skrzydła przesuwnego

4.1.1 Przygotowanie szyby

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo skaleczenia wskutek przecięcia
Nóż do obróbki szyby jest bardzo ostry.

 X Nożem posługiwać się z należytą ostrożnością.

 X Ostrożnie położyć szybę na 2 koziołkach montażowych.

 X Zwrócić uwagę, aby szyba leżała zewnętrzną stroną do góry na koziołkach montażowych.
 X Uwzględnić wskazówkę dotyczącą klejenia (góra/dół) na szybie.

 X Nadmiar uszczelnienia odciąć z krawędzi szkła 
ostrym nożem.
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4.1.2 Zakładanie gumowej uszczelki do przeszklenia

 X Podczas zakładania gumowej uszczelki do przeszklenia (2) zwrócić uwagę, 
aby guma nie była ciągnięta ani rozciągana.

 à Styk uszczelnienia (1) musi znaleźć się na górnej krawędzi szyby, bez szcze-
liny w miejscu łączenia.

 à Końcówki gumy do przeszklenia mogą stykać się tylko w jednym punkcie 
na całym obwodzie.

�

�

 X Założyć gumową uszczelkę do przeszklenia (2) 
wokół krawędzi szkła.

 X Gumową uszczelkę do przeszklenia (2) ostrożnie 
przerwać na perforacji w pobliżu narożników.

 X Każdy narożnik 90° naderwać w 3 miejscach. 

2

 X Gumową uszczelkę do przeszklenia (2) skleić 
w miejscu styku (1) klejem EPDM (patrz rozdział 3.4).

 X Poczekać 5–10 min, aż klej EPDM zwiąże.
 X Następnie docisnąć do siebie obie klejone po-

wierzchnie.

2

1

4.1.3 Wkładanie płyt nośnych
 X Wsunąć po 4 płytki nośne (1) do mocowania wózka rolkowego w górny profil (2).

 

�

�
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4.1.4 Nakładanie profili na szybę

 X Sprawdzić, czy płytki nośne są wsunięte w górny profil, patrz rozdział 4.1.3.

 à Podkładki 4 mm × 36 mm z wyrównaniem ciśnienia pary/wentylacją podstawy przylgi

 X Podkładki szklące wkleić w dolny profil i w oba 
profile pionowe.

 X W razie potrzeby nanieść masę uszczelniającą (2) 
na dolny i górny profil, aby zwiększyć szczelność. 

 X Założyć dolny i górny profil (1). 
Zwrócić uwagę na krawędzie podstawy.

 X W dolne i górne profile wprowadzić po 2 łączniki 
narożne (3) na każdy narożnik, w razie potrzeby 
delikatnie wbić gumowym albo plastikowym 
młotkiem.

�

�

�

�

 X W dolny profil aluminiowy (4) wsunąć 2 profile 
wsuwane (3).

�
�

 X Profile wsuwane (3) wsuwać w taki sposób, 
aby wystawały po obu stronach 21 mm.

� �

���� ����
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 X Zamontować profil boczny (5) bocznej krawędzi 
zamykającej.

�

 X Zamontować profil boczny (16) głównej krawędzi 
zamykającej.

��

 X Wyrównać połączenia w miejscach styku i zabez-
pieczyć we wszystkich 4 narożnikach śrubowymi 
ściskami stolarskimi.
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4.1.5 Przykręcanie profili

Rysunek przedstawia montaż na bocznej krawędzi zamykającej.

 

�

 X Profile boczne przykręcić w 4 narożnikach, używając do każdego z nich 2 śrub mocujących (1) (moment dokrę-
cania 5,0 Nm).

4.1.6 Kontrola uszczelek

OSTRZEŻENIE!
Skrzydło waży do 140 kg. Podczas obracania może dojść do zmiażdżenia części ciała.

 X Skrzydło transportować przy pomocy wystarczającej liczby osób.
 X Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne.

 X Profil ramy zabezpieczyć pasem mocującym.
Profile ramy muszą być proste.

 X Obrócić skrzydło na koziołkach montażowych.
 X Skontrolować uszczelki na dolnej stronie.

4.1.7 Montaż listwy prowadnicy podłogowej

 X Włożyć listwę prowadnicy podło-
gowej (2) tak, aby  była zlicowana 
z krawędzią profilu.

 X Wywiercić otwory wiertłem 2 mm.
 X Listwę prowadnicy podłogowej 

(2) przykręcić śrubami (1) (moment 
dokręcania 0,8 Nm).

 X Listwę prowadnicy podłogowej (2)  
przykręcić zgodnie z rysunkiem 
skrzydła.

�
�
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W przypadku opcjonalnie zainstalowa-
nej ciągłej prowadnicy podłogowej:

 X wsunąć listwę ślizgową (3). 
Wycięcie skierowane do głównej 
krawędzi zamykającej.

�

�

 X Listwę ślizgową (3) wyrównać przy 
głównej krawędzi zamykającej 
względem listwy prowadnicy 
podłogowej.

�

 X Listwę ślizgową (3) zamocować 
śrubą (5) na głównej i bocznej 
krawędzi zamykającej.

 X Wkręcić śrubę (5), aż łeb śruby będzie na równi 
z listwą ślizgową.

��
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 X Wsunąć uszczelkę szczotkową (5) 
w listwę prowadnicy podłogowej.

 X W celu zamocowania ostrożnie za-
giąć koniec uszczelki szczotkowej 
(5) szczypcami.

�

 X Wsunąć całkowicie uszczelkę 
szczotkową (5) w listwę prowadni-
cy podłogowej.

�

 X Drugi koniec uszczelki szczot-
kowej (5)  odciąć na wymaganą 
długość.

 X Drugą uszczelkę szczotkową 
zamontować w taki sam sposób 
w listwie prowadnicy podłogowej.

�
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4.1.8 Montaż uszczelki głównej krawędzi zamykającej

 X Uszczelkę głównej krawędzi zamykającej (1) 
założyć przylegająco u dołu na listwie ślizgowej.

 X Włożyć uszczelkę głównej krawędzi zamykającej 
wzdłuż głównej krawędzi zamykającej.

��
��

�

��
�

1 Uszczelka głównej krawędzi zamykającej
2 Listwa ślizgowa
3 Uszczelka szczotkowa
4 Profil wsuwany

 X Uszczelkę głównej krawędzi zamykającej (1) 
u góry odciąć równo z aluminiowym profilem 
głównej krawędzi zamykającej.

�
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4.1.9 Prace końcowe i transport

OSTRZEŻENIE!
Skrzydło waży do 140 kg. Podczas transportu może dojść do zmiażdżenia części ciała.

 X Skrzydło transportować przy pomocy wystarczającej liczby osób.
 X Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne.

 X Gotowe skrzydło odstawić na stojaku w kształcie litery A bez zamontowanego zestawu bocznej krawędzi 
zamykającej. Uszczelka głównej krawędzi zamykającej znajduje się u góry.

 X W razie potrzeby zamontować drugie skrzydło w taki sam sposób.
 X Zestaw bocznej krawędzi zamykającej zapakować i transportować oddzielnie. Nie załamywać.
 X Zwrócić uwagę na krawędź podstawy szkła ISO-Glas.

4.1.10 Wstępny montaż zestawu bocznej krawędzi zamykającej skrzydła przesuwnego

 à Zestaw bocznej krawędzi zamykającej składa się z aluminiowego profilu maskującego (3), uszczelki szczotko-
wej (1) i uszczelki bocznej krawędzi zamykającej (2).

 X W razie potrzeby skrócić uszczelkę bocz-
nej krawędzi zamykającej (2) zgodnie 
z rysunkiem montażowym.

 X Uszczelkę szczotkową (1) skrócić zgodnie 
z rysunkiem montażowym.

 X Uszczelkę szczotkową (1) wcisnąć 
w uszczelkę bocznej krawędzi zamyka-
jącej (2).

 X Aluminiowy profil maskujący (3) włożyć 
w uszczelkę bocznej krawędzi zamyka-
jącej (2).

�

�

�
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4.2 Montaż ścianki bocznej do montażu na nadprożu
 X Przygotowanie szyby, patrz rozdział 4.1.1.
 X Założenie gumowej uszczelki do przeszklenia, patrz rozdział 4.1.2.

4.2.1 Nakładanie profili na szybę

 X Podczas montażu ścianki bocznej zwrócić uwagę na prawidłowe położenie montażowe:
 X śruba mocująca ściankę boczną (1) znajduje się po wewnętrznej stronie na górze.

�

 X Podkładki szklące wkleić w dolny profil i w oba 
profile pionowe.

 X W razie potrzeby nanieść masę uszczelniającą (2) 
na dolny i górny profil, aby zwiększyć szczelność. 

 X Założyć dolny i górny profil (1). 
Zwrócić uwagę na krawędzie podstawy.

 X W dolny i górny profil wprowadzić po 2 łączniki 
narożne (3) na każdy narożnik, w razie potrzeby 
delikatnie wbić gumowym albo plastikowym 
młotkiem.

�

�

�

�
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 X Zamontować profile boczne (5).

�

 X Wyrównać połączenia w miejscach styku i zabez-
pieczyć we wszystkich 4 narożnikach śrubowymi 
ściskami stolarskimi.

 X Przykręcanie profili, patrz rozdział 4.1.5.
 X Sprawdzanie uszczelek, patrz rozdział 4.1.6.
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4.3 Montaż ścianki bocznej do montażu wspornika
 X Przygotowanie szyby, patrz rozdział 4.1.1.

4.3.1 Zakładanie gumowej uszczelki do przeszklenia

W przypadku ścianki bocznej gumowa uszczelka do 
przeszklenia nie jest prowadzona wokół całego obwo-
du szkła. Gumowa uszczelka do przeszklenia kończy się 
na górze po obu stronach 10 mm pod krawędzią szkła. 

 X Zakładanie gumowej uszczelki do przeszklenia (1), 
patrz rozdział 4.1.2.

��

�

�

��

4.3.2 Nakładanie profili na szybę
 à Podkładki szklące 4 mm × 36 mm do wyrównania ciśnienia pary lub wentylacji podstawy przylgi 

 X Podkładki szklące wkleić w dolny profil i oba 
profile pionowe.

 X Dolny profil (1) założyć na szybę.
�
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 X W dolny profil wprowadzić po 2 łączniki 
narożne (3) na każdy narożnik, w razie potrzeby 
delikatnie wbić gumowym albo plastikowym 
młotkiem.

 X W razie potrzeby nanieść masę uszczelniającą 
(2), aby zwiększyć szczelność.

�

�

�

�

 X Zamontować profile boczne (4).

�

 X Wyrównać połączenia w miejscach styku i zabez-
pieczyć we wszystkich 4 narożnikach śrubowymi 
ściskami stolarskimi.
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4.3.3 Przykręcanie profili

 

1

 X Profile boczne przykręcić w 4 narożnikach, używając do każdego z nich 2 śrub mocujących (1) (moment dokrę-
cania 5,0 Nm).

4.3.4 Kontrola uszczelek

OSTRZEŻENIE!
Skrzydło waży do 140 kg. Podczas obracania może dojść do zmiażdżenia części ciała.

 X Skrzydło transportować przy pomocy wystarczającej liczby osób.
 X Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne.

 X Obrócić skrzydło na koziołkach montażowych.
 X Skontrolować uszczelki na dolnej stronie.

4.3.5 Tworzenie zestawu uszczelniającego ścianki bocznej

 X W uszczelkach na dole wyciąć szczelinę 5 mm.

�
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 X W razie potrzeby skrócić uszczelkę bocznej 
krawędzi zamykającej (2) zgodnie z rysunkiem 
montażowym.

 X Uszczelkę szczotkową (1) skrócić zgodnie  
z rysunkiem montażowym.

 X Uszczelkę szczotkową (1) wcisnąć w uszczelkę 
bocznej krawędzi zamykającej (2).

 X Aluminiowy profil maskujący (3) ustawić  
w taki sposób, aby na dole był 5 mm krótszy 
niż uszczelka (2), a na górze przebiegał przyle-
gająco z uszczelką.

 X Aluminiowy profil maskujący (3) włożyć 
w uszczelkę bocznej krawędzi zamykającej (2).

�

�

�

�

�

�

 X Zabezpieczyć skrzydło na górze folią lub taśmą 
z tworzywa sztucznego.

4.3.6 Prace końcowe i transport

OSTRZEŻENIE!
Ścianka boczna jest bardzo ciężka. Podczas transportu może dojść do zmiażdżenia części ciała.

 X Ściankę boczną transportować w przynajmniej 4 osoby.
 X Nosić rękawice ochronne i obuwie ochronne.

 X Obrócić ściankę boczną na koziołkach montażowych.
 X Zwrócić uwagę na krawędź podstawy szkła ISO-Glas.
 X Skontrolować uszczelki na dolnej stronie.
 X Odstawić gotową ściankę boczną bez zamontowanej bocznej krawędzi zamykającej.
 X Zestaw bocznej krawędzi zamykającej zapakować i transportować oddzielnie. Nie załamywać.
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5 Wstępny montaż okucia ISO

5.1 Wstępny montaż skrzydła przesuwnego
 X Przygotowanie szyby, patrz rozdział 4.1.1.

5.1.1 Zakładanie gumowej uszczelki do przeszklenia
 X Na przeszklenie nałożyć gumową uszczelkę do przeszklenia (2).
 X Gumową uszczelkę do przeszklenia (2) skleić w miejscu styku (1) klejem EPDM (patrz rozdział 3.4).
 X Poczekać 5–10 min, aż klej EPDM zwiąże.
 X Następnie docisnąć do siebie obie klejone powierzchnie. 

2

1

5.1.2 Nakładanie profili na szybę
 X Górną i dolną szynę drzwi (4) i (5) założyć centralnie na gumowej uszczelce do przeszklenia.

Po obu stronach szkło powinno wystawać na długość: 15 mm 

�

�

��

��

 X Aluminiowy profil  zawieszenia (6) wsunąć w górną szynę drzwi (4).
 X Zwrócić uwagę, aby po obu stronach profil wystawał na odpowiednią długość. 
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�

�

 X Szynę prowadzącą (7) wsunąć w dolną szynę drzwi (5).
 X Zwrócić uwagę, aby po obu stronach profil wystawał na odpowiednią długość. 

�

�

 X Szczotkową uszczelkę podłogową (8) wsunąć w szynę prowadzącą (7). 

�

�
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 X Zamontowane śruby zawieszenia i nakrętki (9) wsunąć w profil zawieszenia (6).

 

�

�

�

5.1.3 Przykręcanie profili

 X Listwę uszczelniającą (10) zamocować 
za pomocą 2 blachowkrętów do profilu 
zawieszenia (6) i do szyny prowadzącej (7).

 à Szczelina (11) prowadnicy podłogo-
wej musi znajdować się przy szynie 
prowadzącej. 

 à W przypadku skrzydła przesuwnego 
z aluminiową boczną krawędzią zamy-
kającą zwrócić uwagę na położenie 
profili lewego i prawego skrzydła.

�

�

��

��

��
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 X Listwę boczną (13) zamocować za pomocą 
2 blachowkrętów do profilu zawieszenia 
(6) i do szyny prowadzącej (7).

Szczelina (12) prowadnicy podłogowej 
musi znajdować się przy szynie prowa-
dzącej (7). 

Rysunki przedstawiają montaż profilu do 
aluminiowej bocznej krawędzi zamykającej.
Montaż profilu do bocznej krawędzi 
zamykającej z tworzywa sztucznego 
odbywa się w taki sam sposób.

�

�� �� �

��
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5.1.4 Montaż krawędzi zamykających

W przypadku aluminiowej bocznej krawędzi 
zamykającej

 X Profil uszczelniający drzwi (14) wcisnąć w listwę 
boczną i odciąć.

W przypadku bocznej krawędzi zamykającej 
z tworzywa sztucznego

 X Profil uszczelniający drzwi (14) wcisnąć w listwę 
boczną i odciąć. 

 X Profil uszczelniający drzwi (15) wcisnąć w listwę 
boczną i odciąć.

 X Pamiętać o wyrównaniu skrzydła drzwi z pra-
wej lub lewej strony.

��

��

5.2 Montaż ścianki bocznej
 X Przygotowanie szyby, patrz rozdział 4.1.1.

5.2.1 Zakładanie gumowej uszczelki do przeszklenia

 X Na przeszklenie nałożyć gumową uszczelkę 
do przeszklenia (2).

 X Gumową uszczelkę  do przeszklenia (2) skleić 
w miejscu styku (1) klejem EPDM (patrz rozdział 3.4).

 X Poczekać 5-10 min, aż klej EPDM zwiąże.
 X Następnie docisnąć do siebie obie klejone 

powierzchnie.

2

1
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 X Dolną szynę ścianki bocznej (4) założyć central-
nie na gumową uszczelkę do przeszklenia.

�

 X Profil mocujący (5) wsunąć w dolną szynę ścian-
ki bocznej (4).

 X Zwrócić uwagę, aby po obu stronach profil 
wystawał na odpowiednią długość.

4 Szyna ścianki bocznej
5 Profil mocujący
6 Wewnątrz
7 Na zewnątrz

�

�

� �

�
�

���
��

����
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5.2.2 Przykręcanie profili

 X Listwę boczną (6) przykręcić 2 blachowkrętami 
do profilu mocującego (5).

�

�

 X Profil uszczelniający bocznej krawędzi zamyka-
jącej (7) przykręcić 2 blachowkrętami do profilu 
mocującego (5).

�

�

5.2.3 Montaż gumy uszczelniającej

 X Gumę uszczelniającą (8) wcisnąć w profil 
uszczelniający bocznej krawędzi zamykającej 
(7) i przyciąć.

�

�

 à W przypadku stosowania barier świetlnych:
 X Zamontować bariery świetlne.
 X Kabel barier świetlnych poprowadzić przez pustą przestrzeń do góry.

 à Dalsze kroki montażowe znajdują się w instrukcji montażu systemu drzwi przesuwnych.
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6 Wstępny montaż okucia zaciskowego ESG

6.1 Montaż skrzydła przesuwnego
 X Na przeszklenie nałożyć gumową uszczelkę.

6.1.1 Nakładanie profili na szybę

 X Dolną szynę drzwi (4) założyć centralnie  
na gumową uszczelkę do przeszklenia.

Po obu stronach szkło powinno wystawać  
na długość: 19 mm

�

��

�

 X Szynę prowadzącą (5) wsunąć w dolną szynę 
drzwi (4).

 X Zwrócić uwagę, aby po obu stronach profil 
wystawał na odpowiednią długość.

�

��

��

�

�
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 X Szczotkową uszczelkę podłogową (6) wsunąć 
w szynę prowadzącą (5).

�

�

 X Wkręcić kołki gwintowane w szynę prowadzącą 
(5) i dokręcić.

�

6.1.2 Montaż szyny zaciskowej

 X Zaczepić szynę zaciskową (7)  centralnie na gu-
mowej uszczelce do przeszklenia i zamocować.

�
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 X Po obu stronach szkło powinno wystawać 
na długość: 19 mm

��
��

�

 X Włożyć kliny rozpierające (8) według rysunku 
montażowego w szynę zaciskową (7).

 à Liczba klinów rozpierających i  płytek doci-
skowych zależy od szerokości skrzydła (patrz 
rysunek montażowy). 
Przy rozmieszczaniu płytek dociskowych zwró-
cić uwagę na odpowiednią ilość podzespołów 
70709-1-1146.

�

�
�

 X Przykręcić kołki gwintowane (10) do płytek dociskowych (9).

 

��

�

��

 X Płytki dociskowe (9) wsunąć w szynę zaciskową (7).
 X Płytki dociskowe (9) ustawić nad klinami rozpie-

rającymi (8) zgodnie z rysunkiem montażowym.
 X Dokręcić kołki gwintowane (10).

�

�

��

�
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6.1.3 Przykręcanie profili
 X Listwy boczne (11) przykręcić u dołu blachowkrętami wpuszczanymi do szyny drzwi (4), u góry śrubami z łbem 

wpuszczanym do  płytek dociskowych (9).

 

�

�

��

��

��
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 X Zaczepić profil z tworzywa sztucznego (11) na listwie krawędziowej  bocznej krawędzi zamykającej i w razie 
potrzeby zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

Pionowe ramię (12) musi być skierowane na zewnątrz, szczelina (13) na prowadnicę podłogową musi być skiero-
wana do dołu.

strona zewnętrzna

��

�� ��

��

Profil z tworzywa sztucznego (11) można dopasować 
w celu dostosowania do warunków konstrukcyjnych.

 X Profil z tworzywa sztucznego (11) przeciąć na jed-
nym z karbów (14).

����
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 X Uszczelkę (15) wcisnąć w listwę boczną głównej 
krawędzi zamykającej (10).

��

��

��

6.2 Montaż ścianki bocznej
 X Przygotowanie szyby, patrz rozdział 4.1.1.

6.2.1 Nakładanie profili na szybę

 X Dolną szynę ścianki bocznej (4) założyć central-
nie na gumową uszczelkę do przeszklenia.

�



GCprofile – system profili skrzydła i ścianki bocznej

35

Wstępny montaż okucia zaciskowego ESG

6.2.2 Przykręcanie profili

 X Listwę boczną (5) zamocować 1 blachowkrętem 
do szyny ścianki bocznej (4).

�

�

 X Profil uszczelniający bocznej krawędzi zamyka-
jącej (6) zamocować 1 blachowkrętem do szyny 
ścianki bocznej (4).

�

�

 X Gumę uszczelniającą (7) wcisnąć w profil 
uszczelniający bocznej krawędzi zamykającej 
(6) i odciąć.

�

�
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W przypadku stosowania barier świetlnych:
 X Zamontować bariery świetlne.
 X Kabel barier świetlnych poprowadzić przez pustą przestrzeń do góry.

Dalsze kroki montażowe znajdują się w instrukcji montażu systemu drzwi przesuwnych.

7 Prace końcowe
 X Wykonać  połączenie z konstrukcją budynku wg RAL (patrz także rozdział 2.5).
 X Wyczyścić urządzenie i powierzchnie szklane.

8 Czyszczenie
Co czyścić Jak czyścić

Powierzchnie szklane Przemyć zimną wodą z octem i wytrzeć do sucha.

Powierzchnie nierdzewne Przetrzeć ściereczką niepowodującą zadrapań.

Powierzchnie lakierowane Przetrzeć wodą i mydłem.

Powierzchnie anodowane Umyć szarym mydłem niezasadowym (wartość pH 5,5 … 7).

Powierzchnie z tworzywa sztucznego Umyć wodą i delikatnym płynem do mycia naczyń.

Uszczelki EPDM Umyć wodą i delikatnym płynem do mycia naczyń.
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Romania
GEZE Romania S.R.L.
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www.geze.ro
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E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru
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GEZE Scandinavia AB
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E-Mail: office-turkey@geze.com
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GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
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