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Introduktion

1 Introduktion

1.1 Symboler og tegn

Advarselshenvisninger
I denne vejledning anvendes advarselshenvisninger for at advare dig mod materielle skader og personskader.

 X Læs og overhold altid disse advarsler.
 X Følg alle foranstaltninger, der er mærket med advarselssymbol og advarselsord.

Advarsels-
symbol

Advarselsord Betydning

ADVARSEL Farer for personer 
Manglende overholdelse kan medføre alvorlige eller dødelige kvæstelser.

Symboler og tegn
For at tydeliggøre en korrekt betjening, er vigtige informationer og tekniske henvisninger fremhævet.

Symbol Betydning

 

betyder "vigtig henvisning". 
Informationer vedrørende undgåelse af materielle skader, til bedre forståelse eller til optimering af 
arbejdsprocesser.

 
betyder "yderlig information"

 X  
Symbol for en handling: Her skal du foretage dig noget.

 X Overhold rækkefølgen ved flere handlingstrin.

1.2 Revisioner og gyldighed
Version 00: gælder for GCprofile Therm med drev ECdrive T2 og ECdrive T2-FR fra konstruktionsår 2019

1.3 Produktansvar
Iht. producentens ansvar for egne produkter, som er defineret i produktansvarsloven skal de i denne brochure 
indeholdte informationer (produktinformationer og formålsbestemt anvendelse, forkert brug, produktets ydeev-
ne, produktets vedligeholdelse, informations- og undervisningspligter) overholdes. Ved manglende overholdelse 
bortfalder fabrikantens ansvar. 

1.4 Gældende dokumenter
Art Navn
Forarbejdningsdokumenter Profiloversigt
Produktionsdokumenter
Monteringsvejledning Ovenlys
Monteringsvejledning Profilsystem ramme og sidedel
Monteringsvejledning Skydedørssystem

Ændringer i plantegningerne forbeholdes. Anvend kun den seneste udgave.

7.5 Montering af NSK-pakken på sidedelen ............................................................................................................................................... 21
7.6 Montering af NSK-pakken på den bevægelige fløj ........................................................................................................................... 22

8 Rengøring ................................................................................................................................................................ 23

9 Afmontering ........................................................................................................................................................... 23
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Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

1.5 Forkortelser

HSK Hovedlukkekant

NSK Hjælpelukkekant

OKFF Overkant færdigt gulv

DH Gennemgangshøjde

2 Grundlæggende sikkerhedshenvisninger

2.1 Anvendelse i overensstemmelse med bestemmelserne
Skydedørssystemet anvendes til automatisk åbning og lukning af en gennemgang i bygningen 
Skydedørssystemet må kun anvendes i vertikal monteringsposition og i tørre rum inden for det tilladte anvendel-
sesområde (se monterings- og servicevejledningen).

Skydedørssystemet er egnet til persontrafik i bygninger. 
Skydedørssystemet er ikke bestemt til følgende anvendelser:
 à til industriel brug
 à til andre anvendelsesområder end persontrafik (f.eks. garageport)
 à på bevægelige genstande som skibe

Skydedørssystemet må kun anvendes:
 à i de funktioner, der er defineret af GEZE
 à med komponenter, der er tilladt/godkendt af GEZE
 à med den software, der er leveret af GEZE
 à i de indbygningsvarianter/monteringsarter, der er dokumenteret af GEZE
 à inden for det kontrollerede/tilladte anvendelsesområde (klima / temperatur / kapslingsklasse)

Enhver anden brug gælder som ikke formålsmæssig og medfører at alle ansvars- og garantikrav bortfalder. 

2.2 Sikkerhedsanvisninger
 à Foreskrevne monterings-, vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal udføres af sagkyndige, der er 

autoriseret af GEZE.
 à Ved sikkerhedstekniske kontroller skal man følge de landespecifikke love og forskrifter.
 à Ændringer på anlægget udført på eget initiativ medfører, at GEZEs ansvar for deraf følgende skader og god-

kendelsen til brug i flugt- og redningsveje bortfalder.
 à Ved kombination med fremmede fabrikater afviser GEZE ethvert ansvar.
 à Brug også kun originale GEZE-reservedele til reparation og vedligeholdelse.
 à Iht. maskindirektiv 2006/42/EF skal der gennemføres en risikoanalyse inden ibrugtagning af døranlægget og 

dette skal mærkes iht. CE-mærkningsdirektiv 93/68/EØF.
 à Følg den nyeste version af direktiver, standarder og landespecifikke forskrifter, især:

 à DIN 18650: 2010-06 „Låse og byggebeslag – Automatiske dørsystemer“
 à VDE 0100, Teil 610: 2004 -04 „Opførelse af stærkstrømsanlæg med netspændinger på op til 1000 V“
 à DS/EN 16005: 2013 -01 „Maskinel betjente døre; brugssikkerhed;  

krav og testmetoder“
 à DS/EN 60335-1 2012-10 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål - del 1: 

Generelle krav (IEC 60335-1: 2010, modificeret) tysk udgave EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103 2016-05 „Sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og lignende formål 

- del 2 -103: Særlige krav til drev til porte, døre og vinduer" (IEC 60335-2-103: 2006, modificeret + A1: 2010, 
modificeret) tysk udgave EN 60335-2-103: 2015

Produktet skal indbygges eller monteres således at man garanterer en uproblematisk adgang til produktet ved 
eventuelle reparationer og/eller vedligeholdelser med en forholdsmæssig lavere kraftanstrengelse og så eventu-
elle omkostninger for afmontering ikke står i misforhold til produktets værdi.
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2.3 Sikkerhedsbevidst arbejde
 à Arbejdspladsen skal sikres mod adgang for uvedkommende.
 à Vær opmærksom på svingområdet for lange anlægsdele.
 à Arbejder med en høj sikkerhedsrisiko (f.eks. montering af døråbneren, kåbe eller dørfløjen) må aldrig udføres 

alene.
 à Anbring sikkerhedsmærkater på glasdøre.
 à Fare for kvæstelser på grund af manglende sikring af klemnings-, stød- skære- og indtrækssteder!
 à Fare for kvæstelser grundet ituslået glas!
 à Fare for kvæstelser pga. skarpe kanter på drevet!
 à Fare for kvæstelser grundet frit bevægelige dele under monteringen!

2.4 Miljøbevidst arbejde
Ved bortskaffelse af døranlægget skal man adskille de forskellige materialer og indlevere dem på genbrugsplad-
sen.

2.5 Strukturforbindelse
Strukturforbindelsen skal udføres iht. den aktuelle version af ”Vejledning til planlægning og gennemførelse af 
montering af vinduer og facadedøre for nybyggeri og modernisering”.

2.6 Sikkerhedsanvisninger til transport og opbevaring
 X Må ikke kastes, må ikke falde ned.
 X Undgå hårde stød.

 à Opbevaringstemperaturer på under –30 °C og over +60 °C kan føre til skader på enheden.
 à Skal beskyttes mod fugt.
 X Brug særlige glastransportanordninger for at transportere glaselementer (f.eks. A-stel) 
 X Adskil flere ruder på et stel eller ved opbevaring via mellemlag (f. eks.korkplader, papir, polysnor). 
 X Glasset må kun opbevares stående på plan og bæredygtig undergrund. Anvendt egnet materiale som under-

lag (f.eks. trælister). 
 X Vær ved isolerglas opmærksom på at det over hele elementets tykkelse strå på mindst 2 underlag. 

 à Sikkerhedsanordninger ved opbevaring og transport må ikke medføre en beskadigelse af glasset eller ved 
isolerglas af kantforbindelsen, og de skal monteres bredt på rudeoverfladen. 

 à Som opbevaringssted egner sig tørre, velventilerede, lukkede vejr- og UV-beskyttede rum.

2.7 Kvalifikation
GEZE-skydedørsdrevet må kun monteres af sagkyndige, der er autoriseret af GEZE. 

3 Om dette dokument

3.1 Oversigt
Denne vejledning beskriver montering af profilsystemet GCprofile Therm 1-fløjet eller 2-fløjet i et automatisk sky-
dedørssystem. Der beskrives formontering/montering af de kørende fløje, sidedelene under styrtet og bærerne 
med sidedelene under bæreren.
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3.2 Kørende fløj uden sidedel

Set forfra Set fra siden

 

3.3 Kørende fløj med sidedel under styrtet

Set forfra Set fra siden

 

3.4 Kørende fløj med sidedel under bæreren uden ovenlys

Set forfra Set fra siden
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Oversigt

4 Oversigt

4.1 Plantegninger
Tegnings-nr. Art Navn
70518-ep100 Indbygningsplan Vægmontering, 2 fløje
70518-ep101 Indbygningsplan Bærer og sidedele, 2 fløje
70518-ep102 Indbygningsplan Bærer og sidedel og ovenlys, 2 fløje
70518-ep103 Indbygningsplan Sidedel under styrt, 2 fløje
70518-ep104 Indbygningsplan Stolpe-rigel-facade , 2 fløje
70518-ep110 Indbygningsplan Vægmontering, 1 fløj
70518-ep111 Indbygningsplan Bærer og sidedele, 1 fløj
70518-ep112 Indbygningsplan Bærer og sidedel og ovenlys, 1 fløj
70518-ep113 Indbygningsplan Sidedel under styrt, 1 fløj
70518-ep150 Indbygningsplan Vinklet gulvstyr
70518-ep151 Indbygningsplan Gennemgående gulvstyr
70518-ep152 Indbygningsplan gennemgående gulvstyr med afvanding
70518-ep160 Indbygningsplan Vinklet gulvstyr med gulvlås

Ændringer i plantegningerne forbeholdes. Anvend kun den seneste udgave.

4.2 Værktøj og hjælpemidler

Værktøj Størrelse/antal/anvendelse

Monteringsbukke, 2stk

A-stel

Spændestrop

Vakuum-sugekop

Vaterpas/lod/krydslinjelaser

Målebånd 5 m eller 10 m

Torx-skruetrækker

Sidesnitstempel

Gummi-/plasthammer

Blyant

4.3 Drejemomenter
Omdrejningsmomenterne er angivet ved de pågældende arbejdsskridt.

4.4 Forbrugsmaterialer

Forbrugsmateriale Anvendelse/art/mat.nr.

Afstandsklodser

Fugesilikone

5 Leveringsomfang og fuldstændighed
 X Åbn emballageenhederne, og kontrollér dem for fuldstændighed vha. følgesedlen..
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Formontering på værkstedet

6 Formontering på værkstedet

6.1 Formontering af bærere

 X Monter monteringsvinklen (1) på bæreren (3) 
med skruer gennem skruehullerne (2) (øverste 
skruehuller).

� �
�

 X Monter køreskinnen (5) (uden moduler) på 
bæreren (3) med skruer gennem skruehuller (6) 
med monteringsvinklen (1).

 X Justér køreskinnen (5), og bor monteringshuller (4).

Monteringshullernes antal afhænger af køreskin-
nens længde (5).

 X Afmonter køreskinnen.

� �

� � �

 X Sæt nittemøtrikkerne M8 ind i monteringsboringerne (4) på bæreren.

 

�

�
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Montering på stedet

6.2 Klargøring af enfløjet anlæg

 X Sav et hul i sidepladen ved hovedlukke-
kanten iht. Tegningen i siden.

����

��
��

vist venstrelukkende

7 Montering på stedet

7.1 Formontering af det gennemgående gulvstyr

7.1.1 Formontering af det gennemgående gulvstyr uden afvanding (valgfrit)

 X Påfør tætningsmassen (3) på gulvstyrets 
forside (2).

 X Skru afdækninger (1) på gulvstyret (2).

�

�

�

�

 X Sæt gulvstyret (2) ind i gulvet og fastgør det.
 X Tætn boringer.
 X Støb gulvstyret vandtæt ind.

�

 X Sæt gulvstyret indvendigt (4) således ind 
i gulvstyret udvendigt (6), at gevindstif-
terne (5) peger indad.

 X Indstil afstanden af gulvstyret indven-
digt (4) til gulvstyret udvendigt (6) med 
gevindstifterne (5) (tilspændingsmoment 
3 Nm).

 X Efter endelig positionering af gulvstyret 
indvendigt (4) klæbes noterne med tæt-
ningsmasse (3).

�

�

�

����

�

�

ude inde
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Montering på stedet

7.1.2 Formontering af gulvstyr med afvanding (valgfrit)

 X Påfør tætningsmassen (3) på gulvstyrets 
forside (2).

 X Skru afvandingsstudsen (1) på gulvstyret 
(2). Sæt gulvstyret (2) ind i gulvet.

 X Skub afvandingsstudsen (1) i afløbsrørene 
på stedet (indv. diameter 32).

 X Fastgør gulvstyret.
 X Tætn boringer.
 X Støb gulvstyret vandtæt ind.

�

�
�

�

 X Sæt gulvstyret indvendigt (4) således ind 
i gulvstyret udvendigt (6), at gevindstif-
terne (5) peger indad.

 X Indstil afstanden af gulvstyret indvendigt 
(4) til gulvstyret udvendigt (6) med gevind-
stifterne (5) (tilspændingsmoment 3 Nm).

 X Efter endelig positionering af gulvstyret 
indvendigt (4) klæbes noterne med tæt-
ningsmasse (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Vinklet gulvstyr
Det vinklede gulvstyr monteres først efter at tilslutningsprofiler er fastgjort, se kapitel 7.2.3.

ude inde
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Montering på stedet

7.2 Montering af bærer med sidedel

7.2.1 Montering af afdækning

 

�

�

��

 X Kom tætningsmasse på afdækningspladen (1) i det markerede område (2).
 X Montér afdækningen (1) på bæreren med 2 skruer.

7.2.2 Montering af bærer

Via langhullerne (3) fikseres bæreren i en forhøjet position og sænkes senere ned på sidedelen.

 X Fastgør bæreren (2) med monteringsvinklen (1) 
på langhuller (3) i væggen iht. indbygningsplan.

 X Klods monteringsvinklen op passende til væg-
gen og bæredygtigt..

� �

�

�������
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Montering på stedet

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Indfør falsreduceringsprofilen (4) skråt og hægt det ind foroven �.
 X Vip falsreduceringsprofilen(4) ind � og klips den ind forneden �.
 X Skal i gennemgangsområdet med klodser 15 mm (5).
 X Montér tætning på sidedelen (6) med udklinkning iht. tegning.

 X Montér monteringsdele glasliste (7) ii området 
omkring sidedelene i regelmæssige afstande 
(≤300 mm).

�

�

�����
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Montering på stedet

 X Montér vægtilslutningsprofilen (1) og 
gulvtilslutningsprofilen (2) iht. EP-tegning.

Skrueafstand < 400 mm.

 à Tilslutningsprofiler skal klodses passende, 
bæredygtigt og tæt (se kapitel 2.5). 

�

�

7.2.3 Montering af det valgfrie vinklede gulvstyr

 X Skru det vinklede gulvstyr (2) fast med 2 
forsænkede skruer DIN 7991 M5×12 (1) fast 
(tilspændingsmoment 6 Nm).

�

�
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Montering på stedet

7.2.4 Montering af sidedel

 X Sæt sidedelen (3) på gulvtilslutningsprofi-
len �, vip indad �, og skub den til vægtil-
slutningsprofilen �.

Vægtilslutningen skal over hele højden gribe 
helt ind i sidedelens rammeprofil.

 X Kontroller gennemgangens åbningsvidder 
og ret vinkel.

 X Tætn fugerne mellem sidedelprofilen og 
vægtilslutningsprofilen udvendigt med 
tætningsmasse.

�

�

�

�

 X Sæt glaslisteprofilen (4) skråt ind i glaslister-
nes fastgørelse, og få den til at gå i indgreb 
ved at dreje..

�

�

�



GCprofile Therm

15

Montering på stedet

7.2.5 Bærernes fastgørelse

 X Løsn skruerne (4), og sænk bæreren (1) på 
sidedelen (3).

 X Indstil bærerene i højden via langhullerne
 X Juster monteringsvinklen vandret.
 X Spænd skruerne (4).
 X Monter stiktætningen.
 X Rids de fire monteringshullerne (5), og bor 

dem.
 X Fastgør bæreren med 4 forsænkede skruer 

M10 (afhængig af undergrunden).

��

��

�

 X Kontrollér falsreduceringsprofilenl (7) for 
korrekt placering.

 X Fjern klodserne 15 mm (6) ud af falsreduce-
ringsprofilen (7) i gennemgangsområdet.

�

�

7.2.6 Montering af afdækning i gennemgangsområdet

Klargøring af monteringsprofil gennemgang

 

�

�

�

�

�

�

 X Montér afstandsstykker på indersiden (2) i monteringsprofilen (1) i en afstand på ca.. 500 mm.
 X Isæt snor (3) i en afstand på ca. 500 mm.
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�

 X Skub stribebørsten (3) i. Lad den stå ca. 2 cm ud.

 

�

�

 X Knæk den udstående ende let.
 X Skub stribebørsten i, så den flugter.

 
 X På den anden side af monteringsprofilen skæres stribebørsten af, så den flugter..
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7.2.7 Isætning af monteringsprofil bærer

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Sæt den færdige monteringsprofil (se kapitel 7.2.6) nederst i bæreren (1) på med noten i snorstykkerne  
� og drej den �.

 X Sæt afdækningen i gennemgangen (3) på falsprofilen � og pres den opad ind i monteringsprofilen .
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7.3 Styrtmontering med sidedele

7.3.1 Monteringsposition
Vær opmærksom på korrekt positionering ved montering af sidedelen:
 à Monteringsskruen sidedel (1) befinder sig øverst på indersiden.

 

�

7.3.2 Montering af holdeprofilen

 X Monter holdeprofilen (3) (tilspændingsmoment 
> 5 Nm, afhængig af undergrunden og skrue-
type).

Skrueafstand < 400 mm.

�
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7.3.3 Montering af vægtilslutnings- og gulvtilslutningsprofilen

 X Montér vægtilslutningsprofilen (1) og 
gulvtilslutningsprofilen (2) iht. EP-tegning.

 à Tilslutningsprofiler skal klodses passende, 
bæredygtigt og tæt (se kapitel 2.5). 

Skrueafstand < 400 mm.

�

�

7.3.4 Drejning af sidedel

 X Før den monterede sidedel for-
oven ind ca 30 mm ved siden af 
væggen �.

 X Drej sidedelen i forneden �. 
 X Sænk ned på tilslutningsprofilen �.
 X Skub sidedelen ind i vægtilslut-

ningsprofilen helt ind til væggen .

Vægtilslutningen skal over hele 
højden gribe helt ind i sidedelens 
rammeprofil.

 X Kontroller gennemgangens åb-
ningsvidder og ret vinkel.

 X Tætn fugerne mellem sidedelpro-
filen og vægtilslutningsprofilen 
udvendigt med tætningsmasse.

�

�

�

�
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 X Bor boringen Ø 2 mm for holde-
skruen.

 X Skru holdeskruen for sidedelen (1) 
ind (tilspændingsmoment 2 Nm).

�

 X Skub stribebørsten (2) 
gennemgangsområde ind i 
børsteholdeprofilen.

 X For at fiksere stribebørsten skal enden (3) 
bøjes leidt med en tang.

 X Montér børsteholderen med børsten 
direkte over gennemgangsområdet, se 
EP-tegning.

��

 à Hvis der ikke skal monteres et ovenlysvindue:
 X Montér drevet for skydedør ECdrive T2 iht. monteringsvejledning ECdrive T2 montieren.

 à Hvis der skal monteres et ovenlysvindue:
 X Montér ovenlyset iht monteringsvejledning „GCprofile Therm - Profilsystem ovenlys“.
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7.4 Skydedør, 1-fløjet

7.4.1 Væglisteprofilens montering
Forudsætninger:
 à Dørfløje er monteret og justeret.
 à Afstande er indstillet.

 X Skru væglisteprofilen (1) fast.
 X Tryk HSK-tætningsprofil (2) ind.

Væglisteprofilen (1) skal klodses passende, 
bæredygtigt og tæt (se kapitel l2.5).

� �

7.5 Montering af NSK-pakken på sidedelen

NSK-pakken må ikke bøjes eller knækkes.

 X Sæt NSK-pakken sidedel (1) således ind, at det 
står 5 mm over forneden. �

�
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7.6 Montering af NSK-pakken på den bevægelige fløj

NSK-pakken må ikke bøjes eller knækkes.

 X Sæt NSK-pakken således ind på den bevægelige 
fløjs NSK-profil (4), at NSK-pakningen (2) står 7 
mm over forneden

Alu-afdækningensprofilen (3) ender med aluprofi-
lens underkant på den bevægelige fløj (4).

� �

�

�

�

1 Stribebørste
2 NSK-tætning
3 Alu-afdækningsprofil
4 Bevægelig fløj
5 Stribebørste gulvstyreliste

��
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8 Rengøring
Hvad skal rengøres? Hvordan skal der rengøres?
Glasflader Afvaskes med koldt eddikevand, og tørres.
Rustfrie overflader Tør af med en ikke-ridsende klud.
Lakerede overflader Vask af med vand og sæbe.
Elokserede overflader Tør af med ikke-alkalisk brun sæbe (pH-Wert 5,5 … 7).
Overflader af kunststof Tør af med vand og et mildt opvaskemiddel
EPDM-pakninger Tør af med vand og et mildt opvaskemiddel

9 Afmontering

ADVARSEL! 
Livsfare på grund af elektrisk stød!

 X Det elektriske anlæg (230/115 V) må kun tilsluttes og frakobles af en autoriseret elektriker.
 X Nettilslutning og kontrollen af jordforbindelse skal gennemføres i overensstemmelse med VDE 0100 Del 610.

FORSIGTIG! 
Fare for kvæstelser!
Personer kan kvæstes når afskærmningen svinges.

 X Håndtér altid afskærmningen med to mand ved længder over 4 m.

FORSIGTIG! 
Fare for kvæstelser ved sammenstød og klemning!

 X Sørg for at sikre dørfløjen mod utilsigtet bevægelse.
 X Træk batterierne ud.

Demontagen foregår i omvendt rækkefølge af monteringen.
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