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Εισαγωγή

1 Εισαγωγή

1.1 Σύμβολα και μέσα απεικόνισης

Υποδείξεις προειδοποίησης
Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούνται υποδείξεις προειδοποίησης, που προειδοποιούν για υλικές ζημιές και 
τραυματισμούς.

 X Διαβάστε και τηρείτε συνεχώς αυτές τις υποδείξεις προειδοποίησης.
 X Εφαρμόζετε όλα τα μέτρα, που επισημαίνονται με το σύμβολο προειδοποίησης και τη λέξη προειδοποίησης .

Σύμβολο προ-
ειδοποίησης

Λέξη προει-
δοποίησης

Επεξήγηση

ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνοι για τους ανθρώπους 
Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή στο θάνατο.

Λοιπά σύμβολα και μέσα απεικόνισης
Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ορθός χειρισμός επισημαίνονται επιπλέον σημαντικές πληροφορίες και τεχνι-
κές υποδείξεις.

Σύμβολο Επεξήγηση

 

σημαίνει «Σημαντική υπόδειξη». 
Πληροφορίες για την αποφυγή υλικών ζημιών, την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
εργασίας.

 
σημαίνει «Πρόσθετη πληροφορία»

 X  
Σύμβολο για μια ενέργεια: Εδώ πρέπει να κάνετε κάτι.

 X Αν πρόκειται για περισσότερα βήματα μιας διαδικασίας, τηρείτε τη σειρά.

1.2 Επιθεωρήσεις και ισχύς
Έκδοση 00: ισχύει για GCprofile Therm με μηχανισμό κίνησης ECdrive T2 και ECdrive T2-FR από το έτος κατασκευής 2019

1.3 Ευθύνη προϊόντος
Σύμφωνα με την ευθύνη του κατασκευαστή για τα προϊόντα του, η οποία ορίζεται στο νόμο περί ευθύνης προϊό-
ντων, πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες (πληροφορίες προϊόντος και προβλεπόμενη χρήση, λανθασμένη χρήση, 
απόδοση προϊόντος, συντήρηση προϊόντος, υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης) που περιέχονται στο 
παρόν φυλλάδιο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 

1.4 Ισχύοντα έγγραφα
Είδος Όνομα
Αρχεία επεξεργασίας Επισκόπηση προφίλ
Έγγραφα κατασκευής
Οδηγίες συναρμολόγησης Φεγγίτης
Οδηγίες συναρμολόγησης Συρόμενο φύλλο και σταθερό φύλλο συστήματος προφίλ
Οδηγίες συναρμολόγησης Σύστημα συρόμενων θυρών

Τα σχέδια υπόκεινται σε αλλαγές Χρησιμοποιείτε μόνο την εκάστοτε τελευταία έκδοση.

7.5 Συναρμολογήστε το πακέτο NSK στο σταθερό τμήμα. .................................................................................................................. 21
7.6 Συναρμολογήστε το πακέτο NSK στο Συρόμενο φύλλο. ................................................................................................................ 22

8 Καθαρισμός ............................................................................................................................................................ 23

9 Αποσυναρμολόγηση ........................................................................................................................................... 23
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Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

1.5 Συντομογραφίες

HSK Κύρια πλευρά κλεισίματος

NSK Δευτερεύουσα πλευρά κλεισίματος

OKFF Όριο τελικού δαπέδου

DH Ύψος καθαρού ανοίγματος

2 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

2.1 Ενδεδειγμένη χρήση
Το σύστημα συρόμενων θυρών εξυπηρετεί στο αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο κατά την είσοδο/έξοδο σε κτίρια. 
Το σύστημα συρόμενων θυρών επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε κατακόρυφη θέση τοποθέτησης και σε 
στεγνούς χώρους εντός της επιτρεπόμενης περιοχής χρήσης (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης).

Το σύστημα συρόμενων θυρών προορίζεται για τη διέλευση ανθρώπων. 
Το σύστημα συρόμενων θυρών δεν προορίζεται για τις ακόλουθες χρήσεις:
 à για βιομηχανική χρήση
 à για εμβέλεια εφαρμογής που δεν εξυπηρετεί τη διέλευση ανθρώπων (π.χ. θύρα γκαράζ)
 à σε κινούμενα αντικείμενα όπως τα πλοία

Το σύστημα συρόμενων θυρών προορίζεται αποκλειστικά για χρήση:
 à με τρόπους λειτουργίας καθορισμένους από την GEZE
 à με εξαρτήματα αναγνωρισμένα / εγκεκριμένα από την GEZE
 à με λογισμικό παρεχόμενο από την GEZE
 à σε παραλλαγές εγκατάστασης / τρόπους συναρμολόγησης τεκμηριωμένους από την GEZE
 à εντός του ελεγμένου/εγκεκριμένου εύρους εφαρμογής (κλίμα / θερμοκρασία / κατηγορία προστασίας)

Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν κρίνεται ενδεδειγμένη και οδηγεί στην ακύρωση της ευθύνης και οποιωνδήποτε 
αξιώσεων εγγύησης απέναντι στην GEZE. 

2.2 Υποδείξεις ασφαλείας
 à Οι προβλεπόμενες εργασίες συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από 

ειδικούς, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την GEZE.
 à Για τεχνικούς ελέγχους ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί.
 à Σε περίπτωση αυθαίρετων αλλαγών στην εγκατάσταση η GEZE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλου-

θες ζημιές και παύει να ισχύει η άδεια για χρήση σε εξόδους διαφυγής και διάσωσης.
 à Σε περίπτωση συνδυασμών με διαφορετικές μάρκες η GEZE δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση.
 à Κατά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά εξαρτήμα-

τα της GEZE.
 à Σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EΚ για τις μηχανές, πρέπει πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος 

πόρτας να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση κινδύνων και να σημανθεί το σύστημα πόρτας σύμφωνα με την 
οδηγία σήμανσης CE 93/68/EΟΚ.

 à Λάβετε υπόψη τις πιο πρόσφατες οδηγίες, πρότυπα και τοπικούς κανονισμούς, ειδικότερα:
 à DIN 18650: 2010-06 «Κλειδαριές και εξαρτήματα – αυτόματα συστήματα πόρτας»
 à VDE 0100, μέρος 610: 2004-04 «Δημιουργία εγκαταστάσεων υψηλής τάσης με ονομαστικές τιμές τάσης έως 1000 V»
 à DIN EN 16005: 2013 -01 «Μηχανοκίνητα συστήματα θυρών για πεζούς - Ασφάλεια κατά τη χρήση - Απαιτή-

σεις και μέθοδοι δοκιμής»
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 «Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή χρήση και παρεμφερείς σκοπούς - 

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (IEC 60335-1: 2010, τροποποιημένο); γερμανική έκδοση EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 «Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή χρήση και παρεμφερείς 

σκοπούς - Μέρος 2-103: Ειδικές απαιτήσεις για μηχανισμούς κίνησης, γκαραζόπορτες, πόρτες και παράθυρα 
(IEC 60335-2-103: 2006, τροποποιημένο + A1: 2010, τροποποιημένο); γερμανική έκδοση EN 60335-2-103: 2015

Το προϊόν θα πρέπει να εγκατασταθεί ή να τοποθετηθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στο προϊόν για τυχόν επισκευές ή/και συντήρηση με σχετικά ελάχιστο κόπο και ώστε το κόστος αφαίρεσης που 
τυχόν προκύπτει να μην είναι αναντίστοιχο με την αξία του προϊόντος.
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Σε αυτό το έγγραφο

2.3 Ασφαλής εργασία
 à Αποκλείστε την είσοδο στο χώρο εργασίας στους μη έχοντες εργασία.
 à Λάβετε υπόψη το εύρος περιστροφής μακριών εξαρτημάτων της εγκατάστασης.
 à Μην πραγματοποιείτε ποτέ μόνοι σας τις εργασίες υψηλού κινδύνου (π.χ. συναρμολόγηση του μηχανισμού 

κίνησης, του καλύμματος ή των φύλλων πόρτας).
 à Σε γυάλινα φύλλα τοποθετείτε αυτοκόλλητα ασφαλείας.
 à Κίνδυνος τραυματισμού από μη ασφαλισμένα σημεία σύνθλιψης, κρούσης, κοπής και εμπλοκής!
 à Κίνδυνος τραυματισμού από θραύση γυαλιού!
 à Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρές ακμές στο μηχανισμό κίνησης!
 à Κίνδυνος τραυματισμού από ελεύθερα κινούμενα μέρη κατά τη συναρμολόγηση!

2.4 Οικολογική εργασία
Κατά την απόρριψη του συστήματος προφίλ διαχωρίστε τα διάφορα υλικά και προωθήστε τα για ανακύκλωση.

2.5 Αποκλεισμός κτιρίου
Ο αποκλεισμός του κτιρίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση των «Οδηγιών για τη μελέτη 
και την υλοποίηση της εγκατάστασης παραθύρων και θυρών εισόδου για νέα κτίρια και ανακαίνιση».

2.6 Υποδείξεις ασφαλείας για μεταφορά και αποθήκευση
 X Μην πετάτε, μην αφήνετε να πέσει.
 X Αποφύγετε ισχυρές κρούσεις.

 à Θερμοκρασίες αποθήκευσης χαμηλότερες από –30 °C και υψηλότερες από +60 °C μπορούν να προκαλέσουν 
βλάβες στην συσκευή.

 à Προστατεύστε από την υγρασία
 X Κατά την μεταφορά γυαλιού χρησιμοποιήστε ειδικές διατάξεις μεταφοράς γυαλιού (π.χ. ικριώματα σχήματος «Α»). 
 X Διαχωρίστε περισσότερα τζάμια στο ικρίωμα ή κατά την αποθήκευση με τη βοήθεια ενδιάμεσων στρώσεων 

(π.χ. πλακιδίων φελλού, χαρτιού, πολλαπλών κορδονιών). 
 X Αποθηκεύστε το τζάμι αποκλειστικά σε όρθια θέση και σε επιφάνεια με επαρκή φέρουσα ικανότητα. Ως υπό-

βαθρο χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό (π.χ. ξύλινες σανίδες). 
 X Για το μονωτικό γυαλί εξασφαλίστε ότι σε ολόκληρο το πάχος του είναι ευθυγραμμισμένο με τουλάχιστον 

2 υπόβαθρα. 
 à Οι διατάξεις ασφαλείας κατά την αποθήκευση και μεταφορά δεν επιτρέπεται να προκαλούν φθορές στο τζάμι 

ή/και στο μονωτικό γυαλί στην σύνδεση των άκρων και πρέπει να εφαρμόζονται επίπεδα πάνω στην επιφά-
νεια των τζαμιών. 

 à Κατάλληλοι χώροι αποθήκευσης θεωρούνται χώροι ξηροί, καλά αεριζόμενοι, κλειστοί, προστατευμένοι από 
τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία.

2.7 Εξειδίκευση
Οι εργασίες συναρμολόγησης του μηχανισμού κίνησης συρόμενης πόρτας GEZE πρέπει να πραγματοποιούνται 
μόνο από ειδικούς, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την GEZE. 

3 Σε αυτό το έγγραφο

3.1 Επισκόπηση
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τη συναρμολόγηση του συστήματος προφίλ GCprofile Therm 1 φύλλου και 
2 φύλλων ενός αυτόματου συστήματος συρόμενων θυρών. Περιγράφεται η προσυναρμολόγηση/συναρμολό-
γηση του συρόμενου φύλλου, του σταθερού φύλλου κάτω από το πρέκι και του φορέα αλουμινίου με σταθερά 
φύλλα από την κάτω μεριά του φορέα αλουμινίου.
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Σε αυτό το έγγραφο

3.2 Συρόμενο φύλλο χωρίς σταθερό φύλλο

Εμπρόσθια όψη Πλευρική όψη

 

3.3 Συρόμενο φύλλο με σταθερό φύλλο κάτω από το πρέκι

Εμπρόσθια όψη Πλευρική όψη

 

3.4 Συρόμενο φύλλο με σταθερό φύλλο κάτω από τον φορέα αλουμινίου χωρίς φεγγίτη

Εμπρόσθια όψη Πλευρική όψη
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Επισκόπηση

4 Επισκόπηση

4.1 Σχέδια
Αρ. σχεδίου Είδος Όνομα
70518-ep100 Σχέδιο τοποθέτησης Συναρμολόγηση συρόμενων χωρίς σταθερά, 2 φύλλων.
70518-ep101 Σχέδιο τοποθέτησης Φορέα αλουμινίου και σταθερά τμήματα, 2 φύλλων.
70518-ep102 Σχέδιο τοποθέτησης Φορέα αλουμινίου και σταθερό φύλλο και φεγγίτης, 

1 φύλλων.
70518-ep103 Σχέδιο τοποθέτησης Σταθερό φύλλο κάτω από πρέκι, 2 φύλλων.
70518-ep104 Σχέδιο τοποθέτησης Πρόσοψη με κολώνες και τραβέρσες, 2 φύλλων.
70518-ep110 Σχέδιο τοποθέτησης Συναρμολόγηση συρόμενου χωρίς σταθερά, 1 φύλλων.
70518-ep111 Σχέδιο τοποθέτησης Φορέα αλουμινίου και σταθερά τμήματα, 1 φύλλων.
70518-ep112 Σχέδιο τοποθέτησης Φορέα αλουμινίου και σταθερό φύλλο και φεγγίτης, 

1 φύλλων.
70518-ep113 Σχέδιο τοποθέτησης Σταθερό φύλλο κάτω από πρέκι, 1 φύλλων.
70518-ep150 Σχέδιο τοποθέτησης Γωνιακός οδηγός δαπέδου
70518-ep151 Σχέδιο τοποθέτησης συνεχής οδηγός δαπέδου
70518-ep152 Σχέδιο τοποθέτησης συνεχής οδηγός δαπέδου με αποστράγγιση
70518-ep160 Σχέδιο τοποθέτησης Γωνιακός οδηγός δαπέδου με κλειδαριά δαπέδου

Τα σχέδια υπόκεινται σε αλλαγές Χρησιμοποιείτε μόνο την εκάστοτε τελευταία έκδοση.

4.2 Εργαλεία και βοηθητικά μέσα

Εργαλείο Ισχύς επαναφοράς/Αριθμός/Χρήση

Βάση στήριξης, 2τεμαχίων

Ικρίωμα σχήματος «Α»

Ιμάντας τάσης

Αναρροφητήρας κενού

Αλφάδι/Νήμα στάθμης/Λέιζερ σταυρωτών 
γραμμών

Μετροταινία 5 m ή 10 m

Κατσαβίδι Torx

Πλευρικός κόφτης

Καουτσούκ/Πλαστικό σφυρί

Μολύβι

4.3 Ροπές στρέψης
Οι ροπές στρέψης υποδεικνύονται στο συγκεκριμένο βήμα συναρμολόγησης.

4.4 Αναλώσιμα υλικά

Αναλώσιμο υλικό Χρήση/Είδος/Αρ.υλ.

Διαχωριστικά απόστασης

Αρμοί σύνδεσης-σιλικόνη

5 Παραλαβή υλικών από τη GEZE και έλεγχος πληρότητας
 X Ανοίξτε τις μονάδες συσκευασίας και ελέγξτε την πληρότητά τους με βάση το δελτίο αποστολής.
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Προσυναρμολόγηση στο χώρο παραγωγής 

6 Προσυναρμολόγηση στο χώρο παραγωγής 

6.1 Προσυναρμολογήστε το φορέα αλουμινίου

 X Συναρμολογήστε τη γωνία συναρμολόγησης 
(1) με βίδες στις οπές για βίδες (2) στον φορέα 
αλουμινίου (3) (οπές για βίδες στο πάνω μέρος).

� �
�

 X Συναρμολογήστε τη ράγα - οδηγό (5) (χωρίς 
επιπλέον εξαρτήματα) με βίδες στις οπές για 
βίδες (6) στον φορέα αλουμινίου (3) με γωνία 
συναρμολόγησης (1).

 X Ευθυγραμμίστε τη ράγα - οδηγό (5) και τρυπή-
στε τις οπές στερέωσης (4).

Ο αριθμός των οπών στερέωσης εξαρτάται από 
το μήκος της ράγας - οδηγού (5).

 X Αποσυναρμολογήστε τη ράγα - οδηγό.

� �

� � �

 X Τοποθετήστε τα περικόχλια M8 στις οπές στερέωσης (4) του φορέα αλουμινίου.

 

�

�
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6.2 Προετοιμάστε το σύστημα μονού φύλλου

 X Πριονίστε την εσοχή στην κύρια πλευρά 
κλεισίματος στην πλευρική πλάκα σύμ-
φωνα με το παρακάτω σχέδιο.

����

��
��

απεικόνιση όταν κλείνει αριστερά

7 Συναρμολόγηση στο σημείο εγκατάστασης

7.1 Προσυναρμολογήστε τον συνεχή οδηγό δαπέδου

7.1.1 Προσυναρμολογήστε τον συνεχή οδηγό δαπέδου χωρίς αποστράγγιση (προαιρετικά)

 X Εφαρμόστε το υλικό στεγανοποίησης 
(3) στη μετωπική επιφάνεια του οδηγού 
δαπέδου (2).

 X Βιδώστε τα διαφράγματα (1) στον οδηγό 
δαπέδου (2).

�

�

�

�

 X Τοποθετήστε τον οδηγό δαπέδου (2) στο 
δάπεδο και σταθεροποιήστε τον.

 X Σφραγίστε τις οπές.
 X Εφαρμόστε αδιάβροχη σφράγιση στον 

οδηγό δαπέδου.

�

 X Τοποθετήστε τον εσωτερικό οδηγό δαπέ-
δου (4) στον εξωτερικό οδηγό δαπέδου 
(6) έτσι ώστε οι ακέφαλες βίδες (5) να 
δείχνουν προς τα μέσα.

 X Ρυθμίστε την απόσταση του εσωτερικού 
οδηγού δαπέδου (4) από τον εξωτερικό 
οδηγό δαπέδου (6) με ακέφαλες βίδες (5) 
(ροπή στρέψης 3 Nm).

 X Μετά την τελική τοποθέτηση του εσωτερι-
κού οδηγού δαπέδου (4) συγκολλήστε τις 
αυλακώσεις με υλικό στεγανοποίησης (3).

�

�

�

����

�

�

έξω μέσα
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7.1.2 Προσυναρμολογήστε τον συνεχή οδηγό δαπέδου με αποστράγγιση (προαιρετικά)

 X Εφαρμόστε το υλικό στεγανοποίησης 
(3) στη μετωπική επιφάνεια του οδηγού 
δαπέδου (2).

 X Βιδώστε το στόμιο αποχέτευσης (1) στον 
οδηγό δαπέδου (2). Τοποθετήστε τον 
οδηγό δαπέδου (2) στο δάπεδο.

 X Ωθήστε τα στόμια αποχέτευσης (1) στους 
παρεχόμενους αγωγούς αποχέτευσης 
(ονομαστικό πλάτος 32).

 X Σταθεροποιήστε τον οδηγό δαπέδου.
 X Σφραγίστε τις οπές.
 X Εφαρμόστε αδιάβροχη σφράγιση στον 

οδηγό δαπέδου.

�

�
�

�

 X Τοποθετήστε τον εσωτερικό οδηγό δαπέ-
δου (4) στον εξωτερικό οδηγό δαπέδου 
(6) έτσι ώστε οι ακέφαλες βίδες (5) να 
δείχνουν προς τα μέσα.

 X Ρυθμίστε την απόσταση του εσωτερικού 
οδηγού δαπέδου (4) από τον εξωτερικό 
οδηγό δαπέδου (6) με ακέφαλες βίδες (5) 
(ροπή στρέψης 3 Nm).

 X Μετά την τελική τοποθέτηση του εσωτερι-
κού οδηγού δαπέδου (4) συγκολλήστε τις 
αυλακώσεις με υλικό στεγανοποίησης (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Γωνιακός οδηγός δαπέδου
Ο γωνιακός οδηγός δαπέδου θα συναρμολογηθεί μόνο αφού στερεωθούν πρώτα τα προφίλ σύνδεσης, βλέπε 
Κεφάλαιο 7.2.3.

έξω μέσα
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Συναρμολόγηση στο σημείο εγκατάστασης

7.2 Συναρμολόγηση φορέα αλουμινίου με σταθερό τμήμα

7.2.1 Συναρμολογήστε το πλαϊνό κάλυμμα 

 

�

�

��

 X Επικαλύψτε το πλαϊνό κάλυμμα (1) στην επισημασμένη περιοχή (2) με υλικό στεγανοποίησης.
 X Συναρμολογήστε το πλαϊνό κάλυμμα (1) με 2 βίδες στον φορέα αλουμινίου.

7.2.2 Συναρμολογήστε το φορέα αλουμινίου

Ο φορέα αλουμινίους θα στερεοποιηθεί πάνω στις επιμήκεις οπές (3) σε μια υπερυψωμένη θέση και αργότερα θα 
βυθιστεί στο σταθερό τμήμα.

 X Στερεώστε τον φορέα αλουμινίου (2) με γωνία 
συναρμολόγησης (1) στις επιμήκεις οπές (3) στον 
τοίχο σύμφωνα με το σχέδιο τοποθέτησης.

 X Τοποθετήστε την γωνία συναρμολόγησης στον 
τοίχο με την κατάλληλη θέση και φέρουσα 
ικανότητα.

� �

�

�������
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�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Εισάγετε λοξά το προφίλ μείωσης κενού (4) και γαντζώστε την πάνω πλευρά �.
 X Διπλώστε το προφίλ μείωσης κενού (4) � και κουμπώστε την κάτω πλευρά �.
 X Ασφαλίστε στην περιοχή διέλευσης με αποστάτη συναρμολόγησης 15 mm (5).
 X Τοποθετήστε παρέμβυσμα στο εξωτερικό σταθερό φύλλο (6) με εγκοπή σύμφωνα με το σχέδιο.

 X Τοποθετήστε τα στοιχεία στερέωσης των πηχών 
τζαμιών (7) στην περιοχή του σταθερού τμήμα-
τος ανά τακτικά διαστήματα (≤300 mm).

�

�

�����
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 X Συναρμολογήστε το προφίλ σύνδεσης 
στον τοίχο (1) και το προφίλ σύνδεσης στο 
δάπεδο (2) σύμφωνα με το σχέδιο EP.

Απόσταση βιδωτής σύνδεσης < 400 mm.

 à Τα προφίλ σύνδεσης πρέπει να έχουν 
την κατάλληλη φέρουσα ικανότητα 
και να έχουν στεγανοποιηθεί (βλέπε 
κεφάλαιο 2.5). 

�

�

7.2.3 Συναρμολογήστε προαιρετικά τον γωνιακό οδηγό δαπέδου

 X Βιδώστε σφιχτά τον γωνιακό οδηγό 
δαπέδου (2) με 2 φρεζάτες βίδες DIN 7991 
M5×12 (1) (ροπή σύσφιξης 6 Nm).

�

�
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7.2.4 Συναρμολογήστε το σταθερό τμήμα

 X Τοποθετήστε το σταθερό φύλλο (3) στο 
προφίλ σύνδεσης δαπέδου �, γυρίστε 
προς τα μέσα � και σπρώξτε προς το προ-
φίλ σύνδεσης στον τοίχο �.

Το προφίλ σύνδεσης στον τοίχο πρέπει σε 
όλο το ύψος είναι κουμπομένο με το προφίλ 
πλαισίου του σταθερού τμήματος.

 X Ελέγξτε το πλάτος ανοίγματος και την ορ-
θογωνικότητα του περάσματος.

 X Σφραγίστε τους αρμούς ανάμεσα στο 
προφίλ σταθερού τμήματος και το εξωτε-
ρικό προφίλ σύνδεσης στον τοίχο με υλικό 
στεγανοποίησης.

�

�

�

�

 X Τοποθετήστε λοξά το προφίλ πηχών τζαμιών 
(4) στα στηρίγματα των πηχών τζαμιών και 
ασφαλίστε περιστρέφοντας προς τα πάνω.

�

�

�
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7.2.5 Βιδώστε σφιχτά το φορέα αλουμινίου

 X Αφαιρέστε τις βίδες (4) και το φορέα αλου-
μινίου (1) στο σταθερό φύλλο (3).

 X Ρυθμίστε το ύψος του φορέα αλουμινίου 
πάνω στις εγκοπές.

 X Ευθυγραμμίστε την γωνία συναρμολόγη-
σης σε οριζόντια θέση.

 X Σφίξτε τις βίδες (4).
 X Συναρμολογήστε τη σφραγίδα πώματος.
 X Σημαδέψτε και διατρυπήστε τέσσερις οπές 

στερέωσης (5).
 X Στερεώστε τον φορέα αλουμινίου με 

4 φρεζάτες βίδες M10 (ανάλογα με την 
επιφάνεια).

��

��

�

 X Ελέγξτε τη σωστή θέση του προφίλ μείω-
σης κενού (7).

 X Αφαιρέστε τον αποστάτη συναρμολόγη-
σης 15 mm (6) στην περιοχή διέλευσης 
από το προφίλ μείωσης κενού (7).

�

�

7.2.6 Συναρμολογήστε την επένδυση της περιοχής διέλευσης

Προετοιμάστε την διέλευση του προφίλ στερέωσης

 

�

�

�

�

�

�

 X Στην εσωτερική πλευρά τοποθετήστε τα διαχωριστικά (2) σε απόσταση περίπου 500 mm στο προφίλ στερέωσης (1).
 X Τοποθετήστε τα στρογγυλά κορδόνια (3) σε απόσταση περίπου 500 mm.
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�

 X Τοποθετήστε το βουρτσάκι στεγάνωσης (3). Αφήστε να προεξέχει για περίπου 2 cm.

 

�

�

 X Λυγίστε ελαφρώς το άκρο που προεξέχει.
 X Τοποθετήστε το βουρτσάκι στεγάνωσης.

 
 X Στην άλλη πλευρά του προφίλ στερέωσης κόψτε το βουρτσάκι στεγάνωσης που εξέχει.
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7.2.7 Τοποθετήστε το φορέα αλουμινίου προφίλ στερέωσης

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Τοποθετήστε το παρεχόμενο προφίλ στερέωσης (βλέπε Κεφάλαιο 7.2.6) στο κάτω μέρος του φορέα αλουμινί-
ου (1) με την εγκοπή με τα κομμάτια στρογγυλού κορδονιού � και περιστρέψτε �.

 X Τοποθετήστε τη διέλευση καλύμματος (3) στο προφίλ κενού � και πιέστε την προς τα πάνω στο προφίλ στε-
ρέωσης .
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7.3 Συναρμολόγηση πρεκιών με σταθερά τμήματα

7.3.1 Θέση εγκατάστασης
Κατά τη συναρμολόγηση του σταθερού τμήματος λάβετε υπόψη τη σωστή θέση εγκατάστασης:
 à Η βίδα στερέωσης πλευρικού τοιχώματος (1) βρίσκεται στο πάνω μέρος της εσωτερικής πλευράς.

 

�

7.3.2 Συναρμολογήστε το προφίλ στερέωσης

 X Συναρμολογήστε το προφίλ στερέωσης (3) 
(ροπή σύσφιξης > 5 Nm, εξαρτάται από την 
επιφάνεια και τον τύπο βίδας).

Απόσταση βιδωτής σύνδεσης < 400 mm.

�
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7.3.3 Συναρμολογήστε το προφίλ σύνδεσης στον τοίχο και το προφίλ σύνδεσης στο δάπεδο

 X Συναρμολογήστε το προφίλ σύνδεσης 
στον τοίχο (1) και το προφίλ σύνδεσης στο 
δάπεδο (2) σύμφωνα με το σχέδιο EP.

 à Τα προφίλ σύνδεσης πρέπει να έχουν 
την κατάλληλη φέρουσα ικανότητα 
και να έχουν στεγανοποιηθεί (βλέπε 
κεφάλαιο 2.5). 

Απόσταση βιδωτής σύνδεσης < 400 mm.

�

�

7.3.4 Περιστρέψτε το σταθερό τμήμα

 X Τοποθετήστε την πάνω πλευρά 
του συναρμολογημένου σταθερού 
τμήματος περίπου 30 mm δίπλα 
στον τοίχο �.

 X Τοποθετήστε την κάτω πλευρά του 
σταθερού τμήματος �. 

 X Πιέστε προς τα κάτω προς το προ-
φίλ σύνδεσης �.

 X Σύρετε το σταθερό φύλλο στον 
τοίχο προς το προφίλ σύνδεσης 
στον τοίχο .

Το προφίλ σύνδεσης στον τοίχο πρέπει 
σε όλο το ύψος να είναι κουμπωμένο 
με το προφίλ πλαισίου του σταθερού 
τμήματος.

 X Ελέγξτε το πλάτος ανοίγματος και την 
ορθογωνικότητα του περάσματος.

 X Σφραγίστε τους αρμούς ανάμεσα 
στο προφίλ σταθερού τμήματος και 
το εξωτερικό προφίλ σύνδεσης στον 
τοίχο με υλικό στεγανοποίησης.

�

�

�

�
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 X Διατρυπήστε οπή Ø 2 mm για βίδα 
στερέωσης.

 X Βιδώστε τη βίδα στερέωσης στα-
θερού τμήματος (1) (ροπή σύσφι-
ξης 2 Nm).

�

 X Περάστε την περιοχή διέλευσης της 
βούρτσας σε σχήμα λωρίδας (2) στο 
προφίλ υποδοχής βούρτσας.

 X Για τη στερέωση της βούρτσας σε σχήμα 
λωρίδας λυγίστε ελαφρά το άκρο (3) με μια 
τανάλια.

 X Συναρμολογήστε την υποδοχή της 
βούρτσας με βούρτσα στεγανοποίησης 
απευθείας πάνω από την περιοχή 
διέλευσης, βλέπε σχέδιο EP.

��

 à Σε περίπτωση που δεν χρειάζεται να συναρμολογηθεί φεγγίτης:
 X Συναρμολογήστε το μηχανισμό κίνησης της συρόμενης πόρτας ECdrive T2 σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμο-

λόγησης του ECdrive T2.

 à Σε περίπτωση που δεν χρειάζεται να συναρμολογηθεί φεγγίτης:
 X Συναρμολογήστε το φεγγίτη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης «GCprofile Therm - Φεγγίτης συστήμα-

τος προφίλ».
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7.4 Συρόμενη πόρτα, 1 φύλλο

7.4.1 Συναρμολογήστε το κάθετο προφίλ τοίχου
Προϋποθέσεις:
 à Τα φύλλα πόρτας έχουν συναρμολογηθεί και ευθυγραμμιστεί.
 à Τα διάκενα έχουν ρυθμιστεί.

 X Βιδώστε σφιχτά το προφίλ σφράγισης 
τοίχου (1).

 X Πιέστε το λάστιχο στεγανοποίησης HSK (2).
Το κάθετο προφίλ τοίχου (1) πρέπει να έχει 
την κατάλληλη φέρουσα ικανότητα και να 
έχει στεγανοποιηθεί (βλέπε κεφάλαιο 2.5).

� �

7.5 Συναρμολογήστε το πακέτο NSK στο σταθερό τμήμα.

Μην κάμπτετε ή λυγίζετε το πακέτο NSK.

 X Τοποθετήστε το σταθερό φύλλο του πακέτου NSK 
(1) έτσι ώστε να προεξέχει για λιγότερο από 5 mm. �

�
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7.6 Συναρμολογήστε το πακέτο NSK στο Συρόμενο φύλλο.

Μην κάμπτετε ή λυγίζετε το πακέτο NSK.

 X Τοποθετήστε το πακέτο NSK στο προφίλ NSK του 
συρόμενου φύλλου (4) έτσι ώστε η στεγανοποίη-
ση NSK (2) να προεξέχει για λιγότερο από 7 mm.

Το προφίλ κάλυψης αλουμινίου (3) καταλήγει σε 
ευθυγράμμιση με την κάτω πλευρά του προφίλ 
αλουμινίου του συρόμενου φύλλου (4).

� �

�

�

�

1 Βούρτσα σε σχήμα λωρίδας
2 NSK-Παρέμβυσμα
3 Προφίλ κάλυψης αλουμινίου
4 Συρόμενο φύλλο
5 Βούρτσα σε σχήμα λωρίδας για ράβδο οδηγού δαπέδου

��
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Καθαρισμός

8 Καθαρισμός
Τι καθαρίζουμε Πώς το καθαρίζουμε
Γυάλινες επιφάνειες Σκουπίστε με διάλυμα νερού με ξύδι και στεγνώστε.
Ανοξείδωτες επιφάνειες Σκουπίστε με απαλό πανί.
Βερνικωμένες επιφάνειες Σκουπίστε με σαπουνόνερο.
Ανοδιωμένες επιφάνειες Σκουπίστε με μη αλκαλικό μαλακό σαπούνι (τιμή pH 5,5 … 7).
Πλαστικές επιφάνειες Σκουπίστε με νερό και ήπιο καθαριστικό.
EPDM-Παρεμβύσματα Σκουπίστε με νερό και ήπιο καθαριστικό.

9 Αποσυναρμολόγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Θανάσιμος κίνδυνος από ηλεκτροπληξία!

 X Αναθέτετε τη σύνδεση και αποσύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος (230/115 V) μόνο σε ηλεκτρολόγο.
 X H ηλεκτρική σύνδεση και ο έλεγχος της γείωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο 

VDE 0100 μέρος 610.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος τραυματισμού!
Κατά την περιστροφή του καλύμματος ενδέχεται να τραυματιστούν άνθρωποι.

 X Ο χειρισμός καλύμματος μήκους άνω των 4 m πρέπει να γίνεται μόνο από δύο άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω προσκρούσεων και συνθλίψεων!

 X Ασφαλίστε το φύλλο πόρτας έναντι ακούσιας κίνησης.
 X Αποσυνδέστε την μπαταρία.

Η αποσυναρμολόγηση πραγματοποιείται στην αντίστροφη σειρά από τη συναρμολόγηση.
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Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com


