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Symboler og grafiske virkemidler

Varsler
I denne anvisningen brukes advarsler for å  informere om fare for personskader og materielle skader.

 X Disse advarslene må alltid leses og tas til følge.
 X Følg alle handlingsanvisninger som er merket med varselsymbolet og varselord.

Varselsymbol Varselord Betydning

FORSIKTIG Fare for personer. 
Hvis ikke anvisningen følges, kan det oppstå lette personskader.

Andre symboler og grafiske virkemidler
For å tydeliggjøre korrekt bruk er viktig informasjon og tekniske opplysninger fremhevet spesielt.

Symbol Betydning

 

betyr "Viktig merknad".  
Informasjon som skal hindre materielle skader, som forklarer eller bidrar til optimering av 
arbeidsprosessene.

 
betyr "Tilleggsinformasjon"

 X  
Symbol for en handling: Betyr at du må gjøre noe.

 X Overhold rekkefølgen ved flere handlingstrinn.

Revisjoner og gyldighet
Gyldig fra programvareversjon DCU2 V1.0

Produktansvar
Informasjonen i denne brosjyren (produktinformasjon og tilsiktet bruk, feilbruk, produktets ytelse, produktved-
likehold, informasjons- og instruksjonsplikt) må tas til følge i henhold til produsentens ansvar for sine produkter 
som definert i produktansvarsloven. Hvis ikke denne informasjonen tas til følge, fritas produsenten fra sitt ansvar. 

Spesielle tilfeller
I bestemte tilfeller, slik som f.eks. ved
 à spesialkabling
 à spesielle funksjonsinnstillinger (parametere)
 à spesialprogramvare

kan det opptre avvik fra angivelsene i denne brukerhåndboken.
 X Rådfør deg med ansvarlig servicetekniker i slike tilfeller.



Slimdrive EMD / -F / -F-IS / Invers

4

Generelle sikkerhetsanvisninger

1 Generelle sikkerhetsanvisninger
 à Denne brukerhåndboken må leses nøye før døranlegget tas i bruk. I tillegg må spesielt disse sikkerhetsanvis-

ningene alltid følges:
 à Overhold drifts-, vedlikeholds- og reparasjonsbetingelsene foreskrevet av GEZE.
 à Idriftsetting, foreskrevne monterings-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må utføres av personer med den 

nødvendige kompetanse, som er autorisert av GEZE.
 à Ved egne endringer på anlegget påtar GEZE seg intet ansvar for skader som måtte oppstå.
 à Eieren er ansvarlig for sikker drift av anlegget. Hvis sikkerhetsinnretningene skulle være feilinnstilt og dermed 

ikke oppfylle sitt bestemte formål lenger, er en videre drift ikke lenger tillatt. Serviceteknikeren må varsles 
umiddelbart.

 à GEZE gir ingen garanti i forbindelse med kombinasjon med andre fabrikater. Bare GEZE-originaldeler må bru-
kes ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider.

 à Tilkobling til nettspenning må foretas av en autorisert elektriker.
 X Nettilkobling og kontroll av jordledning må utføres i samsvar med DIN VDE 0100-610. Nasjonale lover og 

regler for elektriske anlegg må følges.
 à Bruk en 10A-automatsikring, som separerer anlegget fra nettet, som utkoblingsanordning på nettsiden.
 à Sett på sikkerhetsetiketter på glassdører.
 à Beskytt programbryteren mot missbruk av uvedkommende.
 à I henhold til maskindirektiv 2006/42/EF må en fareanalyse foretas og døranlegget merkes i henhold til CE-

merkingsdirektivet 93/68/EØF før døranlegget tas i bruk.
 à Følg den nyeste utgaven av direktiver, standarder og landsspesifikke forskrifter, spesielt:

 à ASR A1.7 "Direktiv for dører og porter"
 à DIN 18650 "Låser og beslag - Automatiske dørsystemer"
 à DIN VDE 0100-610 "Utførelse av lavspenningsinstallasjoner"
 à DIN EN 60335-2-103 "Sikkerheten til elektrisk utstyr til bruk i hjemmet og lignende formål, spesielle krav til 

drivenheter, for porter, dører og vinduer"
 à Sikkerhetsforskrifter, spesielt BGV A1 "Generelle forskrifter" og BGV A2 "Elektriske anlegg og driftsmidler"

1.1 Betingelser 
Begrep Erklæring
Hengselside Den siden av døren som hengslene som dørbladet er hengt opp i, befinner seg på. 

Vanligvis den siden av døren som vender mot åpningsretningen.
 Motsatt side av hengsler Den siden av døren som er motsatt av hengselsiden. Vanligvis den siden av døren som 

vender mot lukkeretningen.
Gangfløy (akitiv dørblad) Hoveddørbladet i en tofløyet dør. Gangdørbladet må ved bruk av døren åpnes som 

første dørblad og skal kun lukkes som siste dørblad.
Skåtefløy (passiv dørblad) Bidørbladet i en tofløyet dør. Det stående dørbladet skal ved bruk åpnes først etter at 

gangdørbladet har forlatt lukkeposisjonen, og det må lukkes igjen som første dørblad.
Kontaktgiver innvendig (KI) Knapper, brytere eller bevegelsesdetektorer for aktivering av døråpneren.

Kontaktgiveren befinner seg inne i rommet som stenges av  døren.
Styrefunksjon i driftsmodusene AUTOMATIKK og STENGT 1).
I driftstilstanden NATT/AV er kontaktgiveren uten funksjon.

Kontaktgiver utvendig (KA) Knapper, brytere eller bevegelsesdetektorer for aktivering av døråpneren.
Kontaktgiveren befinner seg utenfor rommet som stenges av  døren.
Aktiveringsfunksjon i driftstilstanden AUTOMATIKK. I driftstilstandene STENGT 1) og 
NATT/AV er kontaktgiveren uten funksjon.

Kontaktgiver  
berettiget (KB)

Adgangskontroll (for eksempel kodelås  eller kortleser) for aktivering av døråpneren av 
berettigede personer.
Aktiveringsfunksjonen er  aktiv i driftsmodusene "AUTOMATIKK", "STENGT" 1) og NATT/
AV.

Kontaktgiver med bistabil 
funksjon

Knapp for å åpne og lukke døren. Styrefunksjon kun i driftsmodusene AUTOMATIKK 
og STENGT 1). Døren åpnes ved det første trykket på knappen, og lukkes automatisk 
igjen ved det andre trykket på knappen. Funksjonen kan aktiveres gjennom  ved 
innlæring med  hjelp av displayprogrambryteren, ST 220 eller GEZEconnects ved 
igangkjøring. Hvis kontaktgiveren er tilkoblet styringen med funksjonen "Bistabil", 
åpnes begge dørbladene ved aktivering, også når skåtefløy er slått av .

Push&Go Hvis døren trykkes manuelt ut av lukkestilling i driftsmåten AUTOMATISK med aktivert 
Push&Go-funksjon, åpnes døren automatisk så snart en bestemt, justerbar åpnings-
vinkel overskrides.

Sikkerhetssensor Åpne (SIO) Bevegelsesdetektor (for eksempel aktiv-infrarød-lysføler) for sikring av svingområdet 
til døren i åpningsretningen. Sensoren er vanligvis plassert ytterst på dørbladet på 
dørens hengselside.
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Generelle sikkerhetsanvisninger

Begrep Erklæring
Sikkerhetssensor Lukke (SIS) Bevegelsesdetektor (for eksempel aktiv-infrarød-lysføler) for sikring av svingområdet 

til døren i lukkeretningen. Sensoren er vanligvis plassert ytterst på dørbladet på mot-
satt side av dørens hengselside (karmsiden).

Nødstopp Selvlåsende bryter som kan brukes til å utløse umiddelbar stopp av dørdrivenheten i 
faresituasjoner. Drivenheten stopper i den gjeldende stillingen helt til brukeren låser 
opp nødstoppbryteren igjen og dermed avslutter nødstoppsituasjonen.

Regulering av lukkesekvens Elektrisk lukkesekvensregulering
I normal drift reguleres lukkesekvensen til dørbladene ved døråpnere med dobbelt-
dørblader gjennom styringene av døråpnerne. Standdørbladet lukkes først. Gangdør-
bladet blir stående i åpen stilling inntil det stående bladet har oppnådd lukkeposisjon, 
og først deretter begynner gangdørbladet å lukke.
Integrert lukkesekvensregulering (-IS)
Ved strømbrudd er lukkesekvensen regulert mekanisk med Slimdrive EMD-F-IS syste-
met Dørbladene lukkes via energilageret til drivenhetene, der gangdørbladet stoppes 
gjennom den integrerte mekaniske lukkesekvensreguleringen ved ca. 30° åpnings-
vinkel før oppnåelse av lukkeposisjonen. Når skåtefløyen  har nådd sin lukkeposisjon, 
frigir den via mekanikken til den integrerte lukkesekvensreguleringen gangfløyen , slik 
at denne  også kan lukkes helt .

Elektrisk døråpner Arbeidsstrømdøråpner
Utført som vekselstrøm- eller likestrømdøråpner. Ved aktivering av dørdrivenheten 
kobles døråpneren inn av styringen til dørdrivenheten forutsatt at døren er i lukkestil-
ling. Døråpneren er innkoblet helt til døren ikke lenger er i lukkestillingen.
Hvilestrømdøråpner
Utført som likestrømdøråpner. Døråpneren kobles ut ved aktivering av dørdriven-
heten, forutsatt at døren er i lukkestilling. Døråpneren er utkoblet helt til døren ikke 
lenger er i lukkestillingen.

Låstilbakemelding Låstilbakemeldingen er en kontakt som er integrert i dørlåsen, og som aktiveres av 
dørlåsens låsebolt ved mekanisk låsing av døren. Den melder fra til styringen om at 
døren er låst mekanisk og at dørdrivenheten av den grunn ikke kan åpnes. Styringen 
ignorerer da aktiveringen fra samtlige kontaktgivere.

Tilbakestilling Tast for ny idriftsetting av drivenheten etter innkobling av driftsspenningen eller etter 
avsluttet brannalarm. Gjennom aktivering av tasten blir selvholdekoblingen, som er 
integrert i drivenheten, aktivert, og dermed kobles drivenheten inn.

Endeslag Ved lukking i strømløs tilstand blir dørbladene hindret gjennom låsfellen til døråpne-
ren. For at døren skal overvinne låsefellen sikkert ved lukking, betjenes en endebryter 
som er integrert i drivenheten, ved oppnåelse av en bestemt åpningsvinkel, og brem-
sestyrken reduseres. Døren akselererer og faller med økt hastighet inn i låsen. Når 
strømmen er tilkoblet  styres denne funksjonen gjennom styringen til drivenheten.

 1) Driftsmodusen "STENGT" kan kun velges med den eksterne programvelgeren.
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Beskrivelse

2 Beskrivelse

2.1 Monteringstyper og utførelser
 à Dørdrivenheten kan plasseres over dørbladet på overliggeren, eller på dørbladet i utførelsen dørbladmontering.
 à Dørdrivenheten finnes i 1-dørblads- og 2-dørbladsutførelse.

2.2 Oppbygning

Det avbildede dørsystemet er kun en prinsippfremstilling.
Av tekniske grunner kan ikke alle mulighetene vises her.
Betjeningselementer kan plasseres  individuelt.

Eksempel: Dørdrivenheten Slimdrive EMD-F, enkelt dørblad, hodemontering
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1 Dørdrivenhet
2 Stang eller spak
3 Røykkoblingssentral 2)

4 Kontaktgiver utvendig (KA)  (alternativ)
5 Kontaktgiver Berettiget (KB)  (alternativ)
6 Røykkobling 2)

7 Kontaktgiver innvendig (KI)  (alternativ)
8 Displayprogrambryter  (alternativ)
9 Nøkkelbryter til frigivelse av 

displayprogramvelgeren  (alternativ)
10 Nødstoppbryter  (alternativ)

11 Avbruddsbryter "LUKKE DØR" 2)

12 Elektrisk døråpner  (levert av andre )
13 Innside 
14 Utside  
15 Dørhåndtak med dørlås  (levert av andre )
16 Sikkerhetssensor Lukke (SIS)  (alternativ)
17 Sikkerhetssensor Åpne (SIO)  (alternativ) 
18 Dørovergangskabel  (alternativ)
19 Intern programbryter
20 Tilbakestillingstast (F-Reset)  (kun EMD-F)

2) alternativ, i forbindelse med EMD-F
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Betjening

3 Betjening

3.1 Funksjoner

De innstilte parameterne til driftsfunksjonene må kun endres av personer med den nødvendige kompetanse.

Idriftsettingen og innstillingen hhv. endringen av dørparametrene, samt noen spesielle drivenhetsfunksjoner kan 
foretas med en displayprogramvelger, ST 220 eller GEZEconnects.
Avspørring og endring av innstilte drivparametre er beskrevet i koblingsskjemaet.

3.2 Normal drift

I bestemte tilfeller, slik som f.eks. ved spesiell kabling, spesielle funksjonsinnstillinger (parametere), spesialpro-
gramvare kan det oppstå avvik fra opplysningene i denne brukerhåndboken. 
Rådfør deg med ansvarlig servicetekniker i slike tilfeller.

Under normal dørdrift åpnes og lukkes døren automatisk.

Hva skjer? Hva gjør døren?
En kontaktgiver (knapp, bryter eller bevegelses-
detektor) utløses.

Døren åpnes, venter til åpningstiden er utløpt og lukkes 
igjen.

Sikkerhetssensor Lukke (SIS) aktiveres når døren er åpen 
(for eksempel lysføler).

Døren forblir åpnet.

Sikkerhetssensor Lukke (SIS) aktiveres mens døren lukkes. Døren åpnes igjen umiddelbart.
Sikkerhetssensor Åpne (SIO) aktiveres mens døren åpnes. Døren stopper og blir i stillingen helt til aktiveringen er 

slutt (døren åpnes) eller til tiden for åpen dør er utløpt 
(døren lukkes).

Sikkerhetssensor Åpne (SIO) aktiveres mens døren er luk-
ket.

Døren forblir lukket.

En person beveger seg mot den åpnede døren, og en 
bevegelsesdetektor aktiveres.

Døren forblir åpnet.

En person beveger seg mot døren som lukkes, og en beve-
gelsesdetektor aktiveres.

Døren åpnes igjen umiddelbart.

Døren støter på en hindring under åpning. Døren stopper, venter og forsøker igjen å kjøres til åpen 
stilling med redusert kraft.
Deretter lukkes døren igjen.

Døren støter på en hindring under lukking. Døren åpnes igjen umiddelbart, venter til åpningstiden er 
utløpt og lukkes igjen med redusert hastighet.

Ekstra dørfunksjoner

Hvilken bryter/knapp? Hva gjør bryteren/knappen?
Nødstoppbryter Døren stopper umiddelbart (i alle driftsmåter) og forblir i 

denne stillingen til nødstoppbryteren låses opp.
Nøkkelbryter for displayprogrambryteren Hvis en nøkkeltast er tilkoblet på displayprogrambryteren, 

kan denne brukes til å sperre hhv. frigi betjeningen av 
displayprogrambryteren.

Kontaktgiver Berettiget (KB, for eksempel nøkkelbryter 
ute)

Døren åpnes én gang, og lukkes igjen etter utløpt åp-
ningstid. Den innstilte driftsmåten opprettholdes.
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Betjening

3.3 Intern programbryter
Følgende driftsmoduser kan stilles inn med den interne programbryteren:
 à Stilling II aU Automatisk
 à Stilling 0 Na Natt/av
 à Stilling I DO Varig åpen

 à I programbryterstillingen 0 kan driftstypen endres via en tilkoblet displayprogrambryter (alternativ). 
 à I programbryterstillingene I og II tjener displayprogrambryteren (alternativ) til å vise den innstilte driftsmodu-

sen og til å vise feilmeldinger.
 à Ved drift av GEZE døråpnere kan det forekomme spesialtilfeller (f.eks. spesielle koblinger), som avviker fra 

atferden som beskrives her. Rådfør deg med ansvarlig servicetekniker i slike tilfeller.

3.4 Tastprogrambryter TPS (tilleggsutstyr)

 à Kan kobles til i tillegg til den interne programbryteren.
 à Innstillingen av driftsmodus med tastprogrambryteren er kun mulig når den interne programbryteren står i 

stilling 0.

På tastprogrambryteren velges anleggets driftstilstand, og det tilsvarende 
programmet vises.

 X Velg ønsket driftsmodus gjennom å betjene bryterne  og .
Lysdioden for den gjeldende driftstilstanden lyser.

Tastprogrambryteren er tilgjengelig for alle uten nøkkelbryter. Om ønskelig 
kan en ekstra nøkkelknapp for sperring brukes.
Ved bruk av en nøkkelknapp: 

 X Aktivert av ett kort trykk på nøkkelknappen.
Sperre betjeningen av tasteprogrambryteren:

 X Betjen nøkkelbryteren på nytt. Tastprogrambryter TPS
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Betjening

3.5 Mekanisk programbryter MPS (alternativ)

 à Kan kobles til i tillegg til den interne programbryteren.

På den mekaniske programbryteren velges anleggets driftstilstand, 
og det tilsvarende programmet vises.
Den mekaniske programbryteren er tilgjengelig for alle uten nøkkel-
bryter.

For å sperre må den mekaniske programbryteren MPS-ST brukes.
Ved betjening av dreiebyteren velges den ønskede driftsmodusen.

Mekanisk programbryter MPS

På den mekaniske programbryteren MPS-ST velges anleggets driftstil-
stand, og det tilsvarende programmet vises.
Betjeningen av den mekaniske programbryteren MPS-ST er kun mulig 
med den medfølgende nøkkelen.
Sperre den mekaniske programbryteren MPS-ST:

 X Trekk ut nøkkelen.
Ved  betjening av den låsbare dreiebyteren velges den ønskede drifts-
modusen.

Mekanisk programbryter MPS-ST med 
integrert  låsbarbryter

Driftstilstand TPS MPS
MPS-ST

Forklaringer

Automatisk Døren åpnes og lukkes igjen.
Kontaktgivere innvendig og utvendig er aktive.

 à Åpning av 2 dørblader Ved 2-ddørbladsanlegg:
 X Koble om åpning av 2 dørblader i alle driftsmoduser.

Med TPS:
 X Trykk tastene og  samtidig.

Vinter-LED-en slukker.
Med MPS, MPS-ST

 X Velg åpning av 2 dørblader ved tilsvarende posisjon.

 à Åpning av 1 dørblad Koble om til åpning av 1 dørblad i alle driftsmoduser:
Med TPS:

 X Trykk tastene og  samtidig.
Vinter-LED-en lyser.
Med MPS, MPS-ST

 X Velg åpning av 1 dørblad ved tilsvarende posisjon.

Stengt Døren åpnes og lukkes kun når noen går innenfra og ut.

Kontinuerlig åpen Døren forblir åpnet.

Natt Døren åpnes og lukkes bare ved aktivering via nøkkelbryter.

Standdørblad på/av Døren er aktivert og kan beveges manuelt.
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Betjening

3.6 Displayprogrambryter (alternativ)

 à Kan kobles til i tillegg til den interne programbryteren.
 à Innstillingen av driftsmodus med displayprogrambryteren er kun mulig når den interne programbryteren står 

i stilling 0.

Når det vises et punkt på displayet nede til høyre, er det på tide 
med service.

 X Ta kontakt med en servicetekniker.

Displayprogrambryter

Hvis det vises et punkt i midten av displayet, er døren fortsatt 
ikke fullstendig initialisert etter innkoblingen av nettspennin-
gen.
Initialiseringen skjer automatisk når drevet åpner og lukker 
døren.

Driftsmodus Tast Display Forklaringer
Automatisk aU Døren åpnes og lukkes igjen.

Kontaktgiver innvendig og utvendig aktiv.

 à Åpning av 2 dørblader Ved 2-blads Anlegg
Koble om åpning av 2 dørblader i alle driftsmoduser:

 X Velg åpning av 2 dørblader ved tilsvarende posisjon.
 à Åpning av 1 dørblad Ved 1-blads Anlegg

Koble om til åpning av 1 dørblad i alle driftsmoduser:
 X Velg åpning av 1 dørblad ved tilsvarende posisjon.

Stengt ls Døren åpnes og lukkes kun når noen går innenfra og ut.
Kun kontaktgiver innvendig aktiv.

Kontinuerlig åpen DO Døren forblir åpnet.

Natt Na Døren åpnes og lukkes bare ved aktivering via nøkkel-
bryter.

Gangfløy  På/Av  X Betjen tastene samtidig.
Døren er aktivert og kan beveges manuelt.

Stille inn språk
Det viste språket kan stilles inn i servicemenyen til displayprogrambryteren.
Språk som kan velges: tysk, engelsk, fransk og italiensk.

Feilmeldinger på displayet
Hvis det foreligger en feil i anlegget, vises denne hvert ca. 10. sekund på displayprogrambryteren.

 X Les av tallet på feilmeldingen, noter dette og varsle serviceteknikeren.
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Feilsøking Utbedring av feil

4 Feilsøking Utbedring av feil
Problem Årsak Tiltak
Døren åpnes og lukkes 
langsomt

Hindring i bevegelsesområdet  X Fjern hindringen, og kontroller at dørbla-
det er lett å bevege.

Sikkerhetssensor Lukke (SIS) er skitten  X Rengjør sikkerhetssensoren Lukke.
Sikkerhetssensor Lukke (SIS) er feiljustert 
eller defekt

 X Kontakt servicetekniker

Døren åpnes og lukkes 
hele tiden

Hindring i bevegelsesområdet  X Fjern hindring
Stråling eller refleksjon, for eksempel 
reflekterende gulv, regndråper

 X Kontroller registreringsfeltet til bevegel-
sesdetektorene

Feiljustert bevegelsesdetektor  X Kontroller registreringsfeltet til bevegel-
sesdetektorene

Døren åpnes bare litt Hindring i bevegelsesområdet  X Fjern hindringen, og kontroller at dørbla-
det er lett å bevege.

Døren åpnes ikke Hindring i bevegelsesområdet  X Fjern hindringen, og kontroller at dørbla-
det er lett å bevege.

Bevegelsesdetektor feiljustert eller defekt 
(ute)

 X Kontroller bevegelsesdetektoren, og kon-
takt eventuelt servicetekniker.

Nødstopp aktivert  X Låse opp nødstopp
Driftsmodus "Natt"  X Velg en annen driftsmodus.
Driftsmodus "Stengt"  X Velge driftsmodus "Automatikk"
Døren er låst mekanisk  X Lås opp døren.
Døråpneren aktiveres ikke  X Kontakt servicetekniker.
Brannalarm aktiv (kun EMD-F)  X Aktiver tilbakestillingstast
Drivenheten er defekt  X Kontakt servicetekniker

Døren lukkes ikke Sikkerhetssensor Lukke (SIS) er skitten  X Rengjør sikkerhetssensoren Lukke (SIS).
Sikkerhetssensor Lukke (SIS) er feiljustert 
eller defekt

 X Kontakt servicetekniker

Hindring i bevegelsesområdet  X Fjern hindringen, og kontroller at dørbla-
det er lett å bevege.

Bevegelsesdetektor aktiveres hele tiden  X Kontroller bevegelsesdetektoren, og kon-
takt eventuelt servicetekniker.

Driftsmåte "Kontinuerlig åpen"  X Velg en annen driftsmodus.
Strømstøt-knappfunksjon aktiveres  X Avslutt aktiveringen ved å trykke på knap-

pen en gang til.
Displayprogrambryteren 
kan ikke betjenes

Displayprogrambryter er sperret  X Betjen nøkkelbryter til frigivelse
Intern programbryter er ikke i stillingen "0"  X Still den interne programbryteren til stil-

lingen "0"
Displayprogrambryter defekt  X Kontakt servicetekniker

Displayprogrambryter 
viser 8 8

Forbindelse displayprogrambryter til 
styring brutt

 X Kontakt servicetekniker

Displayprogrambryter eller styring defekt  X Kontakt servicetekniker
Displayprogrambryter er 
mørk

Strømbrudd  X Kontrollere nettsikring
Forbindelse displayprogrambryter til 
styring brutt

 X Kontakt servicetekniker

Displayprogrambryter eller styring defekt  X Kontakt servicetekniker
Visning av feilmeldinger på 
displayprogrambryteren

Feil i anlegget  X Noter feilmeldinger. Det følger inntil 10 
ulike feilmeldinger etter hverandre. Vis-
ningen veksler ca. hvert 10. sekund.

 X Kontakt servicetekniker.
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5 Rengjøring og vedlikehold

FORSIKTIG!
Fare for personskader på grunn av støt og fastklemming!

 X Separer drivenheten fra 230 V-nettet før rengjøringsarbeider.
 X Sikre dørbladet mot utilsiktet bevegelse før rengjøringsarbeider.
 X Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må utføres av personer med den nødvendige kompetanse, 

som er autorisert av GEZE.

5.1 Rengjøring
Hva som må rengjøres? Hvordan det må rengjøres?
Sikkerhetssensor Lukke (SIS) (for eksempel lysføler)  X Tørk av med en fuktig klut.
Glassflater  X Vask bort med kaldt eddikvann og tørk.
Rustfrie overflater  X Tørk av med en klut som ikke riper.
Lakkerte overflater  X Tørk av med vann og såpe.
Elokserte overflater  X Vask med ikke-alkalisk smøresåpe (pH-verdi 5,5…7)
Displayprogrambryter  X Tørk av med en fuktig klut, ikke bruk rengjøringsmidler.

5.2 Vedlikehold
Eieren må sikre at anlegget fungerer feilfritt. For å garantere en  feilfri drift må dørsystemet vedlikeholdes regel-
messig av en servicetekniker. 
Vedlikeholdet må gjennomføres minst én gang årlig eller etter vedlikeholdsvisningen på displayprogrambryte-
ren.

Når det vises et punkt på displayet nede til høyre, er det på tide med service.
 X Ta kontakt med en servicetekniker.

GEZE tilbyr vedlikeholdsavtaler med følgende tjenester:
 à Kontroller festeelemengter for godt feste
 à Utføre øvrige justeringsarbeider
 à Utførelse av funksjonskontroll
 à Kontroll av alle sikkerhets- og styringsinnretningene til døranlegget
 à Smøring av alle bevegelige deler

5.3 Kontroll gjennom sakkyndig
I henhold til "Direktiv for dører og porter" (ASR A1.7 og GUV 16.10), avsnitt 6, må sikkerheten til automatiske dører 
kontrolleres av en sakkyndig før første gangs bruk og minst én gang i året.
GEZE tilbyr følgende tjenester:
Inspeksjon og funksjonskontroll av alle sikkerhets- og styreinnretninger ifølge kravene i kontrollheftet for elek-
trisk betjente vinduer, dører og porter; utgave for skyvedører og skyveporter  ZH 1/580.2.
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6 Tekniske data
Åpningshastighet: 0°/s … 33°/s
Lukkehastighet: 0°/s … 33°/s
Tilkoblingsdata, elektrisk: 230 VAC; 50 Hz ifølge DIN IEC 38
Tilkoblingsytelse: maks. 300 W Nominell effekt 230 W
Sikring: 230 VAC strømtilkobling: 10 A på monteringsstedet
Strømforsyning for eksterne enheter: Tilkobling 24 VDC; maks. 1000 mA
Temperaturområde: -15 °C til +50 °C; kun for tørre rom
Beskyttelsesgrad: IP 20
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