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MONTASJEANVISNING. 

 
GEZE Econodrive EL  

Skyvedørsautomatikk. 
 
 

1 Rydd døråpningen. 
 
 
For å kunne utføre en forsvarlig montasje er det viktig at arbeidsstedet er klargjort og 
ryddet.  
 
Følgende punkter må sjekkes/avklares: 

 Er automatikken riktig til denne døråpningen? Lengde på automatikk skal 
være ca 2 ganger døråpning. 

 Er festemulighetene for automatikken tilfresstillende? 
 Flaten hvor automatikken skal monteres må være plan med veggen, og fri 
for stikkontakter, kabler, lister eller lignende. 

 Dersom ikke gulvet er ferdig må bygget angi riktig høyde på ferdig gulv. 
 Kabler og slanger gjennom døråpningen må flyttes. 
 Dersom det er mulig stenger man av døråpningen slik at man kan få jobbe 
uforstyrret. 
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2 Legg frem alt verktøy og automatikk/deler. 
 

 
Få automatikk, verktøy og skruer/festemateriell til arbeidsplassen (Se liste nedenfor). 
Sjekk at automatikken er komplett med det utstyret som skal være med. 
 
Til en standard montasje trengs følgende verktøy: 
 

 Bormaskin/Batteridrill med bor/bits. 
 Slagbormaskin/Hilti med bor. 
 Vippesag/Baufil. 
 Sekskantnøkler (Umbrako) 2mm, 2.5mm 3mm, 5mm, 6mm (T-Grip). 
 Fastnøkler 8mm, 10mm, 2x13mm, 19mm. 
 Vater (helst lang) 
 Blyant/tusj. 
 Tommestokk/målbånd. 
 Avbiter. 
 Div. skrujern. 
 Limpistol (evt. Strips for feste av kabler) 
 Gardintrapp. 
 Bukk. 
 Evt. Trekkefjær for kabling. 

 
 
Det følger ikke med festemateriell i leveransen. Følgende festemateriell kan benyttes. 

 Skruer: 
o Selvborende 4x35 med senket hode. (Feste topprofil til dørblad) 
o Selvborende 5x30 med 6-kant-hode. (Feste opphengsprofil til vegg) 
o 640 med senket hode (for feste av gulvstyring til gulv) 
o 3,5x35 utenpåliggende hode (for feste styrepanel til vegg) 

 
 Plugger og skiver: 

o Plastplugger for mur for 8mm hull 40mm 
o Plastplugger for mur for 5mm hull 30mm 
o Skiver 3x30mm for Sapa/Schuco/Wicona (Alt. flattstål 30x3xDB) 

 
 Kabel: 

o 4x0,25 med skjerm (f.eks PFSK 4x0.25) eller tilsvarende fot tilkobling 
av programbryter 

o 2x0,6 for tilkobling av trykknapper, nøkkelbrytere og lignende. 
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3 Planlegg montasjen. 
 

 
For best mulig resultat på montasjen, ta nå en gjennomgang av hele jobben.  

 Merk av hvor styrepanel, trykknapp, nøkkelbryter o.l skal være.  
 Hvordan skal kablene trekkes. Se kabelskjema nedenfor for antall ledere. 
 Merk midten av døråpningen. 
 Merk midten av automatikken og opphengsprofilen. 
 Finn om gulvet er i vater, eventuelt finn høyeste punkt. 
 Merk av underkant opphengsprofil fra høyeste punktet på gulvet. (DH + 
30mm fra FG (ferdig gulv)). Se på tegning. 
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4 Klargjør dørblader for montasje. 
 
Kapp festeprofil like lang som dørbladet, og bor/forsenk hull med jevne mellomrom. 
Bruk ca 20cm avstand mellom hull, og litt tettere på endene. 
 

 
Figur 1: Festeprofil 

 
 
Monter festeprofil på topp av dørbladet. Senter på festeprofil på første dørblad skal 
være 53mm fra veggen. Dette tilsvarer at profilen monteres jevnt med ytterkant på en 
dør med 50mm tykkelse. Det er viktig at festeprofilen blir montert helt vannrett. På 
SAPA-profiler oppnåsdette ved å enten benytte skiver (3 x 30mm) eller et flattjern/-
aluminium med tilsvarende mål. Se tegning. 
Profilen festes med senkede selvborende skruer el tilsvarende. 
 

 
 
Figur 2: Snitt automatikk med SAPA 050 profiler (50mm tykkelse) 
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Skyv inn opphengsbraketter og monter på opphengsgafler i profilen på toppen av 
dørbladene. Kort medbringer monteres på høyre dørblad sett innenfra (se figur 3), 
lang medbringer festes på venstre dørblad. 
 

 
Figur 3: Døroppheng sett ovenfra 

 
 
 
 
Skjær ut i bakkant av dørblad for styrekloss ca 25x25mm. Slik vist i figur 4. 
 

 
Figur 4: Utsparing i bakkant av dørblad 
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5 Montering av opphengsprofil. 
 
Opphengsprofil er vist i figur 4. Denne forbores med 30-35 cm avstand, vekselvis i 
øvre og nedre forsenking. På endene bores hullene noe tettere. Hullene trenger ikke 
å senkes, men grader etter hullboring bør fjernes for å sikre plan montasje.  
Dimensjon på hull avhenger av hvilke skruer som benyttes. Hullene bores noe større 
enn dimensjonen på skruene. 
 

 
Figur 5: Opphengsprofil ferdig boret. 

 
Monter opphengsprofilen midt over døråpning i riktig høyde. 
 
 
Montasjehøyde: 
 
Underkant opphengsprofil  =  Dørbladhøyde + 27mm fra høyeste punkt på gulv 
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Figur 6: Vertikalsnitt automatikk 

 
 
 

6 Heng opp automatikken. 
 
 
Automatikken kommer som en komplett enhet, og er bare å henge opp i sporet i 
opphengsprofilen. Hvis automatikken er lang, anbefaler vi at man er 2 personer for å 
henge denne opp. Sørg for at midten på automatikken er jevnt med midten på 
døråpningen og opphengsprofilen. 
Det er svært viktig at profilene er helt sammensatt før man begynner å feste disse 
sammen. Om nødvendig kan man legge mellom en trekloss, og slå forsiktig med en 
hammer for å få profilene til å sitte ordentlig. Dersom overfeltet ikke er helt slett, må 
denne fores ut slik at den er helt slett. 
 
 
 
Når automatikken henger oppe låses den fast til opphengsprofilen med de 
medfølgende låsemuttrene (figur 7). Disse fordeles med jevne mellomrom over hele 
bredden, og trekkes trekkes til med 4 Nm. 
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Dersom automatikken ikke er kommet helt på plass, kan man riste automatikken på 
plass etter at man har festet låsemuttere. 
 

 
 

 
Figur 7: Festemutter 
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7 Heng opp innerste dørblader og juster. 
 
Løsne voggene fra transportsikringen, og slakk ned bolt og mutter slik at det er god 
klaring for å sette inn opphengsgaffelen. Tilnærmet riktig høyde skal være når 
overkant på boltens hode er jevnt med underkant løpekinneprofil.  
Plasser 2 vogger på hver side av midten. Pass på at lang medbringer (den som er 
festet til tannreima) er mellom vogger på høyre side. 
Dørbladene henges opp slik vist i figur 8. 
 

 
Figur 8: Oppheng av dørblader 

 
Dørbladene skal nå være i riktig høyde, men en viss justering må påregnes. Juster 
dørblader slik at de er parallelle til vertikalprofiler ved sidefelt, og at de ikke spriker i 
midten. 
 
NB: kontroller at alle klaringer er riktige, både til gulv og mot børster. 
 
Når dørbladene er riktig justert festes dørbladene fast med kontramutter på 
opphengsbolt. Mutter trekkes til med moment 15 Nm. Sjekk at dørbladene kan 
bevege seg fritt uten fysiske hindringer. 
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Dra dørene opp til riktig åpenstilling, og fest endestoppere slik at dørene ikke kan gå 
forbi dette punktet. Dersom det benyttes vanlige rammedører skal dørene ikke åpnes 
lenger enn vist i figuren nedenfor. Klemsikring er normalt ca 20 mm. Vær også 
oppmerksom på klemfare som kan oppstå i bakkant av dørblader mot vertikale 
profiler eller vegger. 
 
 

 
Figur 9: Klemsikring 
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8 Monter gulvstyring. 
 
Trekk døren opp i åpen stilling, og skyv inn gulvstyringen til den stanser i fremre profil 
på dørbladet. Sjekk at døren ligger riktig mot børsten, hold gulvstyringen der, og skyv 
dørbladet til den er synlig bak døren. Merk av to sider på gulvplaten og fjern 
gulvstyringen.  
Ta løs plastklossen fra gulvstyringer, og legg gulvplaten på etter merkinger. Merk av 
for festehull, og bor disse (dimensjon avhenger av hvilke plugger/skruer som 
benyttes).  
 

  
 
Få klarlagt om det er varmekabler eller rør i gulvet før man borer. 
 

 
Legg i plastplugger og fest gulvplaten. Sett på plastklossen igjen. Døren kan nå tres 
tilbake over gulvstyringen. Eventuelle justeringer inn/ut utføres med en 17mm 
fastnøkkel. 
 
Lang medbringer festes til høyre dørblad med medfølgende skruer slik vist i figur 3. 
Mens dørene står i midtposisjon, festes kort medbringer til tannreimen. For å få 
dørene til å møtes akkurat på midten, kan det være nødvendig å flytte litt på en av 
medbringerne. Dette utføres med å løsne på låseskruer i opphengsbrakett (5mm 
umbrako) 
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9 Kabling og kobling. 
 
Kabling: 
Kabling inn i automatikken kan utføres på to måter. Enten ved å trekke alle kabler inn 
gjennom endelokkene på dekselet. Kablene må sikres mot å skades i kontakt med 
løpeverket/tannrem ved å festes til kabelholdere. Fordelen med denne måten er at all 
kabling blir skjult fra alle sider.  
 
For å gjøre kablingen enklere kan man bore hull midt på automatikken slik vist i 
figuren under. Enten borer man ett hull for hver kabel, eller man lager ett stort hull for 
alle kablene. Fordelen er at det er mindre jobb, og kablingen blir mer oversiktlig. 
NB: Når man lager hullene må man være forsiktige slik at man ikke skader 
tannreimen eller løpebanen. 
Kablene festes til toppen av løpeskinnen med heftestrips eller med lim. 
  

 
 Figur 10: Hull for kabler.  
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10 Styrepanel 
Styrepanel (programbryter) plasseres etter ønske fra bruker. Eneste begrensing er 
lengden på kabelen som ikke må overstige 50m.  
Først tar man hull i boks for kabel, så monteres boksen på veggen i ønsket posisjon 
med egnet festemateriell. 
Trekk kabel fra boks til automatikken. Kabelen må være minimum 4-leder med 
skjerm (f.eks PFSP 8X0.22). Trekk kabel gjennom hull i løpeskinna, eller gjennom 
kabelfester i løpeskinna og koble til etter skjema i figur nedenfor. 
 

 
Figur 11 Tilkoblinger styrepanel 
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11 Monter sensorer. 
 
Automatikken leveres som standard med 2 stk HOTRON HR-94-D impulsgivere, men 
andre sensorer kan benyttes hvis ønskelig. Denne manualen viser montering og 
tilkobling av HOTRON HR-94-D. 
 
Marker midten av døråpningen utvendig, og fest boremal slik man ønsker at 
sensoren skal monteres. Bor hull for skruer (3.5mm) og forbor hull for kabel med 
samme bor. 
 
Benytt en installasjonsbor og bor gjennom veggen. Pass på at du ikke treffer 
løpeskinna eller elektriske kabler. Se figur på neste side for ett eksempel på 
gjennomføring. Man kan også trekke kabelen på andre måter, dette må vurderes for 
hvert enkelt tilfelle.  
 
Innvendig sensor monteres på dekkappen, midt over døråpningen. Sensoren 
monteres fast, men kabelen kobles ikke til sensorene før dekkappen er festet til 
automatikken. 
 
Kabel til begge sensorer trekkes gjennom hull i som er boret i løpeskinna og kobles til 
slik vist i koblingsskjema nedenfor.  
 
For sikkerhetssensorer er det viktig at disse blir montert slik at sensoren ’ser’ helt inn 
til døren. Dette for at døren ikke lukker seg mens det befinner seg personer i 
døråpningen 
 

 
Figur 12 Hull for utvendig sensor 
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Figur 13 Tilkoblingen innvendig og utvendig sensor 
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12 Igangkjøring. 
 
Dørene plasseres i lukket stilling og strømmen kobles til. Automatikken vil da utføre 
en selvtest hvor den viser forskjellige data på styrepanelet. Etter litt tid vil visningen 
stanse og styrepanelet vil da vise LE automatikken er da klar for selvprogrammering. 
Programmeringen startes ved å trykke   ↵   Døren vil da gå noen ganger frem og 
tilbake med variabel hastighet for å lære seg dørvekt, åpnebredde og hvilket utstyr 
som er koblet til. Mens dette foregår viser styrepanelet verdier fra L0 til L8.   
Når styrepanelet viser L6 stanser døren på en foreslått åpning som vinteråpning. 
Dersom denne er OK trykker man ↵,  hvis ikke stiller man døren i den posisjonen 
som man mener er riktig som vinteråpning og kvitterer med å trykke ↵. 
Styrepanelet viser nå L7. Trykk ↵ og programmeringen er ferdig. 
Døren er nå ferdig igangkjørt men står nå med standard verdier for alle parametere. 
Dersom man ønsker det kan men nå justere disse parameterene slik at døren 
beveger seg slik man ønsker. (Se under avsnitt Programmering.) 
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13 Justering av parametere. 
 
 
 
 
1.meny 
Visning Funksjon Mulige 

innstillinger 
Fabrikkinstilling

uA Åpningshastighet 01 – 09 06 
uS Lukkehastighet 01 – 05 04 
oH Hold-åpen-tid standard 00 – 60 s 00 
or Hold-åpen-tid redusert åpning 00 – 60 s 00 
oS Hold-åpen-tid ved nøkkelbryter 00 – 60 s 01 
ub Akselerasjon/forsinkelse 1 – 10 6 
uF Kraftkurve 1 - 10 10 
nE Veksle til neste meny ↵  
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2.meny 
Visning Funksjon Mulige innstillinger 
Er Visning av aktuell feilmelding Δ - viser forrige feilmelding  

∇ - Viser neste feilmelding 
CE – Sletter feil 

oE Visning av de siste 10 
feilmeldinger 

Δ - Viser forrige feilmelding  
∇ - viser neste feilmelding 
CE – Sletter feillogg 

di Diagnose 
(Viser hva som er programmert) 

r0/r1 – Uten/med el-mek lås 
L0/L1/L2/L3 – ingen SIS/SIS1/SIS2/Begge 
F0/F1/F2/F3 – Med/Uten overvåking av sensorer 
S0/S1 – med/uten sabotasjekontakt 
A0/A1 – Uten/med Batteripakke 
xx – Dørbladvekt (x 100Kg) 
yy – + Dørbladvekt (x Kg) 

SA Visning av driftstid ∇ - Neste visning  
Co = Totalt antall døråpninger (i 100 stk)  
Ho = Antall driftstimer (i 4-timer) 
Fo = Antall egentester 

CS Sletting av servicevisning ↵ - Steng lysdioden i servicevisningen. 
Fr/Fo Frikobling av motoren ↵ - Frikobler motoren. 

Dørbladene kan flyttes og Fo vises på displayet. 
For å avslutte frikoblingen gjentas operasjonen 

LE Innlæring ↵ - Starter innlæring av automatikken tilsvarende 
kapittel 8 

EP Soft-ware versjon ↵ - Visning av soft-ware versjon  
nE Veksle til neste meny ↵ 
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3.meny 
Visning Funksjon Mulige innstillinger Fabrikksinstilling 
AI Indre åpningsforsinkelse 00 – 10 s 00 
AA Ytre åpningsforsinkelse 00 – 10 s 00 
AC Funksjon ved strømbrudd 00 Åpne ved strømbrudd  

01 steng ved strømbrudd  
02 det finnes ikke batteri  
 

00 

Cb Slutthastighet 00 Slutthastighet = 0  
01 Slutthastighet > 0 

00 

SL Sluse 00 ingen sluse (Standard 
om ingen andre anlegg er 
tilkoblet)  
01 Sluse  
02 Vindfang 

00 

SF Permanent lukketrykk 00 – 05 00 
HF Forlengelse av hold-åpen-tid 

ved høy trafikk 
00 Av 
01 På 

00 

SP Språk på programvelger 00 Tysk 
01 Engelsk 
02 Fransk 
03 Italiensk 

00 

EF Antall dørblader 00 2-fløyet 
01 1-fløyet 

00 

dt Dør-type 00 Lineær dør (vanlig) 
01 Lineær teleskopdør 
02 Break-Out dør 
03 Foldedør 
04 CO48 dør 
05 Lineær Branndør 
(Spesialprogram) 
06 Lineær røykdør 
(spesialprogram) 

00 

Ft Fastfelt type 00 Stopp (4 min) 
01 Break-out 
02 Ikke i bruk 
03 Stopp 
04 Sakte åpning 
 

00 

nE Veksle til neste meny ↵  
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4.meny 
Visning Funksjon Mulige innstillinger Fabrikksinnstillinger
CL Reverseringsgrense 02 (0.6mm)  – 80 (25mm) 1-fløyet 

02 (1.2mm) – 80 (50mm) 2-fløyet
30 
30 

CP Sett alle verdier til 
fabrikksinnstilling 

↵  

So Innløpshastighet 
åpning 

00 – 07 00 

Sc Innløpshastighet 
lukking 

00 – 07 00 

PO Kraft til motor (Ved 
tunge dører) 

00 – 03 00 

rt Låstype 00 Ingen lås  
01 Bistabil elektromekanisk 
lås 
04 4-punktslåsing 

00 
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14 Montering av dekkappe. 
 
Dersom man har strekt kablene over løpeskinnen må man ta ut i dekkappen for 
kablene. 
 
Fest endelokkene på dekkappen med dobbeltsidig tape, og heng dekselet på plass. 
For sikkerhets skyld anbefaler vi å feste dekkappen med en selvborende skrue i hver 
ende av dekkappen. 
 
Dekkappe merkes med klistremerker fra leverandør. 
 
 
 
 

15 Opplæring av bruker. 
 
Før man overlater anlegget til brukeren er det viktig at denne får en opplæring i bruk 
av automatikken. Eventuelt også anbefale servicekontrakt for sikker drift over lang 
tid. 
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Feilmeldinger. 
 
Dersom det oppstår en feil på dørautomatikken vil programvelgeren oppgi en 
feilkode. Denne tallkoden indikerer hvilken feil det er på automatikken. Nedenfor er 
vist en tabell med de feilkodene som kan oppstå, og hva koden betyr. 
 
Feilm Område Forklaring 
00  Ingen feil 
01 24V Ingen 24VDC (Intern strømforsyning) 
02 12V DCU100 ingen 12VDC (Intern strømforsyning) 
03 230V Ingen 230VAC (Strømforsyning) 
07 Brannalarm Røykvarsler aktiv eller feil på brannsløyfe 
08 Brannalarm Røykvarsler aktiv 
10 Encoder Intet eller feilaktig signal fra TACO 
11 Kortslutning 

DCU100 
Strøm gjennom motor 1 er for høy 

12 Motor DCU100 Motor 1 defekt 
13 SIS1 Fotosikringskanal 1 skifter ikke, eller aktivert lenger enn 4 min. 
15 Styrepanel Ingen kommunikasjon med programbryter 
16 Lås El-mek låsesperre klarer ikke å låse. 
17 Lås El-mek låsesperre klarer ikke å frigjøre. 
18 Lås Tilbakemelding låst/ulåst meldes samtidig. 
19 SIS2 Fotosikringskanal 2 skifter ikke, eller aktivert lenger enn 4 min. 
25 Åpen Døren er blokkert i åpen stilling 
26 Bevegelse Døren når ikke innprogrammert åpenstilling 
27 SOI1 – SOI2 Sikkerhetssensor 1 eller 2 er aktivert (tilleggsutstyr) 
28 Motor rele Motorrele på hovedkort er defekt 
29 SOI 2 Sikkerhetssensor 2 skifter ikke, eller er aktivert lenger enn 1 min 
32 Sabotasje Sabotasjekontakt er aktivert 
33 Sluse Ingen kontakt med automatikk nr 2 
35 Apotekeråpning Apotekerpåninginngang aktivert mer enn 4 min. 
36 Redundans Intern redundans i styringer 
37 KI 1 Innvendig sensor aktivert mer enn 4 min. 
38 KI 2 Innvendig sensor aktivert mer enn 4 min. (*) 
39 KA Utvendig sensor aktivert mer enn 4 min. 
40 KB Nøkkelbryter aktivert mer enn 4 min. 
41 SOI 1 Sikkerhetssensor 1 skifter ikke, eller er aktivert lenger enn 1 min 
42 Nødlukk (NOTVER) Nødlukk aktivert mer enn 4 min. 
45 Motor Motor overopphetet. Over 110 grader 
46 Temperaturføler Temperaturføler i motor defekt 
47 Temperaturføler Temperaturføler i styring defekt 
48 DCU100 Motor eller styring er overopphetet. Over 115 grader) 
60 DCU100 Feil på hovedkort 
61 Batteripakke Batteripakke er utladet 
63 Software Software på hovedkort samsvarer ikke med tilleggskort (*) 
64 Åpning ved test Døren åpnet ikke innen påkrevd tidsintervall (*) 
65 Program Feil i intern overvåking av prosessor (*) 
70 DCU101 Feil i tilleggskort (*) 
71 DCU101 Strøm gjennom motor 2 er for stor (*) 
72 Motor DCU101 Motor 2 defekt (*) 
75 DCU101 Temperatur i tilleggskort er for høy. Over 110 grader. (*) 
77 DCU101 Temperaturføler i tilleggskort er defekt. (*) 
78 DCU101 Motor eller tilleggskort overopphetet. Over 115 grader. (*) 
79 Motor rele Motorrele i tilleggskort er defekt (*) 
90 DCU100 Styrekort er defekt 
91 Tacho Ingen signal fra taco (Encoder) 
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