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1 Allmänna anvisningar
 Avsedd användning

Dörrautomatiken Slimdrive EMD resp. EMD-F är avsedd för automatisk öppning och stängning 
av slagdörrar.

Slimdrive EMD resp. EMD-F är lämplig för:

● användning i torra utrymmen,
● entrér och invändiga dörrar i industriell verksamhet och offentliga lokaler
●  i privata lokaler.

Slimdrive EMD 

● får användas i utrymnings- och räddningsvägar
● får inte användas till branddörrar eller rökskyddsdörrar
● får inte användas i områden med explosionsrisk.
Slimdrive EMD-F

● är avsedd för användning till branddörrar och rökskyddsdörrar
● får användas till utrymnings- och räddningsdörrar.
● får inte användas områden med explosionsrisk.
Annan användning än den avsedda användningen, t.ex. kontinuerlig manuell drift, samt  
ändringar på produkten är inte tillåtna.
Observera ”GEZE produktinformation för dörrstängare”.

 Normer

Vid projekteringen och vid driften av automatiken skall följande beaktas:
● direktiven för motormanövrerade fönster, dörrar och portar BGR 232  

(utgivna av huvudförbundet för de industriella yrkessammanslutningarna)
● EU:s maskindirektiv 98/37/EG (riskanalys)
●  brandskyddsföreskrifter, arbetarskyddsnormer
●  Normer, t.ex. EN 1154, VDE 0100
●  nationella föreskrifter
●  DIN 18650
●  DIN 18263-4
●  DIN EN 60335-2-103
●  Direktiv för låsanläggningar (för EMD-F)

  Ansvarsbegränsning

Företaget GEZE GmbH tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador som beror på  
underlåtenhet att följa anvisningarna i denna handledning för denna dörrautomatik. Tekniska 
ändringar, som är till för att förbättra eller vidareutveckla produkten, kan införas när som helst 
utan föregående tillkännagivande. 
Ytterligare information får du gärna från vår kundservice.

 Medföljande dokumentation

Ritningar: Nummer    art 
   70106-9-0970, mat. nr. 107579  kopplingsschema EMD / EMD-F  
   70106-9-0971    kabelschema EMD / EMD-F

Ritningarna ändras kontinuerligt. Använd endast den senaste versionen.
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2 Säkerhetsanvisningar
Föreskriven montering, underhålls- och reparationsarbeten måste utföras av experter som är 
auktoriserade av GEZE. För säkerhetstekniska kontroller skall nationella lagar och föreskrifter 
följas.
Egenmäktiga ändringar på anläggningen leder till att GEZE inte längre tar något ansvar för  
skador på grund av dessa ändringar.
Vid kombination med andra fabrikat lämnar GEZE inte någon garanti. Även för reparations- och 
underhållsarbeten får endast GEZE originaldelar användas. Anslutningen till nätspänningen 
måste utföras av en behörig elektriker. Gör nätanslutningen och kontrollen av skyddsledaren i 
enlighet med DIN VDE 0100-610.
Använd en 10 A säkring som nätavskiljare.
Skydda displayprogramomkopplaren mot obehörig åtkomst.
Enligt maskindirektivet måste en riskanalys genomföras innan dörranläggningen tas i drift och 
dörranläggningen måste märkas i enlighet med CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG.
Observera de senaste versionerna av direktiv, normer och nationella föreskrifter, i synnerhet:
● BGR 232 „Direktiv för motormanövrerade fönster, dörrar och portar“
● DIN 18650 „Building hardware - Powered pedestrian doors"
● VDE0100, del 610 ""Inrättande av lågspänningsanläggningar”
● Arbetarskyddsföreskrifter, i synnerhet BGV A1 ”Förebyggandets principer” och BGV A2 

”Elektriska anläggningar och drivmedel.   

 Arbeta säkerhetsmedvetet

Säkra arbetsplatsen så att obehöriga inte kan beträda den. Använd endast de kablar som anges 
på kabelritningen. Fäst lösa kablar med kabelband. Koppla bort drivningen från nätet och kon-
trollera att den är spänningsfri innan du påbörjar arbeten med elsystemet. Vid användning av 
en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) är anläggningen strömförande även vid frånkoppling från 
nätet. Använd alltid isolerade ledarändhylsor till kabeländar (se kopplingsschemat). Sätt upp 
säkerhetsdekaler på glasdörrar (mat.-nr 081476). Risk för skador på grund av glasskärvor. Risk 
för skador på grund av vassa kanter och rörliga delar på drivningen.

 Kontroll av den monterade anläggningen

Säkerhetsanalys (riskanalys)

 Enligt maskindirectiv 98/37/EEG måste en riskanalys genomföras innen dörranlägg-
ningen tas i bruk och dörranläggningen märkas enligt CE-märkningsirektiv 93/68/EEG.

Åtgärder för säkring och för att förhindra kläm-, stöt-, skär- och indragsställen. 
Kontrollera säkerhets- och styrsensorerna. 
Kontrollera skyddsledaranslutningen till alla metalldelar som kan beröras.

 Arbeta miljömedvetet

Vid hanteringen av dörranläggningen som avfall skall de olika materialen separeras och lämnas 
till återvinning.



5

3 Transport och lagring
Dörrautomatiken Slimdrive EMD-F är inte konstruerad för hårda slag eller för fall.
 
Kasta den inte och låt den inte falla!
Lagringstemperaturer under -30°C och över + 60°C kan leda till skador på apparaten.
Endast för torra utrymmen!
Skydda mot fukt.

4 Verktyg
Verktyg  storlek
Måttband
Markeringsstift
Borr   Ø 4,�
Gängtapp   M 5
Insexnyckel  4 mm,   
endast för EMD-F: � mm
Skruvmejsel  bladbredd  3 och 5 mm 
 krysspår
Endast EMD-F: Haknyckel   Ø �0 - �� (bild) 
 mat. nr. 111�47,  
 medföljer drivningen
Körnare
Hammare
Tejp för fastsättning av borrmallen
Avskalningstång
Krimptång för elkabel
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5 Produktbeskrivning

5.1 Beskrivning av anläggningen och tekniska data
Slimdrive EMD resp. EMD-F är slagdörrsautomatik som styrs av sensorer eller avkännare och 
arbetar helautomatiskt.
Slimdrive EMD resp. EMD-F arbetar elektriskt vid öppning och stängning.
Användning av 2 st Slimdrive EMD eller EMD-F på parflygliga dörrar är möjlig.

Max. användningsområde EMD

Mekaniska data:
-  Mått (H x D x L):     70 mm x 121 mm x 650 mm.
-  Max. omgivningstemperaturintervall:  -10 till +50 °C
-  Vikt:     EMD ca. 6 kg, EMD-F ca. 9 kg

Elektriska data:
-  Nätanslutning:     230VAC +10% -14%, 50/60Hz 
-  Effektförbrukning:    max 230 W 
- Apparater som kan anslutas externt: 24 V DC, max. 1 A

Max. användningsområde EMD-F
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5.2 Grundkonstruktion och tillval
Automatik
1 Motor-/växelenhet
� Transformator
3 Gavelstycke
4 Bottenplatta
5 Styrning
6 Drivaxel, genomgående
7 Fjäderpaket (endast EMD-F)
8 Kåpa eloxerad eller lackad 

(vid pardörrsutförande med heldragen kåpa eller med mellankåpa)

Rullskena med hävarm
Monteringen beror på vilken typ av stopp som valts.
1 Rullarm
� Rulle
3 Skena
4 Ändstycke

Standardarmsystem
för smygdjup LT:
 0 - 100 mm
 100 - �00 mm
 �00 - 300 mm

Monteringsplatta för automatiker (tillval)
För vissa monteringssituationen krävs det en  
monteringsplatta.
Generellt rekommenderas en monteringsplatta för  
att underlätta monteringen.
(vid pardörrsutförande med heldragen 
eller med mellanmonteringsplatta)

Styrelement (tillbehör)
Enligt uppgifter på kopplingsschemat, mat.-nr 107579
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LT = smygdjupÜ = dörrbladsfals

Karmmontage gångjärnssida 
Slimdrive EMD resp. EMD-F 
med rullskena (710 mm)
EMD: max. smygdjup  LT: 75 mm
EMD-F: max. smygdjup  LT: 0 mm
EMD max. dörrbladsfals  Ü: 30 mm
EMD-F max. dörrbladsfals Ü: 30 mm

Karmmontage anslagssida 
Slimdrive EMD resp. EMD-F 
med standardarmsystem för
smygdjup LT: 0-100 mm 
   100-�00 mm 
   �00-300 mm

Dörrbladsmontering gångjärnssida 
Slimdrive EMD resp. EMD-F 
med rullskena (760 mm)
EMD max. smygdjup   LT: 50 mm
EMD-F max. smygdjup   LT: 0 mm
Max. dörrbladsfals    Ü: 30 mm

5.3 Montagesätt
Pardörrsutförandet motsvarar i princip av monteringstypen för enkeldörra.
ANMÄRKNING: 
Dörrens öppningsvinkel måste begränsas med ett dörrstopp.
Slimdrive EMD resp. EMD-F möjliggör följande stopptyper för dörrar DIN vänster  
och DIN höger:

Gångjärnssida Anslagssida

Karmmontage anslagssida
Slimdrive EMD resp. EMD-F 
med rullskena (710 mm)
Max. smygdjup LT: - 30 / + 50 mm 

Hänvisning:
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6 Montering

6.1 Allmänna anvisningar för monteringen

VARNING: VIKTIGA ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER MONTERING
Observera alla anvisningar. Felaktig montering kan leda till allvarliga personskador.

Det angivna omgivningstemperaturintervallet på automatikens monteringsplats måste 
hållas.

I anslutning till monteringen skall automatikens inställningar och funktionssätt kontrol-
leras!

6.1.1 Leveransens omfattning och fullständighet
Öppna alla förpackningsenheter. Kontrollera att leveransen är komplett och bekanta dig  
samtidigt med delarna.
Dörrautomatiken Slimdrive EMD resp. med rullskena eller standardarmsystem 
består huvudsakligen av:
 ● Drivenhet
 1 automatik 
 1 sats fästskruvar 
    Borrmallar
 ● Skyddshölje
 1 kåpa
beroende på beställning:
 ● Rullskena
 1 Skena 
 1 Rullarm 
 1 sats fästskruvar
eller:
 ● Standardarmsystem
 1 standardarmsystem (storlek beroende på smygdjup)

Tillbehör (tillval)
 Styrelement: enligt uppgifterna på kopplingsschemat
 - Dörrstopp ( golv eller vägg)
 - Programomkopplardisplay
 - Monteringsplatta med en sats fästskruvar
 - Brandlarmscentral
 - Dörrstängningsknapp
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6.1.2 Förberedelser i byggnaden
Kontroll av montageförutsättningar och platsförhållandena (ev. skaderisker) 

 Underkonstruktionen måste garantera en säker fastsättning av drivningen. 

 Lämpliga fästdon måste användas, t.ex. träskruv, nitmuttrar etc.

● Före monteringen av automatiken måste man kontrollera att dörrbladet är i gott mekaniskt 
skick och att den går lätt att öppna och stänga.

● Underkanten på det element som är monterat längst ner (rullskena och stångsystem) måste 
monteras minst � m över marken.

● Kablarna måste vara dragna enligt kabelritningen.
● Kontrollera det planerade montagesättet på dörrblad- resp. karmprofilen  

(se kap. 5.3).

6.2 Anslagsmall för automatik, rullskena och standardarm
Dörrens överkant måste vara vågrätt justerad både i öppet och stängt läge. 

● Ta fram den rätta montagemallen i enlighet med monteringssättet (kap. 6.4x). 

● Observera fastsättningssätt  
(direkt fastsättning resp. med  
monteringsplatta, se kap. 6.4x)

● Rikta in montagemallen parallellt  
med dörrens överkant.

● Fixera mallen med tejp i enlighet  
med det fastställda monteringssättet.

 Dörr- och montageskisserna på  
mallen är ett stöd.

ANMÄRKNING::
Om dörrarna inte slår jämnt måste 
mallen skiljas längs perforeringen  
resp. böjas.
● Förborra med en diameter  

på �,5 mm i trädörrar.

Huvudmontering / karm - gångjärnssida

Huvudmontering / karm - anslagssidan

Dörrbladsmontering / gångjärnssida
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6.3.1 Karmmontering gångjärnssida med rullskena (enkeldörr)
● Använd en lämplig montagemall (s. kap. 6.2)

Direkt fastsättning

 
Använd 8 skruvar

Anslutning för 
lågspänning  

*2)

Måttreferens  
Gångjärnets mitt

Fastsättning med  
monteringsplatta

Se till att det finns minst 2 skruvar  
för varje hålrad

Hålbild DIN vänster och DIN höger i spegelbild

Kabelinföring Ø 15 - �0 mm 
   *1) -  för nätmatning 
   *2) -  för sensorer, dörröppnare, programomkopplare  
 och strömmatning skyddad av låsbrytkontakt

skyddad 
strömmatning 
230 V / 50 Hz  
 *1)

skyddad 
strömmatning 
230 V / 50 Hz  
 *1)

Anslutning för 
lågspänning  

*2)

6.3 Montagemått för olika monteringssätt

Observera automatikens riktning: 
Elektroniken mot gångjärnet!

Fästdon för:
Monteringsplatta  = M5
Grundplatta = M5 eller träskruv
Rullskena = M5 eller träskruv

Platsbehov rullskena

Måttreferens överkant dörrprofil 
(=överkant rullskena)

Platsbehov Slimdrive EMD, EMD-F

Måttreferens  
Gångjärnets mitt
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6.3.2 Karmmontering anslagssida med rullskena
● Använd en lämplig montagemall (s. kap. 6.2).

Skyddad 
strömmatning 
230 V / 50 Hz  
 *1)

Direkt fastsättning

Använd 8 skruvar

Fastsättning med  
monteringsplatta
Se till att det finns minst  
� skruvar för varje hålrad

Hålbild DIN vänster och DIN höger i spegelbild

Anslutning för 
lågspänning 

 *2)

Skyddad 
strömmatning 
230 V / 50 Hz  
 *1)

Kabelinföring Ø 15 - �0 mm 
   *1) - för nätmatning 
   *2) - för sensorer, dörröppnare, programomkopplare låsbrytkontakt

Fästdon för:
Monteringsplatta = M5
Grundplatta = M5 eller träskruv
Rullskena = M5 eller träskruv

Observera automatikens riktning: 
Motor, transformator mot gångjärn!

Platsbehov rullskena

Måttreferens underkant ram
(dörröverstycke)

Platsbehov Slimdrive EMD, EMD-F

Anslutning för 
lågspänning 

 *2)

Måttreferens  
Gångjärnets mitt

Måttreferens  
Gångjärnets mitt
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6.3.3 Karmmontering anslagssida med standardarm (enkeldörr)
● Använd en lämplig stoppmall (s. kap. 6.2).

skyddad 
strömmatning 
230 V / 50 Hz  
 *1)

Direkt fastsättning 

           Använd 8 skruvar

Anslutning för 
lågspänning 

 *2)

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Fastsättning med  
monteringsplatta
Se till att det finns minst 2 skruvar  
för varje hålrad

Hålbild DIN vänster och DIN höger i spegelbild

Anslutning för 
lågspänning 

 *2)

skyddad 
strömmatning 
230 V / 50 Hz  
 *1)

Fästdon för:
Monteringsplatta = M5
Grundplatta = M5 eller träskruvar
Rullskena = M5 eller träskruvar

*3) standardarmens montagemått hänvisas till  
      handledningen „Montering EMD-standardarmsystem“ 
      70106-9-0957, mat.-nr 105339

Observera automatikens 
riktning: Motor, 
transformator mot 
gångjärn!

Kabelinföring Ø 15 - �0 mm 
   *1) - för nätmatning 
   *2) - för sensorer, elslutbleck,, programomkopplare  
 och låskolvskontakt

Måttreferens underkant ram 
(dörröverstycke)

Platsbehov Slimdrive EMD, EMD-F

Platsbehov stångsystem

Måttreferens 
Gångjärnets mitt
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6.3.4 Dörrbladsmontering gångjärnssidasida (enkeldörr)

● Använd en lämplig montagemall (s. kap. 6.3).

    VIKTIGT:
  Finns det tillräckligt med plats för att öppna dörren? 
 Alla kablar måste anslutas till kopplingsdosorna (UP/AP) med kabelöverföring..

Direkt fastsättning
           Använd 8 skruvar

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Fastsättning med  
monteringsplatta
Se till att det finns minst 2  
skruvar för varje hålrad

Hålbild DIN vänster och DIN höger i spegelbild

*1) Kabelinföring för gemensam dörrövergång
- för nätmatning
- för sensorer, dörröppnare, programomkopplare  
  och låsbrytkontakt

Observera automatikens riktning: 
Motor, transformator mot gångjärn!

Fästdon för:
Monteringsplatta = M5
Grundplatta = M5 eller spånplattskruvar
Rullskena = M5 eller spånplattskruvar

Platsbehov rullskena

Måttreferens överkant dörrprofil

Platsbehov Slimdrive EMD, EMD-F

Måttreferens 
Gångjärnets mitt
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6.3.5 Karmmontering gångjärnssida med rullskena (pardörr)
● Använd passande borrmall som vid enkeldörrs utförande (se kapitel 6.2)

Fastsättning 2x EMD resp. EMD-F med mellanmonteringsplatta

Fastsättning 2x EMD resp. EMD-F med genomgående monteringsplatta 

Direkt fastsättning 2x EMD resp. EMD /-F 

Måttreferens
Gångjärnets mitt 

*1) skyddad strömmatning 230 V / 50 Hz
*�) Skyddad kabelinföring för lågspänning: sensorer, elslutbleck, programomkopplare och låskolvskontakt 

Dörrbladsbredd

B3 Gångjärnsavstånd

B3 Gångjärnsavstånd

Automatikerna Slimdrive EMD och Slimdrive EMD-F för par dörrar är utrustade med elektrisk stängningssynkronisering. Observera att 
endast Slimdrive EMD-F med mekanisk stängningssynkronisering är tillåten för branddörrar enligt EN 1158.

Dessutom gäller de nationella föreskrifterna.

Dörrbladsbredd

Mått som saknas: se ovan

Måttreferens =  
Gångjärnets mitt B3 Gångjärnsavstånd

Måttreferens
Gångjärnets mitt

Aktivt dörrblad Passivt dörrblad

Passivt dörrbladAktivt dörrblad

Passivt dörrbladAktivt dörrblad

DörrbladsbreddDörrbladsbredd Måttreferens =  
Gångjärnets mitt
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6.3.6 Karmmontering anslagssida med rullskena (pardörr)
● Använd passande borrmall som vid enkeldörrs utförande (se kapitel 6.2)

Fastsättning 2x EMD resp. EMD-F med mellanmonteringsplatta

Fastsättning 2x EMD resp. EMD-F med genomgående monteringsplatta

B3 Gångjärnsavstånd

B3 Gångjärnsavstånd

Automatikerna Slimdrive EMD och Slimdrive EMD-F för pardörrar är utrustade med elektrisk stängningssynkronisering

. Observera att endast Slimdrive EMD-F med mekanisk stängningssynkronisering är tillåten för branddörrar enligt EN 1158.

- Dessutom gäller de nationella föreskrifterna. 

B3 Gångjärnsavstånd

Direkt fastsättning 2x EMD resp. EMD-F 

Mått som saknas: se ovan

Måttreferens 
Gångjärns mitt

Måttreferens 
Gångjärns mitt 

Måttreferens 
Gångjärns mitt

Måttreferens 
Gångjärns mitt

Aktivt dörrblad Passivt dörrblad

Aktivt dörrblad Passivt dörrblad

DörrbladsbreddDörrbladsbredd

DörrbladsbreddDörrbladsbredd

Aktivt dörrblad Passivt dörrblad

*1) skyddad strömmatning 230 V / 50 Hz
*�) Skyddad kabelinföring för lågspänning: sensorer, dörröppnare, programomkopplare och låsbrytkontakt 
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6.3.7 Karmmontering gångjärnssida med standardarm (pardörr)
● Använd passande borrmall som vid enkeldörrs utförande (se kapitel 6.2)

Fastsättning 2x EMD resp. EMD-F med mellanmonteringsplatta

Fastsättning 2x EMD resp. EMD-F med genomgående monteringsplatta

Direkt fastsättning 2x EMD resp. EMD-F 

*1) skyddad strömmatning 230 V / 50 Hz
*�) Skyddad kabelinföring för lågspänning: sensorer, elslutbleck, programomkopplare och låskolvskontakt

Mått som saknas: se ovan
B3 Gångjärnsavstånd

B3 Gångjärnsavstånd

B3 Gångjärnsavstånd

Dörrbladsbredd

Aktivt dörrblad Passivt dörrblad

Dörrbladsbredd

Passivt dörrbladAktivt dörrblad

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Passivt dörrbladAktivt dörrblad
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6.3.8 Karmmontering anslagssida med rullskena (pardörr)
● Använd passande borrmall som vid enkelflygligt utförande (se kapitel 6.2)

Fastsättning 2x EMD resp. EMD-F med monteringsplatta 

Direkt fastsättning 2x EMD resp. EMD-F 

B3 Gångjärnsavstånd

B3 Gångjärnsavstånd

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Måttreferens 
Gångjärnets mitt

Passivt dörrblad Aktivt dörrblad

Aktivt dörrbladPassivt dörrblad

DörrbladsbreddDörrbladsbredd

Dörrbladsbredd Dörrbladsbredd

*1) skyddad strömmatning 230 V / 50 Hz
*�) Skyddad kabelinföring för lågspänning: sensorer, elslutbleck programomkopplare och låskolvskontakt 
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6.4 Montering av automatiken
● Dra av skyddsplasten..
● Om sådan finns: skruva fast monteringsplattan.
● Skruva fast automatiken. 

För inriktning hänvisas till vyn uppifrån på ritningarna i kapitel 6.3 
Använd de medlevererade skruvarna M 5 alt. träskruvarna. 

Anslutningskablarna får inte klämmas.

6.5 Montering av rullskena
● Skjut in ändstyckerna i skenan och skruva fast dem 

på de markerade platserna.
 Kontrollera att de sitter riktigt och att de är riktigt injusterad.
● Fäst hävarmen genom att böja rullskenan (elastisk) något.
 Eventuellt är dörren lätt att öppna.
 Förspänning av stängningsfjädern genom hävarmen, så att dörrbladet får ett tillräckligt tryck i 

stängt läge.

6.6 Montering av hävarm (för montering med rullskena)

 För monteringen av hävarmen får endast de 
medlevererade insexskruvarna (med beläggning 
i det nedre gängområdet) användas!

Risk för person- och sakskador!
Den monterade och eventuellt spända hävarmen  
bromsas elektriskt.
Ingen av motorkablarna får komma i kläm 
(se bild).
Om den lagrade energin i en spänd hävarm skulle 
släppas fri obromsad, slungas hävarmen tillbaka 
till utgångsläget.

Kontrollera att anslutningen är riktig (bild)!

6.6.1 Karmmontering gångjärnssida med rullskena
● Öppna dörren 
● Montera hävarmen på det sätt som  

visas streckat  och ritat på vidstå-
ende teckning

● Skruva in insexskruven  och dra åt 
den

 (åtdragningsmoment = 12 - 15 Nm)

● Spänn hävarmen  så mycket som 
krävs och fäst den i rullskenan.

Plintar åtdragna!
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6.6.2 Karmmontering anslagssida med rullskena
● Montera hävarmen enligt den  

streckade  illustrationen och  
fäst med skruven   
(åtdragningsmoment = 12 - 15 Nm)

● Spänn hävarmen  och fäst den  
i rullskenan. 

6.6.3 Dörrbladsmontering gångjärnssida med rullskena
VARNING:  
Använd den rätta hävarmen i enlighet 
med DIN höger resp. DIN vänster.

Se präglingen på rullhävarmen.
● Montera hävarmen på det sätt som visas 

streckat  och ritat på vidstående teckning.
● Skruva in insexskruven  och dra åt den (åtdragningsmoment = 12 – 15 Nm).
● Spänn hävarmen så mycket som krävs  och fäst den i rullskenan.
ANVISNING för demontering:

En eventuell demontering av hävarmen måste ske i omvänd ordning jämfört med monteringen 
vid alla monteringssätt. 
● 1. Stäng dörren. 
● 2. Lossa hävarmen från rullskenan (förspänningen släpper). 
● 3. Ta bort skruven och lossa hävarmen.

6.7 Montering av standardarm (alternativ till hävarm med rullskena)

Observera den handledning som ligger i standardarms förpackningen.

Den maximala hävarmsspänning som anges där skall ovillkorligen följas!

6.8 Dörrstoppbegränsning
● Kontrollera platsförhållandena.
● Öppna och stäng dörren för hand.
● Vid dörrbladsmontering måste du se upp med kläm- och 

skärställen vid dörrkanterna.
● Montera en dörrstopp.

6.9 Montering av styrsensorerna 
Sensorer som är monterade på väggen måste riktas in så att dörren inte går genom  
sensorernas registreringsområde eftersom dörrarna i så fall kan aktivera sig själva. 
För elektriska anslutningar hänvisas till kopplingsschemat 70106-9-0970.



�1

7  Elektrisk anslutning

7.1 Nätanslutning

Livsfara på grund av elektriska stötar.
 Elektriska anläggningar (230 V) får endast anslutas av en behörig elektriker!

 VDE-föreskrifterna måste följas.

 Koppla alltid bort anläggningen från nätet vid arbeten på elsystemet.

Enligt gällande föreskrifter måste dörrautomatiken kunna kopplas bort från spänningen på ett 
lämpligt ställe. Vid en fast förlagd anslutning skall en huvudströmbrytare finnas.
Vid användning av böjliga kablar skall alltid isolerade ledarhylsor användas.

7.2 Inkoppling och kablar
Kablarna för nätanslutning och styrledningarna måste finnas i byggnaden (se kabelritningen). 
Anslut en �30 V nätledning till uttagsplinten (1) i enlighet med kopplingsschemat.
Vid arbeten på elsystemet måste drivningen kopplas bort från nätet med kontakten (2) 
under motorn!

● Anslut resp. signalkabel till den medlevererade kontakten enligt kopplingsschemat och sätt in 
den i motsvarande anslutningsplint i styrningen.

● Sätt in jordkabeln i kåpan och montera kåpan.

	 För	fler	uppgifter	hänvisas	till	kopplingsschemat.

Uttag nätanslutning

Nätfrånkoppling för 
transformator och 

Jordning kåpa

Styrkablar
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Varning!

Efter ändring av fjäderns förspänning måste man låta automatiken gå igenom en 
inlärning igen.
Kapitel 9 ”Serviceläge” skall gås igenom helt!

8 Inställningar
 Gäller endast för Slimdrive EMD-F. Inte nödvändigt för Slimdrive EMD!

8.1 Stängningskraft
Stängningskraften skall ställas in för alla driftsätt och i varje enskilt fall på  
fjäderpacket.

Injusteringen beror på monteringssättet i enlighet med kap. 6.4.

8.1.1 Fabriksinställning

8.1.2 Inställningar vid rullskena
● Använd en haknyckel i storleken 20 – 22 mm för inställningen.

8.1.3 Inställningar vid stångsystem
● Använd en haknyckel i storleken 20 – 22 mm för inställningen.

Varning!

Området över EN 6 (markerat med svart på ritningen) är ett förbjudet område vid 
användning av standardarm och får inte ställas in.

förbjudet område
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8.2 Stängningshastighet i strömlöst tillstånd
Detta specialfall inträder vid ett strömavbrott och vid ett brandlarm eller om drivningen stängs av 
elektriskt.
Stängningshastigheten regleras elektriskt även i detta drifttillstånd. 

8.3 Stängningsfunktion i strömlöst tillstånd
Den inställning som gjorts på fabriken kan i regel vara kvar. I särskilda fall går det att göra en 
inställning av drivaxelns kamkontroller (mikrobrytare). 
Tillvägagångssätt:

● Fäst dörren på önskad början av tillslaget (kil etc.)
● Demontera växelskyddet
● Lossa kamskivans klämning (insexnyckel 2 mm)
● Rotera kamskivan tills mikrobrytaren bryter (klick!)
● Rotera kamskivan i andra riktningen tills brytpunkten nås (klick!)
● Dra fast kamskivan
● Kontrollera inställningen
● Montera växelskyddet.
Det	finns	risk	för	klämskador: 
Mer än 10° ändslag på dörren är inte tillåtet på grund av en eventuellt för hög  
dörracceleration och en därmed sammanhängande risk för personskador.

Drivaxel

Kamskiva

Mikrobrytare
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9  Serviceläge

9.1 Drift

Åtkomst till serviceläget
 Åtkomst till serviceläget är bara möjligt med displayprogramomkopplaren.

Displayprogramomkopplarens funktioner är beskrivna i kopplingsschemat.

Till-/frånkoppling av serviceläget
● Tryck på serviceknappen (1) och knappen  samtidigt.

1 Dold serviceknapp
2 Display
3 Okänt nolläge 

(Dörren är inte initialiserad ännu, inget fel)
4 Servicevisning

Om ingen knapp trycks in under � minuter återgår styrningen till 
det normala driftläget.
Undantag: i inlärningsläget.

Betjäning av serviceläget
Serviceläget startar med den första funktionen på den första 
menynivån (funktion ).
Serviceläget består av 4 menynivåer som är uppdelade i olika funktioner. Inom funktionerna är 
olika nivåer möjliga.
I serviceläget behåller dörrarna det aktuella drifttillståndet och öppnas och stängs i enlighet med 
detta.
I serviceläget har programomkopplardisplayens knappar följande funktioner::

Knapp Förklaring 

Till föregående funktion/ändra inställning eller öka värdet

Till nästa funktion/ändra inställning eller sänka värdet

Bekräfta funktion och ändra till inställningarna/godkänna inställningarna och återgå till 
den aktuella menyn (Enter)

Avbryta 
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9.2 Funktioner
Stäng dörren före inlärning.

Vid par dörrar skall dessa stängas i rätt ordning.

Med funktionen inlärning i serviceläget får dörren sina driftparametrar.  
När inlärningen påbörjas indikeras av displayen . 
Följande indikeringar på displayen visar det aktuella steget:

9.2.1		Inlärning	dörrar	med	en	flygel

9.2.2 Inlärning pardörrar
Branddörrar med pardörrar är endast tillåtna med mekanisk stängningssynkronisering 
enligt DIN EN 1158.

Dörrautomatiken Slimdrive EMD-F kan även användas med elektrisk stängningssynkroni-
sering till pardörrar som inte är branddörrar.

Visning Förklaring

Start

Stängningsläge

Öppningsläge

Fjäderkraft

Inlärning elslutbleck

Inlärning passivt dörrblad

Fel vid inlärning
(Se kapitel 9.4)

Visning Förklaring 

Start

Stängningsläge

Öppningsläge

Fjäderkraft

Inlärning elslutbläck

Fel vid inlärning
(Se kapitel 9.3)
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9.3 Fel vid inlärning 
Visning: (  )
● För visning av de konstaterade felen på den andra menynivån går du till punkten  och tit-

tar på visningen.
Det går att rulla uppåt  och neråt  i fellistan med knapparna och programomkopplar- 
displayen. Felnumrens betydelse finns på kopplingsschemat (avsnittet ”Felmeddelanden”).
● Åtgärda felet och starta om inlärningen.

Varning!
Efter en ändring av automatikens fjäderförspänning, armsystem eller ändringar på säker-
hetssensorn „Öppning“ skall styrningsparametrarna kontrolleras (se kopplingsschema).
Dessutom måste man låta styrningen göra en ny inlärning!
Kapitel 9 ”Serviceläge” skall gås igenom helt!
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10 Service och underhåll
Den föreskrivna underhållsservicen på Slimdrive EMD-F som anges nedan skall utföras av en 
auktoriserad tekniker minst en gång per år.
Om det finns en programomkopplardisplay lyser serviceindikeringen på displayen. Service och 
underhåll skall då utföras så snart som möjligt.

10.1 Risker vid mekanisk service
Risk för personskador genom att kåpan ramlar ner!

Kåpan hålls med en låsanordning på drivningens sidodel.
● Lossa jordkabeln (gul och grön) på kabelskon från kåpan.
● Vid återmonteringen skall denna jordkabel sättas in på samma ställe innan kåpan monteras. 

Om detta inte sker finns det risk för elektriska stötar vid en jordslutning.
Vid	alla	arbeten	på	elsystemet	finns	det	risk	för	stötar!

● Koppla alltid bort elnätet med huvudströmbrytaren i byggnaden från automatiken, och spärra 
den mot återinkoppling.

 Det går också att använde kontakten i automatiken för 
frånkopplingen.

Risk för klämskador!
På grund av hävarmens resp. standardarmens svängrörel-
ser finns det alltid en viss risk för personskador.
Specialfall Slimdrive EMD-F  
Elektrisk broms i strömlöst tillstånd!

Slimdrive EMD-F har en elektriskt reglerande broms för stängningshastigheten.  
Denna fungerar vid strömavbrott, när apparaten  
är elektriskt frånkopplad och vid ett brandlarm  
(generator-princip). 
Om styrningen byts ut eller om kablar mellan  
motorn	och	styrningen	kläms	av	finns	det	en	 
betydande risk för skador på grund av hävarmen. 

Öppningen av dörren eller endast motsvarande  
spänning av hävarmen lagrar energi som sedan  
släpps fri utan bromsning! 
Stäng därför alltid dörren manuellt vid dessa  
tillfällen och demontera hävarmen enligt  
beskrivningen i kapitel 6.6.4.

Risk för brännskador på grund av varm motor!
Efter kontinuerlig drift eller om öppningen/stängningen går trögt resp. andra defekter kan motorn 
i drivningen nå relativt höga temperaturer vilket innebär risk för brännskador.
● Koppla eventuellt från nätströmmen och låt motorn kylas av först.

komplett kabelanslutning
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10.2 Underhållsarbeten
Slimdrive EMD resp. EMD-F är i stort sett underhållsfri och det kommer inga omfattande  
arbeten med undantag av följande:

 Kontroll av att fästskruvarna sitter fast,
 åtdragning av standardarmens fästskruvar eller kontroll och
 byte av O-ringarna på rullhävarmens rulle i skenan. 
Demontering av hävarmen, se sidan 16!

 Rengör rullskenans insida,
 kontrollera dörrens låskolv med avseende på korrekt funktion, olja in lätt vid behov resp. 
 kontrollera att standardarmen inte är skadat och byt vid behov.

Provkörning
● Dra ut stickkontakten
● Se till att dörren har nödvändig rörelseförmåga
● Kontrollera korrekt montering och stängningsföljd (vid pardörrar)
● Kontrollera stängningshastigheten och tillslaget, även i strömlöst tillstånd  

(se kap. 8.� och 8.3) och återställ vid behov.
● Koppla till nätspänningen igen resp. sätt in stickkontakten igen.

10.3 Elektrisk service
● Ha kontrolldokumentationen redo och fyll i den.
● I menypunkten  på servicemeny � skall följande avfrågas och dokumenteras i  

underhållshandboken:  
- antal öppningar ( ),  
- drifttimmar ( ) och  
- den tid som återstår till nästa service ( ) 

● Låt alltid Slimdrive EMD resp. EMD-F genomgå en ny inlärning när underhållsarbeten har 
slutförts (se kap. 9.3)

● Kontrollera funktionen hos aktiverings- och närvarosensorer och byt ev. ut.

10.4 Elektriska fel
Felmeddelanden sparas och kan kontrolleras på programomkopplardisplayen.
Om det finns ett aktuellt fel visas detta var 10 sekund på programomkopplardisplayen.
Om punkten lyser i vänster visningshalva i kontrollomkopplardisplayens visning har  
anläggningen inte kunnat initialiserats efter starten. Det finns antingen ett hinder i vägen  
eller också har något fastnat i anläggningen.
Punkten försvinner så snart dörren har öppnats helt och stängts igen.
För felsökning och felavhjälpning hänvisas till kopplingsschemat, avsnittet ”Felmeddelanden”.

Varning!
Efter en ändring av automatikens fjäderförspänning, armsystem, eller ändringar på  
säkerhetssensorn „etc“ skall styrningsparametrarna kontrolleras (se kopplingsschema).
Dessutom måste man låta styrningen göra en ny inlärning!
Kapitel 9 ”Serviceläge” skall gås igenom helt!



�9

EG-överensstämmelseförklaring 
EC-Declaration of Conformity 
CE-Déclaration de conformité

Tillverkare:     GEZE GmbH 
(Manufacturer, Fabricant)  Reinhold-Vöster-Straße 21-29 
     71229 Leonberg

Produktbeteckning:   automatisk svängdörrsdrivning
(Product identifier,       (automatic sliding door drives, 
Désignation du produit)  systèmes automatiques pour porte coulissante)

   GEZE Slimdrive EMD, GEZE Slimdrive EMD-F

Förklaring (Declaration, Déclaration)::
De nämnda drivningarna är utvecklade, konstruerade och tillverkade på ovan nämnda tillverka-
res eget ansvar i överensstämmelse med följande direktiv och normer.

The  above drives are under the sole responsibility of the above manufacturer developed, desig-
ned and manufactured in accordance with the following directives and standards.

Les produits mentionnés sont développés, construits es fabriqués en propre responsabilité du 
fabricant susnommé en respectant suivantes.

EU-direktiv (EU-Directives, Directives UE):
	 	 •  EMC-direktivet 89/336/EWG i versionen 93/31/EEG  

  (EMV Directive, Directive CEM)  
	 	 •  Lågspänningsdirektivet  73/23/EWG i versionen (93/68/EEG) 

  (Low Voltage Directive in the version, Directive relative à la basse tension, version).

Europeiska normer (European Standards, normes européennes):
	 	 •  EN 60335-1   • EN 61508-1 - -7  
	 	 • EN 60950-1 •  EN 1634-1

  (endast för, only for, que pour EMD-F)
Nationella normer (national Standards, normes nationale):

	 	 •  DIN 18�63-4
	 	 •  Direktiv för fastlåstningsanläggningar 

  (endast för, only for, que pour EMD-F) 
 

       
 Hermann Alber      Leonberg, 10. Juni �005
 Verkställande direktör

11 EG-överensstämmelseförklaring
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Anteckningar:
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Anteckningar:
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I enlighet med det ansvar som tillverkaren 
har för sina produkter som definieras i „Pro-
duktansvarslagen“ skall den information som 
denna broschyr innehåller (produktinformation, 
avsedd användning, felaktig användning, 
produktunderhåll, informations- och kontroll-
skyldigheter) följas. Underlåtenhet att göra 
detta fritar tillverkaren från ansvar.

GEZE Återförsäljare:

Mellersta Östern
Förenade Arabemiraten
GEZE Middle East
P.O. Box 17903 
Jebel Ali Free Zone 
Dubai, U.A.E.
Tel. +971 (0)4 88 33-11� 
Fax +971 (0)4 88 33-240 
E-Mail:geze@emirates.net.ae 

Europa

Frankrike
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0)1 60 6� 60-70
Fax +33 (0)1 60 62 60-71 
E-Mail: france.fr@geze.com

Storbritannien
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park 
Lichfield 
Staffordshire, WS13 8SY
Tel. +44 (0)1543 44 30-00 
Fax +44 (0)1543 44 30-01 
E-Mail: info@geze-uk.com

Italien
GEZE Italia Srl
Via Giotto 4
�0040 Cambiago (Mi)
Tel. +39 0� 95 06 95-11
Fax +39 02 95 06 95-33
E-Mail: italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 06 7� 65 31-1
Fax +39 06 72 65 31-36
E-Mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl
Via Treviso 58
700�� Altamura (Bari)
Tel. +39 080 3 11 5� 19
Fax +39 080 3 16 45 61
E-Mail: gezebari@libero.it

Beneluxländerna
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein, Kapelbeemd,
Leemkuil 1,
56�6 EA Eindhoven
Tel. +31 (0)40 � 6� 90-80
Fax +31 (0)40 2 62 90-85 
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Österrike
GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0)66� 66 31 4�
Fax +43 (0)662 66 31 42-15 
E-Mail: austria.at@geze.com

Asien
GEZE	Asia	Pacific	Ltd.
Unit 630, Level 6, Tower 2
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories
Hong Kong
Tel. +85� (0)�3 75 73 8�
Fax +852 (0)23 75 79 36
E-Mail: info@geze.com.hk

GEZE Industries 
(Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development  
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0)�� �6 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02 
E-Mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Industries  
(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai 
Dynasty Business Center
Room 401-40� 
No. 457 WuRuMuQi North Road
200040 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21 52 34 09-60/-61/-62
Fax +86 (0)21 52 34 09-63
E-Mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE  Industries  
(Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou 
Room 1113 Jie Tai Plaza
�18-��� Zhong Shan Liu Road
510180 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 (0)�0 81 3� 07-0�
Fax +86 (0)20 81 32 07-05
E-Mail: gezegz@public2.sta.net.cn

GEZE  Industries  
(Tianjin) Co., Ltd. 
Branch Office Beijing
The Grand Pacific Building
B Tower Room 201 
8A, Guanghua Road
Chaoyang District
100026 Beijing, P.R. China
Tel. +86 (0)10 65 81 57-32/-42/-43
Fax +86 (0)10 65 81 57-33
E-Mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Asia Sales Ltd.
No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0)��-�6 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE GmbH 
P.O. Box 1363 
71��6 Leonberg 
Germany
GEZE GmbH 
Reinhold-Vöster-Str. �1-�9 
71��9 Leonberg 
Germany 
Tel. +49 (0)715� �03-0 
Fax +49 (0)7152 203-310

GEZE Online
www.geze.com

GEZE Filialer 
 
Tyskland
GEZE GmbH 
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstr. 8
13086  Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0)30 47 89 90-0
Fax +49 (0)30 47 89 90-17 
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH      
Niederlassung West
Nordsternstr. 65
453�9  Essen
Tel. +49 (0)�01 8 30 8�-0
Fax +49 (0)201 8 30 82-20 
E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee �
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0)6171 6 36 10-0
Fax +49 (0)6171 6 36 10-1 
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH 
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71��9  Leonberg
Tel. +49 (0)715� �03-594
Fax +49 (0)7152 203-438 
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Dotterbolag 

Tyskland
GEZE Sonderkonstruktionen 
GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0)7930 9� 94-0 
Fax +49 (0)7930 92 94-10 
E-Mail: sk.de@geze.com 

GEZE SERVICE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. �5
71��9 Leonberg
Tel. +49 (0) 715�- 9� 33 - 0
Fax +49 (0) 7152- 92 33 - 60
E-Mail: info@geze-service.com

GEZE SERVICE GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30 - 47 0� 17 30

Ungern
GEZE GmbH
H-1115 Budapest
Bartók Béla út 105-113.
Tel. +36 1 481 4670
Fax +36 1 481 4671
E-mail: geze@geze.hu

Polen
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 3 (Zeran Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)�� 8 14 �� 11
Fax +48 (0)22 6 14 25 40
E-Mail: geze@geze.pl

Sveits
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstr. 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 6� � 85 54-00
Fax +41 (0) 62 2 85 54-01 
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Spania
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind.El Pla
C/ Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 90� 19 40-36
Fax +34 902 19 40-35
E-Mail: iberia.es@geze.com

Skandinavia

Sverige
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0)8 7 3� 34-00
Fax +46 (0)8 7 32 34-99 
E-Mail: sverige.se@geze.com

Norge
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
�081 Eidsvoll
Tel. +47 (0)639 5 7�-00
Fax +47 (0)639 5 71-73 
E-Mail: norge.se@geze.com

Finland
GEZE Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Postbox 20
158 71 Hollola
Tel. +385 (0)10 4 00 51-00
Fax +385 (0)10 4 00 51-20 
E-Mail: finland.se@geze.com 

Danmark
GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Møllehusene 3, 3. th.
4000 Roskilde
Tel. +45 (0)46 3� 33-�4
Fax +45 (0)46 32 33-26 
E-Mail: danmark.se@geze.com


