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Symbolförklaring
➮ "aktiviteter som skall genomföras"

"viktig anvisning"

"extra information"

markerar texter som bör läsas och beaktas.
Att inte beakta dessa kan leda till personskador och sakskador!

Livsfara på grund av elchock!
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1 Säkerhetsanvisningar
Avsedd användning Slimdrive SL och Slimdrive SL-FR 2M är uteslutande avsedda för användning i,

• torra utrymmen
• automatiska dörrsystem för horisontellt rörliga dörrblad
• ingångar och inomhus där människor rör sig på arbetsplatser och i offentliga mil-

jöer.
Slimdrive SL och Slimdrive SL-FR 2M får inte användas som brand- eller röks-
kyddsdörr.
Der Slimdrive SL-FR 2M är godkänd för användning som utrymnings- och rädd-
ningsväg.
Slimdrive SL får inte användas som utrymnings- eller räddningsdörr.

Säkerhetsanvisningar Föreskrivna monterings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av 
behörig personal som har auktoriserats av GEZE.
För säkerhetstekniska kontroller gäller användar landets lagstiftning och föreskrifter.
Vid egenmäktiga förändringar på anläggningen tar inte GEZE något ansvar för skador 
som resultat av dessa förändringar och godkännandet för användning som utrym-
nings- och räddningsväg upphör att gälla (vid Slimdrive SL-FR 2M).
Vid kombination av reservdelar från andra tillverkare frånsäger sig GEZE allt ansvar.
Även för reparations- och underhållsarbeten måste originaldelar från GEZE använ-
das.
Elanslutningen av anläggningen måste utföras av en behörig elektriker. Utför el ans-
lutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.
Som brytningsanordning på nätsidan används en 10 A automatsäkring.
Skydda displayprogramomkopplaren mot obehörig användning.
Detekteringsfältet för rörelsedetektorn i flyktriktningen måste uppfylla kraven i 
AutSchR (vid Slimdrive SL-FR 2M).
Enligt maskindirektiv 98/37/EEG måste en riskanalys genomföras innan dörranlägg-
ningen tas i bruk och dörranläggningen märkas enligt CE-märkningsdirektiv 93/68/
EEG.
Följ anvisningarna i de senaste uppdateringarna av direktiv, normer och landspecifika 
föreskrifter, särskilt:
• BGR 232 "Direktiv för kraftdrivna fönster, dörrar och portar"
• VDE 0100, del 610 "Installation av starkströmsanläggningar med märkström upp 

till 1000 V"
• AutSchR "Direktiv för automatiska fönster, dörrar och portar"

(vid Slimdrive SL-FR 2M)
• Föreskrifter om förhindrande av olycksfall, särskilt BGV A1 "Allmänna föreskrifter" 

och BGV A2 "Elektriska system och driftenheter"
• DIN EN 60335-2-103 "Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande; särskilda 

krav för automatik för portar, dörrar och fönster"

Arbeta säkerhetsmedvetet Säkra arbetsplatsen mot obehörigt tillträde.
Tänk på svängningsområdet för långa anläggningsdelar.
Utför aldrig ensam arbeten med stor säkerhetsrisk (t. ex. montering av automatik, 
kåpa eller dörrblad).
Säkra kåpan/skydd över drivanordningen så att de inte faller ner.
Använd endast sådana kablar, som anges i kabelschemat. Upprätta skärmar enligt 
kopplingsschemat.
Fäst lösa kablar inom drivmaskineriet med kabelklämmor.
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Före arbeten på elsystemet:
• bryt strömförsörjningen från 230 V-nätet till automatiken och kontrollera att anläg-

gningen är spänningsfri.
• bryt styrsystemets anslutning från det laddningsbara 24 V-batteriet.
• Vid användning av avbrottsfri kraft (USB) står anläggningen under spänning även 

om den är frånkopplad från nätet.
Använd helst kabeländhylsor med kabelskydd för kablarna.
Sätt upp dekaler vid dörrblad i helglas (mat. nr. 081476).
Skaderisk vid öppen automatik. Hår, kläder, kablar mm. kan dras in av roterande 
delar!
Skaderisk genom osäkrade ställen med risk för klämskador, stötskador, indragning 
och skärskador!
Skaderisk vid krossat glas!
Skaderisk genom vassa kanter i automatiken!
Skaderisk genom knuffar från fritt rörliga dörrblad under monteringen!

Kontroll av den monterade an-
läggningen

Åtgärder för säkring och undvikande av klämskador, stötskador, skärskador och in-
dragning:
• Kontrollera funktionen i säkerhetsgivarna och rörelsedetektorerna.
• Rörelsedetektorns omfattningsfält i flyktriktningen måste täcka öppningsbredden 

x 1,5 m framför dörren.
• Rörelsedetektorn i flyktriktningen (se AutSchR) måste känna av personer med en 

hastighet större än 0,1 m/s.
• Kontrollera skyddsledarförbindelsen till alla berörbara metalldelar.

Var miljömedveten Vid skrotning av dörranläggningen bör de olika materialslagen sorteras var för sig och 
lämnas till återvinning.
Kasta inte batterier eller laddningsbara batterier i hushållssoporna.
Följ gällande miljölagstiftning vid skrotning av dörranläggningen och vid hantering av 
förbrukade batterier/laddningsbara batterier.
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2 Överblick

2.1 Schema

2.2 Verktyg

2.3 Åtdragningsmoment
se översiktschema

2.4 Komponenter och moduler
Komponenter och moduler, se översiktsschema

Nummer Typ Namn

70484-9-9847 Kopplingsschema DCU 1

70484-9-9850 Kopplingsschema DCU 1 - 2M

70484-9-9861 Kabelschema DCU 1 och DCU 1 - 2M

70484-0-030 Översiktsschema Slimdrive SL automatik

70494-0-010 Översiktsschema Slimdrive SL-FR 2M automatik

70484-2-0572 Kåpa

Felåtgärd Fel och åtgärder
Styrning DCU1, DCU1-2M

Scheman kan komma att ändras. Använd bara den senaste versionen.

Verktyg Storlek

Måttband

Märkpenna

Momentnyckel

Insexnyckel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Fast nyckel 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Skruvmejselsats upp till 6 mm

Don 3 mm med spetslängd = 60 mm

Sidavbitare

Krimptång för elkabel

Skaltång

Multimeter
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3 Förmontering

3.1 Förbered profilerna
Längd och bearbetning av profilerna, se översiktsschemat.

3.2 Förbered löpskenan

1. Mät upp och markera mitten på automatiken, och markera på löpskenan.

2. Skjut in alla kilspårdelar (1) och jordanslutningen i spåret.
Antal och ordningsföljd för kilspårdelarna, se översiktsschemat.

3. Mät ut positionen för komponenterna enligt översiktsschemat.

3.3 Montera styrrullen

➮ Montera styrrullen (1) på två kilspårdelar på avstånd U1 (se översiktsschema) från 
mittmarkeringen och lås den med M6 x 16-insexskruv (Ripp).

�

Beakta automatikens förlängning vid uppmätning av automatikens mitt!

Tänk på skillnaderna mellan kilspårdelarna.

1
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3.4 Montera växelmotorn

Växelmotor DCU1 (standard) växelmotor DCU1-2M (FR)

1. Montera växelmotor (1) på två kilspårdelar på avstånd U2 (se översiktsschema) 
från mittmarkeringen och lås den med M6 x 20-insexskruv (Ripp).

2. Stick in en bit frigolit (2) under motorn som transportsäkring.

Lyft inte i motorn under transport och montering av automatiken!

� �

�

Beakta montering av kåpsäkring, se kapitel 3.16.
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3.5 Montera låsanordningen (tillval)
Kuggremslåsning

1. Placera låsanordningen på två kilspårsdelar på rätt avstånd från styrrullen (se 
översiktsschema) och lås den med M6 x 16-insexskruv (Ripp). 

2. Kontrollera låsfunktionen: Lås och lås upp regel (1).
Regeln ska löpa lätt.

Stånglåsning se monteringsanvisning mat. nr.106944

Använd endast kuggremslåsning med etikett "24 V"!

�

Skruva bort de röda manöverskruvarna innan kåpan sätts på, och skruva 
sedan i dem igen.

Kontrollera återkopplingskontaktens brytpunkt (klickande) efter montering av kugg-
remmen och justera vid behov genom att böja fliken.
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3.6 Montera kuggremmar och kuggremslås

Framställning = med 2 dörrblad

1. Beräkna längden på kuggremmen enligt formeln i översiktsschemat.
Vid dörrar med 2 dörrblad två kuggremmar:
• Kuggrem vänster (styrrulle)
• Kuggrem höger (motor)
Vid dörrar med 1 dörrblad en kuggrem:
• Kuggrem (styrrulle)
2. Korta av kuggremmen.
3. Dra kuggremmen runt drivmotorns tandhjul och styrrullen.
4. För kuggremmen mellan låsanordningen (2) och förreglingen (3).
5. Koppla ihop ändarna av kuggremmen med kuggremslås (1).

3.7 Spänna kuggremmen

1. Lossa skruvarna (2).
2. Dra motorn (1) med pålagd kuggrem (5) åt höger.
3. Dra åt skruvarna (2).
4. Lossa skruven (4).

�
�

�

Se till att exakt 3 kuggar av kuggremsändarna griper in i kuggremslåsen.

�����
����

�

Undvik onödigt hög kuggremsspänning.
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5. Skjut kilspårdelen (3) i riktning mot motorn (pil). Lämna därvid en spalt på ca 2 mm 
mellan kilspårdelen och motorn.

6. Dra åt skruven (4).
7. Stick in en stor spårskruvmejsel i spalten mellan kilspårdelen och motorn och los-

sa skruvarna (2).
8. Tryck motorn åt höger med skruvmejseln, för att spänna kuggremmen (5) (kraften 

F på motorn ca. 300 N).
9. Dra åt skruvarna (2) igen.

3.8 Montera styrning

1. Montera de två spännplåtarna (1) med låsskruvar M6 x 8-insexskruv (Ripp) på de 
platta kilspårdelarna (2) i löpskenan.

2. Sätt styrningen (3) på löpskenan och skjut in spännplåtarna (1) i styrningen (3). 
Position för styrningen, se översiktsschemat.
– Slimdrive SL: Styrning DCU1
– Slimdrive SL-FR 2M:Styrning DCU1-2M

3. Dra åt skruvarna.

3.9 Montera det laddningsbara batteriet

➮ Positionera det laddningsbara batteriet (1) (se översiktsschema) och montera 
med insexskruvar M6 x 8 (Ripp).

�
�

�

�

Dra ännu inte åt skruvarna på spännplåtarna (1), de måste vara flyttbara.

�
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3.10 Montera rullvagn

1. Rengör löpskenans löpytor och rullarna innan rullvagnarna sätts in.
2. Skjut in rullvagnarna (1) från sidan i rätt läge i löpskenan.

3.11 Montera specialrullvagnen (tillval)
Specialrullvagnen förhindrar att dörrarna "välter" vid smala dörrblad
Se översiktschema.

3.12 Montera stoppbuffertar

�

�
�

�

�
�

Gummibuffertarna måste vid monteringen peka i riktning mot löpskenans mitt.
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1. Skjut in stoppbuffertarna (1) från höger och vänster i de befintliga spåren och för-
positionera dem.

2. Dra åt stoppbuffertarna lätt med insexnyckeln (2).

3.13 Montera slutstycket

1. Förbind det ändstycket via jordanslutningen (1) med löpskenan.
Rikta därvid jordanslutningen på ett sådant sätt, att ett gängstift är i ändstycket 
och det andra gängstiftet är i löpskenan.

2. Dra åt gängstiften ordentligt.

3.14 Montera sidoplattorna

1. Sätt i en kilspårdel (2) för sidoplatta vänster (1) och kläm fast den med gängstift 
M6 x 12.

2. Fäst sidoplatta (1) med plåtskruv med försänkt huvud DIN 7982 M4,8 x 25 (3) vid 
slutstycket och vid löpskenan.

�

Vid åtdragning av gängstiften, måste gängstiftet gå igenom eloxalskiktet på 
ändstycket och löpskenan.

�
� �

�

Sidoplatta vänster monteras alltid på ändstycket.
Den högra sidoplattan monteras direkt på löpskenan.
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3.15 Montera transformator

1. Skruva in två insexskruvar M6 x 8 (Ripp) i två platta kilspårdelar.
2. Sätt transformatorn på löpskenan, positionera och dra åt de två låsskruvarna.
3. Stick in transformatorns jordningskabel (1) i jordanslutningen (2).

�

�

Dra ännu inte åt skruvarna, kilspårdelarna bör vara flyttbara.
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3.16 Montera kåpsäkring och jordning av kåpa

1. Stick in upphängningsprofilerna (1) för fånglinan (gummirep) till höger och till vän-
ster i det främre spåret, vardera ca 1 cm från löpskenans kant. 

2. Skruva fast med vardera två plåtskruvar med kullrigt huvud DIN 7981 (2).

3. Stick in upphängningsprofilerna (1) för fånglinan (gummirep) till höger och till vän-
ster i kåpans spår (3), vardera ca 2 cm från kåpans kant. 

4. Skruva fast med vardera två plåtskruvar med kullrig skalle DIN 7981 (2).
5. Stick in fånglinan (gummirep) (4) på kåpans monterade upphängningsprofiler (1).

6. Knacka in kåpans jordningskabel (5) jäms med kåpans spår (3).

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

Vid öppningsbredd < 1050 mm:
Montera upphängningsprofil till höger under motorn, se kapitel 3.4.
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3.17 Anslut larmkontakten på låset (tillval)

1. Skruva ur skruvar M2,3 x 10 på återkopplingskontakten (1) till låsanordningen.
2. Sätt larmkontakten (2) på återkopplingskontakten (1). 
3. Fäst båda kontakterna med skruv M2,3 x 18 (3) och låsringar på låsanordningen.
4. Ansluta kabel.
5. Korta av larmkontaktfliken.

6. Kontrollera brytpunkterna för de två kontakterna. Böj flikarna vid behov.

3.18 Montera kabelhållare och fästvinkel kåpa

1. Montera fästvinkel kåpa (2) och fäst med insexskruv M6 x 16 (Ripp) på en kil-
spårdel.
Fördela positionen för fästvinkel kåpa jämnt på löpskenan enligt förhållandena på 
platsen.

2. Fastställ positionen för kabelhållaren (1) och stick in kabelhållaren i löpskenan. 
Kabelhållarna fästs genom vridning 90° åt höger.

3. Lägg kablarna i kabelhållaren och säkra med kabelband.

�

�

�

Kontakten måste bryta strax innan den når låsningspositionen.
Brytningen kan höras som ett klickande ljud.

� � �

Det får inte finnas några kablar inom rörelseområdet för kuggremmen, med-
bringarna och rullvagnarna.
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3.19 Koppla ihop transformator och styrning

1. Avisolera treledarkabeln (2), sätt på isolerade kabeländhylsor och anslut kabel (1) 
till transformatorn (se kopplingsschema).

2. Dra kabeln (2) till styrningen.

3. Korta av kabeln (2) vid behov, avisolera, sätt på isolerade kabeländhylsor och 
anslut den till styrningens kabelklämmor (3).

3.20 Koppla ihop växelmotor och styrning

Slimdrive SL Slimdrive SL-FR 2M

Slimdrive SL 1. Dra varvtalsgivarkabeln (1) och motoranslutningskabeln (2) till styrningen.
2. Stick in kontakten i styrningen.

Slimdrive SL-FR 2M 1. Dra varvtalsgivarkabeln (1) och motoranslutningskabeln (2) och motor-
anslutningskabeln för den andra motorn SL-FR 2M (3) till styrningen.

2. Stick in kontakten i styrningen.

��

�

�

Beakta jordanslutningen!

� �

�
�

�
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3.21 Koppla ihop laddningsbart batteri och styrning

➮ Kontrollera att batterikabeln (1) är tillräckligt lång, anslut vid behov en batteri-
förlängningskabel (mat. nr. 10531) till batterikabeln.

�

Anslut ännu inte batterikabeln till styrningen!
Förbindelsen mellan det laddningsbara batteriet och styrningen ansluts inte 
förrän vid igångsättningen.
Vid underhållsarbeten måste förbindelsen laddningsbart batteri till styrning 
vara bruten.
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3.22 Koppla ihop kuggremslåsningen (tillval) med styrningen

1. Anslut kabeln kuggremslåsning (mat. nr. 105310) (1) till styrningen (2).
2. Dra kabeln till kuggremslåsningen, korta av vid behov, avisolera och sätt på 

isolerade kabeländhylsor.
3. Anslut kabeln till kuggremslåsningen (3) (se kopplingsschema).
4. Sätt kåpan (4) på styrningen och låt den haka i. Kåpans hållkraft kan ökas genom 

en lätt böjning av kåpan.

� �

�

�

�

Kablarna får inte komma i kläm, när locket sätts på.
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3.23 Montera stöd till kåpa

➮ Fäst stöd (1) för kåpan med gängade stift M5 x 14 på löpskenan i det främre 
spåret.

Antal: 
• 2 dörrblad: 3 stöd
• 1 dörrblad: 2 stöd

3.24 Avslutande arbeten

1. Såga ut ursparningar i kåpan för lås (tillval) vid behov (se ritning 70484-2-0572).
2. Kontrollera modulernas läge enligt ritning, kontrollera åtdragningsmomenten.
3. Ställ in låsanordningen (1). I princip ska kuggremsöppningen göras så smal som 

möjligt, kuggremmen får dock inte släpa emot.
4. Funktionsprova enligt kapitel 3.25 i verkstad.
5. Sätt på etikett:

– Typskylt (skriv in tillverkningsdatum)
– TÜV-etikett
– Ü-tecken (vid SL-FR 2M)

6. Ladda det laddningsbara batteriet helt.
För detta måste automatiken vara ansluten till nätet och tillslagen under minst 15 
timmar.

Omonterade delar respektive restmoduler färdigställs vid slutmonteringen:
• Kort och lång medbringare*) för dörrbladsmontering
• Tillbehör för jordning av kåpa
• Kåpsäkring hel, om inte redan monterad

� �

�
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• Fastsättningspåse för fäste
• Tillbehörspåse monteringsprofil
• Displayprogramomkopplare
• Dekaler för dörrblad i helglas

*) gäller bara utförande med 2 dörrblad

3.25 Funktionstest

Vid funktionsprovning testas följande, komplett monterade moduler i automatiken:
• Styrning
• Motor och vridgivare
• Laddningsbart batteri
• Låsanordning
• Transformator

Förutsättningar

• Montering av el och mekanik är avslutade.
• Motor, styrning, transformator, laddningsbart batteri och låsanordning skall vara 

monterade respektive påslagna.
• Styrningen är ännu inte initierad med funktionen "Inlärning".
• En displayprogramomkopplare skall vara ansluten.
• Kuggremslåsningen (tillval) måste vara låst (regelkammen griper helt in i kugg-

remmen).
• Stånglåsningen (tillval) måste vara låst (låsbulten helt utkörd).

Dra ur batterianslutningen efter funktionskontrollen och låt den vara tills det 
är dags för igångsättning.

Det görs ingen individuell provning av komponenterna.

Livsfara på grund av elchock!
➮ Elsystemet (230 V) får bara anslutas och losskopplas av behörig elektriker.
➮ Förkoppla en skyddsbrytare.
➮ Upprätta en skyddsledarförbindelse till alla beröringsbara metalldelar och kon-

trollera förbindelsen.

Om en stånglåsning är monterad, måste parameter ®T = 04 ställas in i fjärde menyn 
före start av funktionstestet.
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Tillvägagångssätt

1 Serviceknapp
2 Display
3 Automatikknapp

1. Tryck samtidigt på serviceknappen (1), automatikknappen (3) och nyckelbrytaren 
på displayprogramomkopplaren.

Funktionskontrollen startar.

* Kontrollen gäller, om det finns något laddningsbart batteri, inte om det är tillräckligt 
laddat.

Uppstår fel vid funktionskontrollen, avbryts den och felet indikeras (se felförteckning).

2. Tryck in knappen ↵.

Använd endast displayprogramomkopplare DCU (mat. nr. 103940)!

�

�
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• Uppstår fel vid funktionskontrollen, avbryts den och felet indikeras.
• Funktionskontrollen kan göras när du vill.
• Indikeringen av de enskilda kontrollstegen på displayprogramomkopplaren visas 

inte i stigande ordningsföljd.

Visning på 
displayprogram-
omkopplaren

Kontrollerad 
komponent 

Reaktion på automatiken

p1 Låsanordning Låsanordning upplåst

p3 Motor Motorn roterar ca. 20 cm åt ena hållet och 
därefter ca. 20 cm åt andra hållet

p2 Låsanordning Låsanordning låst

p6 Laddnings-
bart batteri

Kontrollerar om något laddningsbart 
batteri är anslutet

a0 Laddningsbart batteri hittades inte

a1 Laddningsbart batteri hittades* 
(Om ett laddningsbart batteri är anslutet, 
måste det hittas)
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4 Montering

4.1 Förberedelser på uppställningsplatsen

4.2 Montera

Montera profiler 1. Rikta fästprofilen mot monteringsområdet och använd den som borrschablon.
2. Borra hål enligt förutsättningarna som gäller på platsen (se monteringsschemat).
3. Förbered kabeldragningen enligt förutsättningarna som gäller på platsen, t.ex.:

– Håll det fria (högra) ändstycket mot vänster sida av fästprofilen och gör en 
markering för kabelgenomföringen.

– Borra hål i fästprofilen på det markerade stället.

1 Fästprofil
2 Lås
3 Mellanstycke (på arbetsplatsen)
4 Regelns underkant

4. Endast vid låskonstruktion vid dörrkarm:
Rikta fästprofilen mot underkanten på låset.

5. Skruva fast fästprofilen. Beakta därvid mellanstycket (3) för låskonstruktionen vid 
dörrkarm (se monteringsschemat).

6. Montera fotocellsprofilerna/tätningslisterna enligt platsens utseende (se 
monteringsschema).

7. Montera och fixera fotocellerna (se kabelschemat).
8. Tryck in tätningslisten av gummi i tätningslisterna.

Kontrollera förberedelserna på uppställningsplatsen för att garantera en 
korrekt montering:
• Fasadkonstruktionens respektive underbyggnadens typ och belastnings-

förmåga
• Monteringsytan skall vara jämn
• Anvisningarna i kabelschemat

• Säkra arbetsplatsen mot obehörigt tillträde.
• Arbeta alltid två och två.
• Använd trappstege eller stegpall.
• Håll löpskenans innersida ren.
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9. Dra fotocellskablarna:
Borra hål i fästprofilen i tätningslisternas förlängning och dra kabeln i fästprofilen 
(se kabelschemat).

10. Dra kabeln till den yttre styrsensorn:
Borra hål på lämpligt ställe i fästprofilen och dra in kabeln (se kabelschemat).

11. Häng upp löpskenan med förmonterade moduler i fästprofilen.
12. Rikta löpskenan i sidled.

13. Spänn fast löpskenan via klämlister på fästprofilen, så att löpskenan behåller 
formen:
– Skjut in alla 7 klämlisterna mellan fästprofilen och löpskenan.
– Låskonstruktion vid dörrkarm: Sätt fast de fem inre klämlisterna i höjd med den 

inre dörrkarmen och flera däremellan.
– Vägg- och takinstallation: Sätt fast de 5 inre klämlisterna vid behov.

14. Spänn fast vänster ändstycke:
– Kontrollera jordanslutningen till löpskenan.
– Koppla ihop via klämlist på löpskenan och fästprofilen

15. Sätt dit skyddet (1) för löpskenan och fästprofilen.

Skaderisk!
Komponenter som inte har säkrats kan ramla ned vid belastning.
➮ Spänn fast löpskenan helt.

�
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Upphängning av dörrblad

1. Lossa rullvagnen från transportsäkringen.
2. Häng upp dörrbladet i rullvagnen:

Häng upp dörrupphängningarna framifrån i de två rullvagnarnas 
upphängningsskruvar.

3. Säkra dörrbladet med hjälp av kontramuttrar.

Ställa in dörrblad

1. Justera dörrbladen parallellt och i höjd med hjälp av upphängningsskruvarnas 
sexkant:
– Justera dörrarna var för sig, så att de går lätt.
– Rikta dörrarna så att de är i plan med varandra. Se till att höjden är densamma 

och att stängningskanterna är parallella.
– Lås dörrbladen med sexkantmutter.

2. Ställ in stoppbuffertarna för dörrbladen.

Montera höjdjusteringen 1. Stick in borsten i höjdjusteringslisten (se översiktsschema).
2. Skjut in höjdjusteringslisten i dörrbladet (se monteringsschema).
3. Montera golvstyrningen (se översiktsschema).
4. Kontrollera att dörrbladen går lätt.

Ansluta dörrbladen till anläggningen 1. Stäng dörrbladen och rikta dem i stängt läge, rikta stoppbuffertarna igen vid be-
hov.

2. Förskjut kuggremmen tills kuggremslåset och medbringaren ligger över varandra.

3. Förbind medbringaren med kuggremslåset:
– Börja med den korta medbringaren.
– Skruva ihop kuggremslåset (1) med den korta medbringaren (2).
– Gäller endast vid dörrar med 2 dörrblad:

Skruva ihop det främre kuggremslåset med den långa medbringaren och fin-
justera kuggremmen (ihakningskuggning).

Dörrbladen är förbundna med anläggningen, läget för huvudstängningskanten är in-
ställt.

Skaderisk vid krossat glas!
➮ Var alltid två personer vid montering av dörrblad.

Risk för klämskador!
Dörrbladen är fortfarande osäkrade och kan lätt förskjutas.
➮ Säkerställ att dörrbladen inte förskjuts oavsiktligt eller av obehöriga personer.

• För att det ska vara möjligt att montera dörrbladen på automatiken, måste dörr-
upphängningarna vara monterade på dörrbladen.

• Dörrupphängningarna måste monteras vid glasningen av dörrbladen. Vid mon-
tering i efterhand av dörrupphängningarna måste dörrbladens ramar de-
monteras (se monteringsanvisning dörrblad).

Tänk på gällande normer och direktiv för ställen med risk för kläm- och skär-
skador samt risk för indragning.

� �
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Kuggremslåsning
positionera

1. Stäng dörrbladen.

2. Lossa skruvarna (1) och (2) vid låsanordningen.
3. Rikta låsanordningen mot kuggremmen.

Låsstiftet måste efter monteringen sitta på ett sådant sätt, via borrhålet in i kåpan, 
att det går att låsa och låsa upp.
Borra upp hålet vid behov.

4. Dra åt skruvarna (1).
5. Ställ in låsanordningen (3) så att kuggremmen varken släpar emot eller har för 

mycket luft. Lossa 2x insexskruvar (Ripp) (2), förflytta låsanordningen (3) och fäst 
skruvarna (2) igen.

6. Fetta in glidytorna lätt.

Positionera stånglåsningen Se monteringsanvisning mat. nr.106944.

Montering av säkerhetsanordningar ➮ Montera rörelsedetektor.
Elinstallation, se kopplingsschema.

Montering av brytare/knappar Elinstallation, se kopplingsschema.

Montera displayprogramomkopplare

Elinstallation, se kopplingsschema.

Montera nyckelbrytare

Med nyckelbrytaren kan displayprogramomkopplaren spärras och frigöras.
Elinstallation, se kopplingsschema.

��
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Medbringaren får inte slå mot låsanordningen under drift!

Använd endast displayprogramomkopplare DCU (mat. nr. 103940)!

Nyckelbrytare är föreskriven vid Slimdrive SL-FR 2M!
Vid Slimdrive SL kan nyckelbrytaren monteras som tillval.
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4.3 Igångsättning

Anslutning av kabel 1. Bryt strömförsörjningen (230 V).
2. Dra kablarna på ett snyggt och fint sätt enligt kabelschemat:

Använd kabelstöd i ändstyckena samt kabelhållare, skär bort urtag i sidoplattan 
vid behov.

3. Anslut till styrningen enligt kopplingsschemat.

4. Före igångsättning: ta bort kablarna från dörrbladens och medbringarnas rörelse-
sträcka och säkra dem med kabelklämmor.

Start av funktionen "Inlärning" 1. Stick in displayprogramomkopplaren i styrningen.
2. Frigör omfattningsområdet för alla sensorer.

Livsfara på grund av elchock!
➮ Elsystemet (230 V) får bara anslutas och losskopplas av behörig elektriker.
➮ Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 

del 610.

• Sätt i isolerade kabeländhylsor vid användning av flexibel kabel.
• Det laddningsbara batteriet måste vara fulladdat.

Risk för klämskador!
Dörrbladen rör sig, alla säkerhetsanordningar vid dörren är avstängda.
➮ Gå bort från dörrens rörelseområde.

Skaderisk vid öppen automatik!
Hår, kläder, kablar mm. kan dras in av roterande delar!
➮ Varning för roterande delar vid arbeten på öppen automatik.
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3. Anslutning till 230 V-nätet (230 V AC +6% -10%, 50/60 Hz).
Vid den första igångsättningen hoppar styrningen till funktionen Inlärning (se 
kapitel 5.3) och displayprogramomkopplaren visar le. Därefter visas sT för en 
DCU1-styrning (sT= standarddörr) respektive fT för en DCU1-2M-styrning 
(fT = flyktdörr) och därefter ett tal för versionen, t.ex.14 för version 1 uppdatering 
4.
Om styrningen redan har varit i drift, starta inlärningsläget genom att välja le i 
servicemenyn, kapitel 5.3.

4. Stäng dörrbladen.
5. Tryck in knappen ↵.

– Dörrbladen öppnas och stängs igen.
– Körningsparametrarna förmedlas och sparas.
– Inlärningsprogrammet fungerar enligt beskrivningen i kapitel 5.3.

6. När programbrytaren visar l6, skjut dörrbladen för hand till reducerad öppnings-
bredd, tryck ↵ – knappen två gånger:

Dörrbladen öppnas och stängs.
När programbrytaren visar le eller au, är inlärningsprogrammet avslutat, dörren är 
klar för användning.

Kontroll av funktionen 1. Stäng av anläggningen.
2. Slå på anläggningen igen.
3. Ställ displayprogrambrytaren på automatik.

Självtestet sker automatiskt.
4. Kontrollera funktionen på moduler och periferi:

– Säkerhetsgivare Stänga (SIS):
Vid avbrott av fotocell/ljusbom får dörren inte stänga efter en uppstart. Dörren 
stängs långsamt efter 4 minuter med ett felmeddelande.

– Säkerhetsgivare Öppna (SIO)
Testa t.ex. konstant fältsensor, funktion och uppstartområde.

– Inre kontaktgivare (KI)
– Kontaktgivare med behörighet (KB)
– Yttre kontaktgivare (KA)
– I serviceläge går det att med hjälp av funktionen "Diagnos" (kapitel 5.2) kon-

trollera om styrningen har "lärt in" alla anslutna moduler resp säkerhets-
anordningar.

– Kontrollera låsfunktionen, justera låspositionen vid behov (kapitel 4.2).
5. Kontrollera spänningsförsörjningen om anläggningen inte fungerar:

Se även felsökningstabellen samt skriften "Fel och åtgärder".

För att funktionen Inlärning ska kunna genomföras korrekt, måste dörrbladen 
vara stängda.

Vid Slimdrive SL-FR 2M är den reducerade öppningsbredden endast tillåten, 
om den reducerade öppningsbredden är större än föreskriven bredd på flykt-
vägen (se kapitel 5.3).
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Inställning av den inre
rörelsedetektorn

Kontrollera omfattningsområdet på golvet efter inställningen av rörelsedetektorn/-de-
tektorerna.

Slimdrive SL-FR 2M
• Inre rörelsedetektor måste känna av rörelser fr.o.m. en hastighet av 0,1 m/s 

(AutSchR).
• För täckning av föreskrivet omfattningsområde, kan det behövas två självöver-

vakade inre rörelsedetektorer vid större öppningsbredder, beroende av typ.
• Se till vid inställning av rörelsedetektorn, att hela öppningsbredden (se ritning) 

känns av.
Anpassa sensorns känslighet och omfattningsområdet.

Slimdrive SL
• Rörelsedetektorn/-detektorerna måste vara inställda på ett sådant sätt, att om-

fattningsområdet sträcker sig över hela dörröppningsbredden och upp till 1,5 m 
framför dörren. Vid öppningsbredder större än 2 m rekommenderar vi montering 
av två rörelsedetektorer.

• Inre rörelsedetektor måste känna av rörelser fr.o.m. en hastighet av 0,1 m/s.

���
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Montera kåpan

1. Fäst fånglinor för kåpsäkringen på löpskenans upphängningsprofiler (se kapitel 
3.16).

2. Stick in kabeln för jordning av kåpan till jordanslutningen på löpskenan.
3. Rengör kåpan på stödpunkterna för fästvinkeln. Se därvid till, att kåpan är fri från 

fett på stödpunkterna.
4. Dra av skyddsfolien från kardborrbandet på kåpans fästvinkel.
5. Skjut in kåpan på sidoplattorna, tills den går i, och tryck ordentligt i området vid 

kåpans fästvinkel.
6. Skruva i låsstiftet (vid leverans med lås).

Ifyllning av användarhandbok ➮ Skriv in de monterade tillvalen i användarens användarhandbok.

4.4 Demontering

Demonteringen sker i omvänd ordningsföljd i förhållande till monteringen.

Risk för skador pga svängande kåpa!
➮ Var alltid två personer vid handhavandet av kåpan.

Låset får inte komma i beröring med kåpan.
Kablarna får inte sitta i kläm.

Skaderisk pga nerfallande kåpa!
Kåpan hålls fast med ett raster och kardborrbanden på kåpans fästvinkel. 
➮ Var alltid två personer när kåpan tas av och sänk försiktigt ned den vid kåpsä-

kringen.

Skaderisk vid höjd justeringslisten!
➮ Dra ut höjdjusteringslisten innan du hakar av dörrbladet.
➮ Ställ inte ned dörrbladet på höjdjusteringslisten.

Skaderisk pga stöt- och klämskador!
➮ Säkra dörrbladet mot oavsiktlig rörelse.
➮ Koppla bort det laddningsbara batteriet.

Livsfara på grund av elchock!
➮ Bryt alltid strömförsörjningen (230 V) före arbeten på elsystemet.
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5 Serviceläge

5.1 Betjäning

Tillkoppling/frånkoppling serviceläge ➮ Tryck samtidigt på serviceknappen (1) och affärsstängningsknappen  (6).

1 Serviceknapp
2 Display
3 Nolläge okänt (dörren ännu inte helt 

initialiserad. Inget fel)
4 Underhållsindikering
5 Lysdiod för reducerad öppningsbredd
6 Affärsstängningsknapp

Om ingen knapp tryckts ner på 5 minuter, så återgår styrningen till normal drift.
Undantag: i inlärningsläge, i diagnosläge och vid frikopplad motor.

Betjäning av serviceläge

Serviceläget består av fyra menyer som i sin tur är indelade i enskilda funktioner.
Inom funktionerna är det möjligt att göra olika inställningar.
Efter varje ändring öppnas och stängs dörrbladen.
I serviceläge behåller dörren aktuell driftstatus och öppnar och stänger på mot-
svarande sätt. Undantag: Funktionerna le och fO.
I serviceläge har displayprogrambrytarens knappar följande beläggning:

Åtkomst till serviceläge
• endast med displayprogramomkopplare DCU (mat. nr. 103940)
• inte i driftstatus "Natt"
• Betjäning endast möjlig vid aktiverad nyckelbrytare (vid DCU1-2M)
• Under självtestet är betjäning av displayprogramomkopplaren inte möjlig

�
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Serviceläget startar med den första funktionen i den första menyn 
(funktion Ua).

Knapp Förklaring

▲ Växla till föregående funktion/inställning eller höj värdet

▼ Växla till nästa funktion/inställning eller minska värdet

↵ Bekräfta funktionen och växla till inställningarna/
överta inställningen och återvänd till aktuell meny

x Avbryt och återgå till 1:a menyn (funktion Ua)
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5.2 Funktioner
Funktionerna i service modul läget är beskrivna i kopplingsschemat.

5.3 Inlärning

Dörren fastställer sina körparametrar med funktionen "Inlärning" i serviceläge.
Displayprogramomkopplaren visar följande steg:

Inlärning av ett reducerat-läge vid
flyktdörrar (DCU1-2M)

Inlärning av en reducerad öppningsbredd möjlig inom ramen för inlärnings-
programmet.

1. Montera in en bygel mellan klämmorna 2 och 6 i styrningen före start av in-
lärningsprogrammet. Starta inlärningsprogrammet.

2. När l6 visas på displayprogramomkopplaren, skjut dörren till önskad position för 
reducerad öppningsbredd.

3. Tryck in knappen ↵. 
Dörrpositionen övertas.

4. Tryck in knappen ↵. 
Inlärningsprogrammet avslutas.

5. Ta bort bygeln igen mellan klämmorna 2 och 6.

Stäng dörrbladen före inlärningen.
Vid användning av en stånglåsning före start av "Inlärning", ställ in parameter 
®T = 4.

Visning Förklaring Möjliga inställningar

l0 Start –

l1 Kontroll av vridgivaren –

l3 Öppningsbredd –

l2 Kuggremslåsning –

l8 Friktion –

l4 Dörrbladsmassa –

l6 Minskad öppningsvidd ➮ Skjut dörren till önskad position.
➮ Tryck in knappen ↵.

Inställningen övertas.
- eller -
Automatiskt övertagande efter 
30 sekunder.

l7 Slut ➮ Tryck in knappen ↵.
Inställningen övertas.

el Fel vid inlärning (se kapitel 
7.2)

För inlärning av den reducerade öppningsbredden måste användaren skrift-
ligen lägga fram flyktvägsbredden som är föreskriven för flyktvägen. Endast 
när ett sådant dokument finns tillgängligt, är det tillåtet med inlärning av en 
reducerad öppningsbredd. Den inställda reducerade öppningsbredden måste 
vara minst så stor som den föreskrivna flyktvägsbredden. En kopia av 
dokumentet måste finnas i service- eller provningshäftet
Den reducerade öppningsbredden får inte vara mindre än 30 % av öppnings-
bredden. Styrningen kan inte lära in ett mindre reducerat-läge.
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Kontroll:
1. Koppla om till programmet "Automatik" au.
2. Ställ om dörren till driftstatus "Vinter" genom samtidig tryckning på knapparna  

och .

3. Kontrollera positionen för reducerad öppningsbredd genom uppstart respektive 
genom "reducerat konstant öppen" med måttband.

Avbryta inlärningsläge ➮ Tryck samtidigt in serviceknappen och knappen .

5.4 Sluss eller vindfång via en programbrytare (endast vid 
DCU1)
Funktionerna sluss eller vindfång finns endast vid standard-skjutdörrar (DCU1).

Sluss: Två skjutdörrar använder samma programbrytare. En dörr öppnar endast när 
den andra är stängd.
Vindfång: Två skjutdörrar använder samma programbrytare.

Igångsättning av en anläggning med
sluss eller vindfång

1. Sätt igång innerdörren (Master) som vid en enkel anläggning.
Ytterdörren (Slave) är utan ström under tiden.

2. Stäng av innerdörren.
3. Sätt igång ytterdörren som vid en enkel anläggning. Innerdörren är utan ström 

under tiden.
4. Ställ i menyalternativet sl vid ytterdörren in värdet 

01 för Slave (sluss) eller 
02 för Slave (vindfång).

5. Kontrollera att värdet står på 00 på den inre dörren i menyalternativet sl.
6. Stäng av anläggningen och ta båda anläggningarna i drift samtidigt.

Vid skjutdörrar i flyktvägar (DCU1-2M) är dessa funktioner inte tillåtna.

Programbrytaren visar endast felmeddelanden från Master vid sluss och vindfång.

• Anslut bara displayprogrambrytarens spänningsmatning till innerdörren 
under drift av båda anläggningarna.

• Mata displayprogrambrytaren med spänning från ytterdörren vid tiden för 
igångsättning av ytterdörren.
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6 Service och underhåll

6.1 Mekanisk service

Spänna kuggremmen Se kapitel 3.7.

Kontrollera kuggremmens spänning 1. Ta dörren i drift.
Kuggremmen får inte lyfta eller kugga över på motorkugghjulet vid bromsning i 
riktning mot öppet läge.

2. Om kuggremmen lyfter eller kuggar över, öka kuggremsspänningen:
– Markera motorpositionen på löpskenan.
– Förskjut motorn i 1 mm-steg åt höger.

Skaderisk för nerfallande kåpa!
Kåpan hålls fast med ett raster och kardborrbanden på kåpans fästvinkel. 
➮ Var alltid två personer vid uppsättning respektive nedtagning av kåpan.
➮ Sänk försiktigt ned kåpan vid kåpsäkringen när den tas ned.
➮ Haka alltid i kåpan vid uppsättning och tryck fast kardborrbanden.

Livsfara på grund av elchock!
➮ Bryt alltid strömförsörjningen (230 V) före arbeten på elsystemet.

Skaderisk för stöt- och klämskador!
➮ Säkra dörrbladet mot oavsiktlig rörelse.
➮ Koppla bort det laddningsbara batteriet.

Skaderisk vid öppen automatik!
Hår, kläder, kablar mm. kan dras in av roterande delar!
➮ Varning för roterande delar vid arbeten på öppen automatik.

• Håll löpskenans innersida ren.
• På kuggremslåset måste tre kuggar på kuggremmen låsa på varje sida.
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6.2 Underhåll

1. Håll kontrolldokumenten tillgängliga och aktuella.
2. Gå till menyalternativet sa i den andra servicemenyn, avläs antalet öppningar co, 

drifttimmar ho och antalet självtest fO och dokumentera dem i underhålls-
handboken.

De föreskrivna underhållsarbetena på Slimdrive SL och Slimdrive SL-FR 2M måste 
genomföras minst en gång om året – eller när serviceindikeringen på displaypro-
grambrytarens display lyser (se figur nedan). Arbetena måste utföras av en behörig 
montör.

Gör alltid en ny inlärning av dörren efter avslutade underhållsarbeten (se ka-
pitel 5.3).

Kontrollställe Aktivitet Anmärkningar

Löpskena Kontrollera att den är ren Rengör löpskenan vid behov

Rullvagn Kontrollera slitaget på löprullarna Ta bort avslitet material vid behov

Golvstyrningsområde Kontrollera att det inte klämmer någonstans Rengör golvstyrningsområdet vid behov

Golvstyrningsområdet 
(borst)

Kontrollera nedsmutsning och hårdhet Rengör eller byt vid behov

Dörrblad Kontrollera att de går lätt Se kapitel 7.1

Kuggrem Kontrollera remmen med avseende på skador 
och slitage.
Kontrollera spänningen
Kontrollera att det inte finns några skador vid 
låsanordningen

Byt kuggrem vid behov

Spänn kuggremmen vid behov (se kapitel 3.7)
Byt kuggrem vid behov

Låsanordning Kontrollera funktionen Positionera låsanordningen i nytt läge vid behov 
(se kapitel 4.2)

Laddningsbart batteri Kontrollera spänningen i det laddningsbara 
batteriet

Byt laddningsbart batteri vid behov

Skruvar Kontrollera att de sitter fast Dra åt skruvarna vid behov (åtdragningsmo-
ment, se översiktsschema)

Moduler och periferi Kontrollera funktionen Byt modul vid behov (se kapitel 7.1)

Kablar Kontrollera kablarna med avseende på skador 
och korrekt fastsättning

Fäst kablarna eller byt vid behov
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7 Felåtgärd

7.1 Mekaniska fel

Kontroll av dörrblad 1. Lossa medbringaren från kuggremslåset.
2. Skjut dörrbladen och kontrollera att de går lätt.
3. Om dörrbladen går lätt:

Kontrollera växelmotorn och byt ut den vid behov.

Skaderisk för nerfallande kåpa!
Kåpan hålls fast med ett raster och kardborrbanden på kåpans fästvinkel. 
➮ Var alltid två personer vid uppsättning respektive nedtagning av kåpan.
➮ Sänk försiktigt ned kåpan vid kåpsäkringen när den tas ned.
➮ Haka alltid i kåpan vid uppsättning och tryck fast kardborrbanden.

Livsfara på grund av elchock!
➮ Bryt alltid strömförsörjningen (230 V) före arbeten på elsystemet.

Skaderisk för stöt- och klämskador!
➮ Säkra dörrbladet mot oavsiktlig rörelse.
➮ Koppla bort det laddningsbara batteriet.

Skaderisk vid öppen automatik!
Hår, kläder, kablar mm. kan dras in av roterande delar!
➮ Varning för roterande delar vid arbeten på öppen automatik.

Orsak Åtgärd

Löpskenan är böjd ➮ Byt ut löpskenan
➮ Kontrollera anläggningens 

fundament

Dörrbladen går trögt ➮ Kontrollera dörrbladen (se nedan)

Rullvagnen sitter fast eller är defekt, 
stort slitage på löprullarna

➮ Kontrollera att kuggremmen sitter i 
rät vinkel på medbringaren

➮ Styr kuggremmen parallellt
➮ Byt rullvagn (se nedan)

Kuggremmen skadad ➮ Byte av kuggrem

Modulen är defekt ➮ Byte av modul (se nedan)
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Byte av rullvagn 1. Lossa medbringaren från kuggremslåset.
2. Lossa kontramuttern på rullvagnarnas upphängningsskruv.
3. Ta ur dörrbladen.
4. Lossa klämlisten på ändstycket och ta ut den.
5. Ta ut ändstycket uppåt.
6. Ta ut bufferten ur löpskenan.
7. Byt ut rullvagnen.
8. Montera in rullvagnarna i omvänd ordningsföljd. Åtdragningsmoment, se över-

siktsschema.

Byte av modul 1. Fäste med kilspårdel och spårstyrning:
Lossa skruven vid kilspårdelen och förskjut kilspårdelen i sidled.

2. Fäste med kilspårdel och borrhål:
Lossa fästskruvarna och ta ut dem.

3. Ta ut modulen och byt ut den.
4. Fäst modulen i omvänd ordningsföljd.

7.2 Elektriska fel
Aktuella kvarstående felmeddelanden visas regelbundet (med 10 s mellanrum) kort 
på displayprogramomkopplaren under drift. Dessutom är de sparade i felminnena e® 
och Oe.
Om punkten i den vänstra halvan lyser i displayprogramomkopplarens visning, så 
kunde anläggningen inte initialisera sig helt och hållet.
Antingen finns ett hinder i vägen eller också har något fastnat inom anläggningen.
Punkten försvinner så snart dörren öppnats och åter stängts helt en gång.

Om inga fel visas vid ett fel eller om displayprogramomkopplaren inte fungerar:
➮ Kontrollera nätspänningen.
➮ Kontrollera kablar och kabelanslutningar.
➮ Kontrollera säkringar i styrningen och i transformatorn, byt vid behov (se nedan).

För felsökning och åtgärdande av fel, se felsökningsschemat.



38

Byta säkring i transformatorn

1. Stick in en lämplig skruvmejsel i kåpans (1) öppning ovanför brytaren.
2. Tryck försiktigt upp framkanten av kåpan med spetsen av skruvmejseln. 

Snäpplåset lossas.
3. Ta av kåpan.
4. Dra av säkringshållaren (2) framåt och byt defekt säkring.
5. Sätt på säkringshållaren.

6. Sätt på kåpan och haka i den.

Livsfara på grund av elchock!
➮ Bryt alltid strömförsörjningen (230 V) innan du tar bort kåpan till kopplingsboxen.

�

�

Vid påsättning av kåpan till kopplingsboxen, får inga kablar komma i kläm.
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Felmeddelanden för felsökning och felbeskrivning, se även förteckningen "Fel och åtgärder 
V1.0 - styrning DCU1-2M".

Felmed-
delande

Betydelse

o1 Styrningen defekt (24 V)

02 Styrningen defekt (DCU100, 12 V)

03 Spänningsförsörjning 230 V saknas

10 Vridgivarsignal felaktig

11 Kortslutning DCU100, för stor ström genom motor 1

12 Motor 1 (DCU100) defekt

13 Säkerhetsgivare Stänga 1 (SIS1) bryter inte eller styrning längre än 4 
min

15 Ingen kommunikation mellan styrningen och displayprogramom-
kopplaren

16 Låsanordning låser inte

17 Låsanordning låser inte upp

18 Meddelandena låst och upplåst visas samtidigt

19 Säkerhetsgivare Stänga 2 (SIS2) bryter inte eller styrning längre än 4 
min

25 Hinder vid öppnande 2)

27 Säkerhetsgivare Öppna 1 (SIO1) eller Säkerhetsgivare Öppna 2 
(SIO2) är aktiv 1)

28 Motorrelä på huvudkretskortet defekt

29 Säkerhetsgivare Öppna 2 (SIS2) bryter inte eller styrning längre än 1 
min 1)

32 Sabotage aktiv

33 Sluss – vindfång: Ingen indikering från automatik två 1)

35 Apotek: Styrning längre än 4 min

36 Internt redundansfel i styrningen

37 KI1: Rörelsedetektor defekt eller styrning längre än 4 min

38 KI2: Rörelsedetektor defekt eller styrning längre än 4 min 2)

39 KA: Styrning längre än 4 min

40 KB: Styrning längre än 4 min

41 SIO1: Säkerhetsgivare Öppna 1 (SIS1) bryter inte eller styrning län-
gre än 1 min 1)

DCU 100: Grundkretskort
DCU 101: Extrakretskort
1) endast vid DCU1 (standard)
2) endast vid DCU1-2M (FR)
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DCU 100: Grundkretskort
DCU 101: Extrakretskort
1) endast vid DCU1 (standard)
2) endast vid DCU1-2M (FR)

42 Nödlåsning: Styrning längre än 4 min 1)

45 Automatik DCU100 överhettad: Motor eller styrningstemperatur 
högre än 110 °C

46 T-givare motor: Motortemperaturgivare defekt

47 T-givare DCU100: Temperaturgivare styrning defekt

48 Automatik DCU100 överhettad: Motor eller styrningstemperatur 
högre än 115 °C

60 Fel på huvudkretskortet DCU100

61 Laddningsbart batteri tomt, inte anslutet eller defekt

63 Mjukvara för huvudkretskortet passar inte till mjukvara för extra-
kretskortet 2)

64 Öppna vid test: Dörren är inte öppen så länge som krävs 2)

65 Fel i den interna datorövervakningen 2)

70 Fel på extrakretskortet DCU101 2)

71 Kortlsutning i extrakretskortet DCU101: För stor ström genom 
motor 2 2)

72 Motor DCU101: Motor 2 defekt 2)

75 Styrning het DCU101: Styrningstemperatur högre än 110 °C 2)

77 T-givare DCU100: Temperaturgivare styrning defekt 2)

78 Styrning överhettad DCU101: Motor eller styrningstemperatur högre 
än 115 °C 2)

79 Motorrelä DCU101: Motorrelä på extrakretskort defekt 2)

90 Styrning är defekt

91 Vridgivare, motor: Inga impulser från vridgivaren

x.x Dörrbladsposition inte känd (punkt på vänster display)

x x. Uppmaning till underhåll (antal cykler, driftstimmar) (punkt på höger 
display)

le Fel vid inlärning av styrningen

8.8. Ingen kommunikation mellan styrningen och displayprogram-
omkopplaren

Felmed-
delande

Betydelse
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B
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prova .................................. 28
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Kåpsäkring
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Kuggremslås
montera .............................. 10
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koppla ihop med styrningen 19
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positionera .......................... 26

L
Laddningsbart batteri

koppla ihop ......................... 18
montera .............................. 11

Larmkontakt
ansluta ................................ 16

Låsanordning
larmkontakt ansluta ............ 16

Låsanordning (tillval)
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Löpskena
förbereda .............................. 7
montera .............................. 24

M
Medbringare ........................ 20, 25
Mekanisk ................................... 34
Modul

byta .................................... 37
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P
Profiler

förbereda ..............................7
montera ..............................23

R
Rullvagn

byta .....................................37
montera ..............................12
prova ...................................35

S
Säkerhetsanordningar

montera ..............................26
Säkerhetsanvisningar ..................4
Säkerhetsgivare Öppna (SIO)

prova ...................................28
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montera ..............................13
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montera ..............................11

Styrrulle
montera ................................ 7

T
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U
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Y
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EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de conformité

Hersteller: GEZE GmbH

(Manufacturer, Fabricant) Reinhold-Vöster-Str. 21 – 29

D-71229 Leonberg

Produktbezeichnung: automatische Schiebetürantriebe
(Product identifier,     (automatic sliding door drives,
Désignation du produit) systèmes automatiques pour porte coulissante)

GEZE Slimdrive SL, GEZE Slimdrive SL-FR 2M

Erklärung (Declaration, Déclaration):
Die genannten Antriebe sind in alleiniger Verantwortung des o.g. Herstellers entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstim-
mung mit folgendenden Richtlinien und Normen.
The  above drives are under the sole responsibility of the above manufacturer developed, designed and manufactured in accor-
dance with the following directives and standards.
Les produits mentionnés sont développés, construits es fabriqués en propre responsabilité du fabricant susnommé en respectant 
suivantes.

EU-Richtlinien (EU-Directives, Directives UE):
• EMV-Richtlinie 89/336/EWG in der Fassung 93/31/EWG

(EMV Directive, Directive CEM) 
• Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG in der Fassung 93/68/EWG.

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

Europäische Normen (European Standards, normes européennes):

                                      Leonberg, den 02. Februar 2004                 
Hermann Alber
Geschäftsführer

• EN 55011 • EN 60335-1

• EN 61000-6-2 • EN 60950
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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 62 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) 15 43 44 30 00
Fax +44 (0) 15 43 44 30 01
E-Mail: info@geze-uk.com

Italien
GEZE Italia Srl
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 (0) 02 95 06 95-11
Fax +39 (0) 02 95 06 95-33
E-Mail: italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 (0) 06 72 65 31 1
Fax +39 (0) 06 72 65 31 36
E-Mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl
Via Treviso 58
70022 Altamura (Bari)
Tel. +39 (0) 080 31 15 21 9
Fax +39 (0) 080 31 64 56 1
E-Mail: gezebari@libero.it

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Leemkuil 1
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40 26 29 08 0
Fax +31 (0) 40 26 29 08 5
E-Mail: benelux.nl@geze.com

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

Polen
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 3 (Żerań Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 814 22 11
Fax +48 (0) 22 614 25 40
E-Mail: geze@geze.pl

Schweiz
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstr. 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-285 54 00
Fax +41 (0) 62-285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Spanien
GEZE Iberia S.R.L.
Pol.Ind. EL Pla
C/Comerc, 2–22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34 (0) 9 02 19 40 36
Fax +34 (0) 9 02 19 40 35
E-Mail: iberia.es@geze.com 

Skandinavien

Sverige 
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34-00
Fax +46 (0) 8-732 34-99
E-Mail: sverige.se@geze.com

Norge
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47 (0) 639 572 00
Fax +47 (0) 639 571 73
E-Mail: norge.se@geze.com

Finland
GEZE Finland
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 5100
Fax +358 (0) 10-400 5120
E-Mail: finland.se@geze.com

Danmark
GEZE Denmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Møllehusene 3, 3.th.
4000 Roskilde
Tel. +45 (0) 46-32 33 24
Fax +45 (0) 46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

I enlighet med det ansvar som tillver-
karen har för sina produkter, och som
definieras i den tyska lagen om pro-
duktansvar, skall informationen i denna
katalog (produktinformation, föreskrift-
senlig användning, felaktig användning,
produkt-prestanda, produktunderhåll,
informations- och instruktionsskyldig-
het) beaktas. Om detta ej beaktas
upphör tillverkarens produktansvar.
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