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Inledning

1 Inledning

1.1 Symboler och illustrationer

Varningar
I denna bruksanvisning används varningsanvisningar för att uppmärksamma dig på faror som kan leda till mate-
riella skador eller personskador.

 X Läs och beakta alltid dessa varningar.
 X Följ alla anvisningar som är markerade med följande varningssymboler och varningsord.

Varningssymbol Signalord Betydelse

VARNING Risk för personer. 
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller svåra personskador.

Ytterligare symboler och illustrationer
För att förtydliga en korrekt hantering har viktig information och tekniska hänvisningar markerats särskilt.

Symbol Betydelse

 

”Viktig anvisning”. 
Information som hjälper användaren att undvika materiella skador samt förstå eller optimera arbetsflöden.

 
Betyder ”Extra information”

 X  
Symbol för en åtgärd: Du måste vidta en åtgärd.

 X Om flera åtgärder föreskrivs måste de genomföras i den ordningsföljd som anges.

1.2 Revisioner och giltighet
Version 00: gäller för GCprofile Therm med automatik ECdrive T2 och ECdrive T2-FR fr.o.m. tillverkningsår 2019

1.3 Produktansvar
Enligt det ansvar som tillverkaren åläggs enligt produktansvarslagen skall den information som finns i denna bro-
schyr (produktinformation och ändamålsenlig användning, felanvändning, produktprestanda, produktunderhåll, 
informations- och instruktionsskyldighet) beaktas. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om användaren inte följer 
informationen. 

1.4 Övriga gällande dokument
Typ Namn
Bearbetningsunderlag Profilöversikt
Tillverkningsunderlag
Monteringsanvisning Överljus
Monteringsanvisning Profilsystem dörrblad och sidodel
Monteringsanvisning Skjutdörrssystem

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

7.5 Montera NSK-paketet på sidodelen........................................................................................................................................................ 21
7.6 Montera NSK-paketet på gångdörrbladet ........................................................................................................................................... 22

8 Rengöring ................................................................................................................................................................ 23

9 Demontering .......................................................................................................................................................... 23
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Grundläggande säkerhetshänvisningar

1.5 Förkortningar

HSK Huvudstängningskant

NSK Sidostängningskant

OKFF Överkant färdigt golv

DH Genomgångshöjd

2 Grundläggande säkerhetshänvisningar

2.1 Avsedd användning
Skjutdörrssystemet används för automatisk öppning och stängning av en genomgång i en byggnad. 
Skjutdörrssystemet får användas i vertikalt monteringsläge och i torra utrymmen inom tillåtet användningsområ-
de (se monterings- och serviceanvisning).

Skjutdörrssystemet är avsett för persontrafik i byggnader. 
Skjutdörrssystemet är inte avsett för följande fall:
 à För industriell insats
 à För användningsområden som inte används för persontrafik (t.ex. garageportar)
 à På rörliga objekt som t.ex. fartyg

Skjutdörrssystemet får användas endast:
 à I de driftslägen som anges av GEZE
 à Med den av GEZE godkända/frisläppta komponenten
 à Med den av GEZE levererade programvaran
 à I de av GEZE dokumenterade installationsvarianterna/monteringssätten
 à Inom testat/godkänt användningsområde (klimat/temperatur/skyddsklass)

Annan användning gäller som ej ändamålsenlig och gör att alla ansvars- och garantianspråk gentemot GEZE 
upphör att gälla. 

2.2 Säkerhetsanvisningar
 à Föreskrivna monterings-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av behörig personal som har 

auktoriserats av GEZE.
 à För säkerhetstekniska kontroller gäller användarlandets lagstiftning och föreskrifter.
 à Vid egenmäktiga förändringar på anläggningen tar inte GEZE något ansvar för skador som uppstår, och god-

kännandet för användning i utrymnings- och räddningsvägar upphör att gälla.
 à Vid kombination av externa fabrikat ikläder sig GEZE inget ansvar.
 à Även för reparations- och underhållsarbeten måste originaldelar från GEZE användas.
 à Enligt maskindirektivet 2006/42/EG måste en riskanalys genomföras innan dörranläggningen tas i bruk och 

dörranläggningen måste märkas enligt CE-märkningsdirektivet 93/68/EEG.
 à Beakta senaste utgåvor av direktiv, standarder och nationella föreskrifter, i synnerhet:

 à DIN 18650: 2010-06 ”Lås och beslag - automatiska dörrsystem”
 à VDE 0100, del 610: 2004-04 ”Installation av starkströmsanläggningar med märkström upp till 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013 -01 ”Kraftdrivna dörrar - Användarsäkerhet - Krav och provningsförfaranden”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 ”Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 1: Allmänna fordring-

ar (IEC 60335-1: 2010, modifierade); tysk version EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 ”Elsäkerhet för hushållsapparater och liknande ändamål - del 2 -103: Särskilda 

krav på drivanordningar för portar, dörrar och fönster (IEC 60335-2-103: 2006, modifierade + A1: 2010, 
modifierade); tysk version EN 60335-2-103: 2015

Produkten ska byggas in eller monteras på ett sådant sätt att den enkelt kan kommas åt för eventuella reparatio-
ner och/eller underhållsarbeten och så att eventuella demonteringskostnader inte är orimligt höga jämfört med 
produktens värde.
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Om detta dokument

2.3 Säkerhetsmedvetet arbete
 à Säkra arbetsplatsen mot tillträde av obehöriga.
 à Tänk på vridområdet för långa anläggningsdelar.
 à Utför aldrig arbeten med stor säkerhetsrisk ensam (t.ex. montering av automatik, kåpa eller dörrblad).
 à Sätt upp dekaler vid dörrblad i helglas.
 à Osäkrade ställen utgör risk för klämskador, stötskador, indragning och skärskador!
 à Skaderisk vid krossat glas!
 à Skaderisk på grund av vassa kanter i automatiken!
 à Skaderisk på fritt rörliga delar under monteringen!

2.4 Miljömedvetet arbete
Vid skrotning av profilsystemet bör de olika materialen sorteras var för sig och lämnas in för återvinning.

2.5 Utslutning i byggnadsstommen
Utslutningen i byggnadsstommen skall utföras enligt den aktuella versionen av ”Vägledning för projektering och 
utförande av montering av fönster och ytterdörrar vid nybyggnation och renovering”.

2.6 Säkerhetsinformation avseende transport och förvaring
 X Kasta inte eller tappa inte.
 X Undvik hårda slag.

 à Lagringstemperaturer under -30 °C och över +60 °C kan leda till skador på enheten.
 à Skyddas mot väta.
 X Vid transport av glas skall särskilda transportanordningar användas (t.ex. A-ställningar). 
 X Separera flera rutor på ett stativ eller vid förvaring med mellanlägg (t.ex. korkplattor, papper, poly-snöre). 
 X Lagra glas endast stående på en jämn och bärande yta. Som underlag måste lämpligt material användas (t.ex. 

trälister). 
 X När det gäller isolerglas måste man se till att det står jäms på minst 2 underlägg på hela elementtjockleken. 

 à Säkerhetsanordningar vid förvaring och transport får inte orsaka skador på glaset resp. kantlimningen hos 
isolerglas, och måste anbringas jämnt på rutans ovansida. 

 à Som förvaringsyta passar torra, välventilerade, slutna rum som är skyddade mot vädrets makter samt UV-strålning.

2.7 Kvalifikation
Montering av GEZE skjutdörrsautomatik får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av GEZE. 

3 Om detta dokument

3.1 Översikt
Denna anvisning beskriver monteringen av profilsystemet GCprofile Therm 1-dörrblads och 2-dörrblads hos ett 
automatiskt skjutdörrssystem. Förmontering/montering av gångdörrblad, sidodelar under skydd och bäraren 
med sidodelar under bäraren beskrivs här.
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3.2 Gångdörrblad utan sidodel

Sett framifrån Sett från sidan

 

3.3 Gångdörrblad med sidodel under stöd

Sett framifrån Sett från sidan

 

3.4 Gångdörrblad med sidodel under bäraren utan överljus

Sett framifrån Sett från sidan
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Översikt

4 Översikt

4.1 Scheman
Ritnings-nr Typ Namn
70518-ep100 Monteringsschema Väggmontering, 2-dörrblad
70518-ep101 Monteringsschema Bärare och sidodelar, 2-dörrblad
70518-ep102 Monteringsschema Bärare och sidodel samt överljus, 2-dörrblad
70518-ep103 Monteringsschema Sidodel under skydd, 2-dörrblad
70518-ep104 Monteringsschema Stolp-regel-fasad, 2 dörrblad
70518-ep110 Monteringsschema Väggmontering, 1-dörrblad
70518-ep111 Monteringsschema Bärare och sidodelar, 1-dörrblad
70518-ep112 Monteringsschema Bärare och sidodel samt överljus, 1-dörrblad
70518-ep113 Monteringsschema Sidodel under skydd, 1-dörrblad
70518-ep150 Monteringsschema Vinkelgolvstyrning
70518-ep151 Monteringsschema genomgående golvstyrning
70518-ep152 Monteringsschema Genomgående golvstyrning med avvattning
70518-ep160 Monteringsschema Vinkelgolvstyrning med golvlås

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

4.2 Verktyg och hjälpmedel

Verktyg Storlek/antal/användning

Monteringsbockar, 2 stk

A-stativ

Spännband

Vakuumsuglyft

Vattenpass/lod/krysslaser

Måttband 5 m eller 10 m

Torx-skruvdragare

Sidavbitare

Gummi-/plasthammare

Blyertspenna

4.3 Åtdragningsmoment
Åtdragningsmomenten anges vid resp. monteringssteg.

4.4 Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial Användning/art./mat.nr

Distansklossar

Fogsilikon

5 Leveransomfattning och fullständighet
 X Öppna förpackningsenheterna och kontrollera mot följesedeln att leveransen är komplett.
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Förmontering i verkstad

6 Förmontering i verkstad

6.1 Förmontera bärare

 X Montera monteringsvinkeln (1) med skruvar 
genom skruvhålen (2) på bäraren (3) (övre 
skruvhål).

� �
�

 X Montera löpskenan (5) (utan moduler) med 
skruvar genom skruvhålen (6) på bäraren (3) 
med monteringsvinkel (1).

 X Rikta in löpskenan (5) och borra fästhål (4).

Antalet fästhål rättar sig efter löpskenans längd (5).

 X Demontera löpskenan.

� �

� � �

 X Sätt i nitmuttrar M8 i fästhålen (4) på bäraren.

 

�

�
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Montering på byggarbetsplatsen

6.2 Förbered enkeldörrbladsanläggningen.

 X Såga ur en ursparning i sidoplattan på 
huvudstängningskanten enligt invidstå-
ende ritning.

����

��
��

illustrerat vänsterstängande

7 Montering på byggarbetsplatsen

7.1 Förmontera den genomgående golvstyrningen

7.1.1 Förmontera den genomgående golvstyrningen utan avvattning (tillval)

 X Anbringa tätningsmassan (3) på golvstyr-
ningens framsida (2).

 X Skruva på skydden (1) på golvstyrningen (2).

�

�

�

�

 X Sätt i och förankra golvstyrningen (2) i 
golvet.

 X Täta hålen.
 X Gjut golvstyrningen vattentätt.

�

 X Sätt i golvstyrningen invändigt (4) i golv-
styrningen utvändigt (6) så att gängstif-
ten (5) pekar inåt.

 X Ställ in golvstyrningens (4) avstånd invän-
digt till golvstyrningen utvändigt (6) med 
gängstift (5) (åtdragningsmoment 3 Nm).

 X Efter slutlig positionering av golvstyr-
ningen invändigt (4) limmar man fast 
spåren med tätningsmassa (3).

�

�

�

����

�

�

utsida insida
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Montering på byggarbetsplatsen

7.1.2 Förmontera den genomgående golvstyrningen med avvattning (tillval)

 X Anbringa tätningsmassan (3) på golvstyr-
ningens framsida (2).

 X Skruva på utloppsvattenstosen (1) på 
golvstyrningen (2). Sätt i golvstyrningen 
(2) i golvet.

 X Skjut in utloppsvattenstosen (1) i byggna-
dens avloppsvattenrör (märkbredd 32).

 X Fäst golvstyrningen.
 X Täta hålen.
 X Gjut golvstyrningen vattentätt.

�

�
�

�

 X Sätt i golvstyrningen invändigt (4) i golv-
styrningen utvändigt (6) så att gängstif-
ten (5) pekar inåt.

 X Ställ in golvstyrningens (4) avstånd invän-
digt till golvstyrningen utvändigt (6) med 
gängstift (5) (åtdragningsmoment 3 Nm).

 X Efter slutlig positionering av golvstyr-
ningen invändigt (4) limmar man fast 
spåren med tätningsmassa (3).

����

�

�

�

��

7.1.3 Vinkelgolvstyrning
Vinkelgolvstyrningen monteras först när anslutningsprofilerna har satts fast, se kapitel 7.2.3.

utsida insida
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Montering på byggarbetsplatsen

7.2 Bärarmontering med sidodel

7.2.1 Montera täckskyddet

 

�

�

��

 X Bestryk täckskyddet (1) i det markerade området (2) med tätningsmassa.
 X Montera täckskyddet (1) med 2 skruvar på bäraren.

7.2.2 Montera bärare

Via de avlånga hålen (3) fixeras bäraren i en upphöjd position och sänks sedan ned på sidodelen.

 X Fixera bäraren (2) med monteringsvinkel (1) 
enligt monteringsschemat i de avlånga hålen (3) 
på väggen.

 X Lägg an monteringsvinkeln passande och bä-
rande mot väggen.

� �

�

�������
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Montering på byggarbetsplatsen

 

�

�
�

��

�

�

�

�

�

�

 X Led in falsreduktionsprofilen (4) snett och hän in den upptill �.
 X Fäll in falsreduktionsprofilen (4) � och klipsa in den nedtill �.
 X Säkra med klossar 15 mm (5) i genomgångsområdet.
 X Anbringa tätning sidodel utvändigt (6) med utskärning enligt ritningen.

 X Anbringa fästdelarna glaslist (7) invid sidodelar-
na på jämna avstånd (≤300 mm).

�

�

�����
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Montering på byggarbetsplatsen

 X Montera vägganslutningsprofilen (1) och 
golvanslutningsprofilen (2) enligt EP-rit-
ningen.

Förskruvningsavstånd < 400 mm.

 à Anslutningsprofilerna måste fodras 
passande, bärande och tätt (se kapitel 2.5). 

�

�

7.2.3 Montera vinkelgolvstyrning (tillval)

 X Skruva fast vinkelgolvstyrningen (2) med 2 
sänkskruvar DIN 7991 M5×12 (1)  
(åtdragningsmoment 6 Nm).

�

�
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Montering på byggarbetsplatsen

7.2.4 Montera sidodelen

 X Sätt på sidodelen (3) på golvanslutnings-
profilen �, tippa den inåt � och skjut den 
mot vägganslutningsprofilen �.

Vägganslutningen måste gripa in formbundet 
i sidodelens ramprofil över hela höjden.

 X Kontrollera genomgångens öppningsbredd 
och rätvinklighet.

 X Täta fogarna mellan sidodelsprofil och 
vägganslutningsprofil utvändigt med 
tätningsmassa.

�

�

�

�

 X Sätt i glaslistprofilen (4) snett i fästena för 
glaslisterna och vrid uppåt för att haka fast.

�

�

�
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Montering på byggarbetsplatsen

7.2.5 Skruva fast bäraren

 X Lossa skruvarna (4) och sänk ned bäraren 
(1) på sidodelen (3).

 X Ställ in höjden för bäraren via de avlånga 
hålen.

 X Rikta in monteringsvinkeln vågrätt.
 X Dra åt skruvarna (4).
 X Montera instickstätningen.
 X Körna och borra fyra fästhål (5).
 X Fäst bäraren med 4 sänkskruvar M10 (be-

roende på underlaget).

��

��

�

 X Kontrollera falsreduktionsprofilen (7) 
avseende sätet.

 X Avlägsna klossarna 15 mm (6) i genomgångs-
området från falsreduktionsprofilen (7).

�

�

7.2.6 Montera skydd genomgångsområde

Förbered fästprofil genomgång

 

�

�

�

�

�

�

 X Sätt i distansstycken på insidan (2) på ett avstånd om ca 500 mm i fästprofilen 1).
 X Sätt i rundsnören (3) på ett avstånd om ca 500 mm.
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Montering på byggarbetsplatsen

 

�

 X Skjut in avstrykningsborsten (3). Låt ca 2 cm sticka ut.

 

�

�

 X Böj den utstående änden något.
 X Skjut in avstrykningsborsten jäms.

 
 X Frånskilj avstrykningsborsten jäms på andra sidan av fästprofilen.



GCprofile Therm

17

Montering på byggarbetsplatsen

7.2.7 Sätt i fästprofil bärare

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Sätt an den bestyckade fästprofilen (se kapitel 7.2.6) nedtill i bäraren (1) med spåret med rundsnörsbitarna � 
och sväng �.

 X Sätt an skyddet genomgång (3) på falsprofilen � och tryck uppåt i fästprofilen genomgång .
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Montering på byggarbetsplatsen

7.3 Stödmontering med sidodelar

7.3.1 Monteringsläge
Kontrollera monteringsläget vid montering av sidodelen:
 à Fixeringsskruven sidodel (1) sitter på insidan upptill.

 

�

7.3.2 Montera fixeringsprofilen

 X Montera fixeringsprofilen (3) (åtdragnings-
moment > 5 Nm, beroende på underlag och 
skruvtyp).

Förskruvningsavstånd < 400 mm.

�
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Montering på byggarbetsplatsen

7.3.3 Montera vägganslutnings- och golvanslutningsprofilen

 X Montera vägganslutningsprofilen (1) och 
golvanslutningsprofilen (2) enligt EP-rit-
ningen.

 à Anslutningsprofilerna måste fodras 
passande, bärande och tätt (se kapitel 2.5). 

Förskruvningsavstånd < 400 mm.

�

�

7.3.4 Sväng in sidodelen

 X Träd in den monterade sidodelen 
upptill ca 30 mm invid väggen�.

 X Sväng in sidodelen nedtill�. 
 X Sänk nedåt på anslutningsprofilen �.
 X Skjut sidodelen mot väggen på 

vägganslutningsprofilen .

Vägganslutningen måste gripa in 
formbundet i sidodelens ramprofil 
över hela höjden.

 X Kontrollera genomgångens öpp-
ningsbredd och rätvinklighet.

 X Täta fogarna mellan sidodelsprofil 
och vägganslutningsprofil utvän-
digt med tätningsmassa.

�

�

�

�
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Montering på byggarbetsplatsen

 X Borra hål Ø 2 mm för fixeringsskru-
ven.

 X Skruva i fixeringsskruven sidodel 
(1) (åtdragningsmoment 2 Nm).

�

 X Skjut in avstrykningsborsten 
(2) genomgångsområde i 
borstupptagningsprofilen.

 X För fixering av avstrykningsborsten, böj 
änden (3) något med en tång.

 X Montera borstfästet med borste direkt 
ovanför genomgångsområdet, se EP-
ritning.

��

 à Om inget överljus skall monteras:
 X Montera automatiken för skjutdörr ECdrive T2 enligt monteringsanvisningen ECdrive T2.

 à Om överljus skall monteras:
 X Montera överljuset enligt monteringsanvisning ”GCprofile Therm - profilsystem överljus”.
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7.4 Skjutdörr, 1 dörrblad:

7.4.1 Montera vägglistprofilen
Förutsättningar:
 à Dörrbladen är monterade och inriktade.
 à Spaltmåtten är inställda.

 X Skruva fast vägglistprofilen (1).
 X Tryck in HSK-tätningsprofilen (2).

Vägglistprofilen (1) måste fodras passande 
bärande och tätt (se kapitel 2.5).

� �

7.5 Montera NSK-paketet på sidodelen

Böj eller bocka inte NSK-paketet.

 X Sätt i NSK-paketet sidodel (1) så att det sticker ut 
nedtill 5 mm. �

�
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7.6 Montera NSK-paketet på gångdörrbladet

Böj eller bocka inte NSK-paketet.

 X Sätt i NSK-paketet på gångdörrbladets NSK-profil 
(4) så att NSK-tätningen (2) nedtill står ut 7 mm.

Aluminiumtäckprofilen (3) slutar jäms med under-
kanten på gångdörrbladets aluminiumprofil (4).

� �

�

�

�

1 Avstrykningsborste
2 NSK-tätning
3 Aluminiumtäckprofil
4 Skjutdörrblad
5 Avstrykningsborste golvstyrningslist

��
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8 Rengöring
Vad ska rengöras? Hur ska det rengöras?
Glasytor Torka av med kallt ättiksvatten och torka torrt.
Rostfria ytor Torka av med repfri trasa.
Lackade ytor Torka av med tvållösning.
Eloxerade ytor Torka av med icke-alkalisk tvål (pH-värde 5,5 … 7).
Plastytor Torka av med vatten och milt diskmedel.
EPDM-tätningar Torka av med vatten och milt diskmedel.

9 Demontering

VARNING! 
Livsfara på grund av elstöt!

 X Elsystemet (230/ 115 V) får bara anslutas och frånkopplas av behörig elektriker.
 X Utför elanslutning och skyddsledarkontroll enligt anvisningarna i VDE 0100 del 610.

SE UPP! 
Skaderisk!
Risk för personskador vid vridning av kåpan.

 X Var alltid två personer vid hantering av kåpor över 4 m.

SE UPP! 
Risk för personskador genom stötar och fastklämning!

 X Säkra dörrbladen mot oavsiktlig rörelse.
 X Koppla bort det laddningsbara batteriet.

Demonteringen sker i omvänd ordningsföljd i förhållande till monteringen.
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