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Symbolen en weergavenIQ windowdrives

1 Symbolen en weergaven
Waarschuwingen
In deze handleiding zijn waarschuwingen opgenomen om u te attenderen 
op materiële schade en persoonlijk letsel.

 X Lees deze waarschuwingen door en neem ze te allen tijde in acht.
 X Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwings-

symbool en waarschuwingswoord.

Waarschu-
wingssymbool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

GEVAAR Gevaren voor personen. 
Niet-naleving leidt tot ernstig letsel of de dood.

Andere symbolen en weergaven
Om de correcte bediening te verduidelijken, worden belangrijke informatie 
en technische opmerkingen specifiek aangeduid.

Symbool Betekenis

    

betekent “Belangrijke opmerking”

betekent “Aanvullende informatie”

 X  Symbool voor een handeling: hier moet u actie ondernemen.
 X Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

2 Beoogd gebruik

2.1 Doelgroep
Dit document is gericht aan geschoold vakpersoneel en geïnstrueerde 
eigenaars van elektrische ventilatie-, rook- en warmteafvoerinstallaties 
(RWA/NRA/NRWG) met de juiste kennis van de bedrijfsmodi en potentiële 
gevaren van de installatie.

2.2 Productbeschrijving
De IQ windowdrives zijn elektrische kettingaandrijvingen (Slimchain, Power-
chain, E 9x0 L/R) c.q. elektrische spindelaandrijvingen (E 250 NT, E 250 NT AB) 
voor het elektrisch gemotoriseerd openen en sluiten c.q. vergrendelen 
(Power lock, E 90x) van ramen in het (hellende) gevelbereik.
Geschikt voor de volgende toepassingen:
 à naar binnen ten buiten toe openende kiep-, klap- en draaivleugels; 
 à voor de dagelijkse be- en ontluchting;
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 à voor het gebruik als afzonderlijke aandrijving (Solo-aandrijving) of als 
meervoudige montage (Syncro-aandrijvingen) aan een raam 

 à Bedrijfsspanning 24 V DC
 à voor het gebruik in droge ruimtes in het binnenbereik, bij E 250 NT AB 

ook in beschermd buitenbereik.

3 Productaansprakelijkheid
 à Conform de in de productaansprakelijkheidswetgeving gedefinieerde aan-

sprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten, moet alle hier en in de 
bij het product behorende montagehandleiding vermelde informatie (pro-
ductinformatie, voorgeschreven gebruik, misbruik, producteigenschappen, 
onderhoud, informatie- en instructieverplichtingen) in acht worden geno-
men. Indien deze niet in acht wordt genomen, komt de aansprakelijkheid 
van de fabrikant te vervallen.

 à Alleen deskundigen, die door GEZE werden geautoriseerd, mogen de 
montagewerkzaamheden, functiecontroles en het onderhoud uitvoeren. 
Eigenmachtige veranderingen aan de installatie sluiten iedere aanspra-
kelijkheid van GEZE voor de daaruit resulterende schade uit.

 à Bij gebruik van producten van andere fabrikanten vervalt de garantie 
van GEZE. Gebruik ook bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden 
uitsluitend originele onderdelen van GEZE.

4 Veiligheidsinstructies
Voor de veiligheid van personen is het belangrijk, dat deze veiligheidsvoor-
schriften in acht worden genomen. Deze aanwijzingen moeten zorgvuldig 
worden bewaard! 

4.1 Algemene veiligheidsinstructies
In overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor de in-
bedrijfstelling van de installatie een risicobeoordeling worden uitgevoerd, 
waarna de installatie conform bijlage III van de EG-machinerichtlijn van een 
CE-markering wordt voorzien.

 X De laatste versie van richtlijnen, normen en nationale voorschriften in 
acht nemen, in het bijzonder:
 à BGV A1 “Ongevallenpreventievoorschrift, uitgangspunten voor preventie”
 à BGV A3 “Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen”
 à ASR A1.6 “Ramen, bovenlichten, lichtdoorlatende wanden”
 à VDE 0100, deel 600 “Inrichten van laagspanningsinstallaties deel 6. Controles”
 à DIN EN 60335-1 “Veiligheid van elektrische apparaten voor huishou-

delijk gebruik en soortgelijke doeleinden - deel 1: Algemene eisen”
 à DIN EN 60335-2-103 “Veiligheid van elektrische apparaten voor huis-

houdelijk gebruik en soortgelijke doeleinden - deel 2-103: Bijzondere 
eisen voor aandrijvingen voor poorten, deuren en ramen”
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 à Het product is niet bedoeld voor een gebruik door personen, inclusief 
kinderen, met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden 
of onvoldoende ervaring c.q. kennis, tenzij ze het product onder toezicht 
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken 
of door deze worden geïnstrueerd over het gebruik van het product.

 X Laat kinderen nooit met vast gemonteerde regel- en/of besturingsvoorzie-
ningen spelen en houd afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.

 X Personen, inclusief kinderen, op afstand houden wanneer een vooraf 
ingestelde UIT-schakelaar wordt bediend of wanneer een raam sluit, dat 
door een rook- en warmteafvoersysteem werd geopend.

 X Waarborgen, dat insluiten tussen het aangedreven deel en de omringen-
de delen als gevolg van de openings- en sluitbeweging van het aange-
dreven deel effectief wordt voorkomen.

 à Als de stroomkabel van dit apparaat vervangen moet worden, mag dit 
uitsluitend door een elektromonteur uitgevoerd worden.

Bij de montage op het volgende letten:
 à Bij kiepramen moet een geschikte valbeveiliging worden gebruikt 

(bijv. GEZE veiligheidsschaar nr. 35)
 à Voor de bevestiging mogen alleen originele consoles worden 

gebruikt.
 à Gebruik geschikte bevestigingselementen voor de montage. 

In de montagehandleidingen zijn aanbevelingen opgenomen. 
Controleer of de bevestigingselementen in het profiel voor een 
correcte bevestiging van de gemonteerde onderdelen zorgen.

4.2 Veiligheidsbewust werken en gebruiken
 X De werkplek tegen betreding door onbevoegden beveiligen.
 X Het draaibereik van lange onderdelen in acht nemen.
 X Voor werkzaamheden aan de elektrische installatie eerst de voedings-

spanning onderbreken en de spanningsvrijheid controleren. Bij gebruik 
van een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) is de installatie ook 
bij loskoppeling van de netaansluiting nog steeds onder spanning.

 X De aandrijving bij het instellen alleen in de toetsmodus aansturen.
 à Gevaar voor verwondingen bij geopende aandrijving door bewegende 

onderdelen (intrekken van haren, kledingstukken e.d.)
 à Gevaar voor verwondingen door niet beveiligde knel-, stoot, schaar- 

en intrekplaatsen.
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk.
 à Wanneer de raaminstallatie tijdens de werking wordt vastgepakt, kan 

dat tot verwondingen leiden. 
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5 Montage-instructies
Onjuiste montage kan tot ernstig letsel leiden, daarom de volgende aanwij-
zingen in acht nemen:
 à De aandrijving is bedoeld om op ramen met een hoogte van ≥ 2,5 m 

boven het toegangsniveau gemonteerd te worden. 
 à In overeenstemming met de bovengenoemde normen/regels moet de 

sluitsnelheid minder dan 5 mm/sec bedragen, indien geen andere veilig-
heidsmaatregelen aan het raam zelf werden getroffen c.q. indien het raam 
onder een hoogte van 2,5 m is ingebouwd (zie hiervoor pag. 6 ASR A1.6). 
Onze aandrijvingen zijn in de fabriek op deze snelheid ingesteld.

 à Bij inbouwhoogtes van minder dan 2,5 m boven toegangsniveau het 
volgende in acht nemen:
 à Een schakelaar met Uit-voorinstelling (schakelaar) gebruiken. 
 à Het bedieningselement van schakelaars met Uit-voorinstelling moet 

in direct zichtbereik van het raam, maar op afstand van beweegbare 
delen zijn aangebracht. Indien er geen sleutelschakelaar gebruikt 
wordt, moet het bedieningselement op een hoogte van minstens 
1,5 m en ontoegankelijk voor het publiek aangebracht zijn.

 à Conform EN60335-2-103 par. 20.110 mag bij inbouwhoogtes van 
minder dan 2,5 m boven toegangsniveau alleen de slag van ≤200 mm 
worden ingesteld.

 X Lees de informatie in de montagehandleiding zorgvuldig door en neem 
deze in acht. Bewaar de montagehandleiding als naslagwerk voor later. 
Alle opgegeven maten moeten op de bouwplaats onder eigen verant-
woording worden gecontroleerd.

 à De aandrijving is uitsluitend voor gebruik in droge ruimtes (bij E 250 NT 
AB ook in beschermd buitenbereik) bedoeld en mag niet aan een sterk 
corrosieve omgeving blootgesteld worden (bijv. meer- of zeelucht).

 X Om verwondingen te voorkomen, moet het uitstekende deel van de 
schroefdraad van de bevestigingsschroeven van doppen worden voorzien.

 X Controleer of aan de, op het typeplaatje van de aandrijving vermelde, 
voorwaarden als omgevingstemperatuur en elektrische gegevens op 
de inbouwlocatie, is voldaan.

 X Voor de inbouw controleren of het aangedreven deel in goede mechanische 
staat is, correct uitgebalanceerd is en gemakkelijk kan worden gesloten.

6 Aanleggen van leidingen en elektrische aansluiting
 X Gebruik uitsluitend de in het bedradingsschema aangegeven kabels. 

Soort kabel, evenals de lengte en diameter conform de technische infor-
matie uitvoeren.

 X Bij meeraderige kabels moeten in principe adereindhulzen worden gebruikt.
 X Niet-gebruikte aders isoleren.



NL 7

Aanleggen van leidingen en elektrische aansluitingIQ windowdrives

    

Bij 24 V DC en lange toevoerleiding moet de kabel een voldoende grote 
diameter hebben om een spanningsdaling te voorkomen.
De doorsnede berekenen (zie het kabelschema voor RWA-centrales)! 

6.1 Elektrische aansluiting op het raam

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok.

 X Voor werkzaamheden aan de elektrische installatie de voedingsspan-
ning onderbreken, tegen herinschakelen beveiligen en op afwezig-
heid van spanning controleren. 

 
 X Zie hiervoor de bijbehorende bedradingsschema's (A-III tot A-VI) 

in de bijlage van dit document.

 X Opliggende aandrijvingen conform de gekozen montagewijze (zie 
de montagehandleiding) op het raam monteren.

 X Bij gesynchroniseerde aandrijvingen en bij vergrendelingsaandrijvingen 
moeten alle aandrijvingen van een raam in de contactdoos verbonden 
worden. 

 Afb. 6.1
Om de geïntegreerde aandrijvingen E 90x en E 9x0 L/R aan te sluiten, is nood-
zakelijk dat deze voor de montage op het raam eerst worden bekabeld. 

 Afb. 6.2
 

Na beëindiging van de werkzaamheden aan het raam moeten alle aandrijvin-
gen stuk voor stuk met de aansluitdoos c.q. de kabelovergang verbonden zijn.
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Zie A-I

Aanwijzingen over de uitvoering van de vlakbandkabel voor 
geïntegreerde aandrijvingen zijn opgenomen in het bijbeho-
rende informatieblad (A-I) in de bijlage van dit document.  

    

Zie A-II

De aansluitkabel van de aandrijving kan in geval van een 
defect worden vervangen. 
Zie hiervoor ook het bijbehorende informatieblad (A-II) 
in de bijlage van dit document.
De vervanging is uitsluitend door een elektromonteur toegestaan.

7 De gemonteerde installatie controleren
 à Maatregelen ter beveiliging c.q. vermijding van knel-, stoot-, schaar- 

en intrekplaatsen moeten in het bijzonder bij gevaarlijke plaatsen onder 
2,5 m gecontroleerd en uitgevoerd worden.  
Een maatregel is bijv. het gebruik van een schakelaar met UIT-voorin-
stelling (bijv. GEZE ventilatorschakelaar LTA-LSA ID 118476). Bij kinderen 
of personen met beperkt beoordelingsvermogen moet een sleutelscha-
kelaar met Uit-voorinstelling worden gebruikt (bijv. GEZE ID 117996 voor 
SCT, ID 090176 voor cilinders).  
Het bedieningselement van schakelaars met Uit-voorinstelling moet in 
direct zichtbereik van het raam, maar op afstand van beweegbare delen 
zijn aangebracht. Indien er geen sleutelschakelaar gebruikt wordt, moet 
het bedieningselement op een hoogte van minstens 1,5 m en ontoegan-
kelijk voor het publiek aangebracht zijn.

 X Na de installatie moet worden gecontroleerd of de installatie correct 
is ingesteld en probleemloos en zonder risico's werkt.

 X Controleer alle functies door middel van proefdraaien.
 à De eindgebruiker moet na beëindiging van de werkzaamheden over alle 

belangrijke bedieningsstappen geïnstrueerd worden.

8 Inbedrijfstelling
De aandrijving kan bij het eerste contact met de bedrijfsspanning zowel in 
“OPEN”-richting alsook in “DICHT”-richting (24V A = +24V, 24V B = GND) wor-
den gebruikt. De sluitpositie van het raam herkent de aandrijving automa-
tisch wanneer het raam voor de eerste keer wordt gesloten en slaat deze op.  
Wel moet ervoor worden gezorgd, dat er geen obstakels aanwezig zijn.  
Als de aandrijving bij het bereiken van de sluitstand omkeert (aandrijving 
opent het raam ca. 15 mm) moet een inbedrijfstellingsbeweging worden 
gestart. Ga daarvoor als volgt te werk: 

 X Het raam ten minste 100 mm openen. 
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 X De schakelaar voor het sluiten van het raam bedienen (het raam begint 
te sluiten). 

 X De leidingen “B” en “L” gedurende ten minste 5 seconden verbinden. 
 X Verbinding “B” en “L” weer loskoppelen. 

Nu wordt een nieuwe inbedrijfstellingsbeweging uitgevoerd.

 
Bij gesynchroniseerde systemen wordt de inbedrijfstellingsbeweging voor 
alle aandrijvingen tegelijk gestart.

De aandrijving kan met behulp van de inbedrijfstellingskoffer (ID 142586) 
en van het programmeerapparaat ST 220 (ID 087261) geparametriseerd 
worden. Meer informatie daarover is opgenomen in de handleiding van 
de inbedrijfstellingskoffer.

9 Aandrijving voor synchroonwerking configureren
Per raam kunnen maximaal 3 raamaandrijvingen en max. 2 vergrende-
lingsaandrijvingen worden aangesloten. Standaard zijn alle aandrijvingen 
als “Solo” geconfigureerd. Bij synchroonwerking moet derhalve iedere 
aandrijving voor de montage, conform zijn gebruik op het raam, opnieuw 
geconfigureerd worden.

FA Raamaandrijving (E 9x0 L/R, 
E 250 NT, Slimchain, Powerchain)

VA Vergrendelingsaandrijving  
(E 90x, Power lock)

Afb. 5.1

E 9x0 L/R, E 90x Slimchain, Powerchain Power lock E 250 NT, E 250 NT AB

   

 

     

    
Afb. 5.2

 X Aantal slaves op de master instellen en de slaves adresseren.
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DIP (FA) 1 2 3 (4) Master-aandrijving 

E 9x0 L/R 
Slimchain 
Powerchain
E 250 NT 
E 250 NT AB

OFF OFF OFF SOLO

OFF ON ON MASTER SLAVE

OFF ON OFF MASTER SLAVE SLAVE

1 2 3 (4) Slave-aandrijving 

ON ON ON MASTER SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3

ON ON OFF MASTER SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3

DIP (VA) 1 2 3 - Vergrendelingsaandrijving

E 90x, Power lock ON ON OFF VA VA1 2

ON OFF ON VA VA1 2

 à Elk adres van de aandrijving mag per raam slechts eenmaal worden toegekend.
 à Belangrijk voor het beslagsysteem RWA 105 NT: 

DIP-schakelaar 4 bij E 250 NT dient voor de instelling van de looprichting, DIP4= OFF Ò 
Raam OPEN = spindel uitschuiven (normale toestand), DIP4= ON Ò Raam OPEN = spin-
del inschuiven c.q. raam DICHT = uitgeschoven spindel (beslagsysteem RWA 105 NT). 
Bij aandrijvingen, die synchroon werken, moet de DIP 4 op beide aandrijvingen tegelijk 
worden ingesteld.

10 Bedrijfsmodi

Zie A-III

Bedrijfsmodus Ventilatie/Alarm/Aansturing via relais alarm
 à Bij ventilatie:  De aandrijving opent met de ventilatiesnel-

heid tot de ventilatieslag
 à Bij alarm:  De aandrijving opent met de ventilatiesnel-

heid tot de alarmslag
 à Voor ventilatie en alarm zijn verschillende slagen mogelijk.

Zie A-IV

Bedrijfsmodus permanente alarmwerking
  De aandrijving opent altijd met de alarmsnel-

heid tot de alarmslag

Zie A-V, A-VI

Bedrijfsmodus Ventilatie zonder alarmfunctie
  De aandrijving opent altijd met de ventilatie- 

snelheid tot de ingestelde ventilatieslag.

Bij kettingaandrijvingen is de ventilatieslag op 300 mm ingesteld. Met be-
hulp van de inbedrijfstellingskoffer en van het programmeerapparaat 
ST 220 kan de ventilatieslag geparametriseerd worden.
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11 Onderhoud
GEZE schrijft een regelmatig onderhoud (ten minste 1x per jaar) voor, Dit 
onderhoud moet door een deskundige worden uitgevoerd. Daarbij moeten 
de functie alsmede de toestand van de mechanica (onbalans of tekenen 
van slijtage, beschadiging van bevestigingsdelen) en van de elektrische 
aansluitingen alsmede van de veiligheidssystemen (aansluiting van de 
IQ box Safety en sensoriek alsmede evt. hun registratiegebied), indien aan-
wezig, gecontroleerd worden. Tijdens reparatie- en instelwerkzaamheden 
mag de installatie niet gebruikt worden.

 X Voor het begin van de onderhoudswerkzaamheden de voedingsspanning 
(24 V DC) onderbreken, tegen herinschakelen beveiligen en op afwezig-
heid van spanning controleren.

 X Bevestigingen en bevestigingsschroeven op hun correcte bevestiging 
controleren.

 X Tijdens het onderhoud moet al het vuil van de aandrijving worden 
verwijderd.

  

  

Let op: Gevaar voor beknelling! 
Het raam sluit automatisch! 
Lees voor de montage eerst de meegeleverde veiligheidsvoor-
schriften en neem deze tijdens de montage en werking in acht! 
Aanspraak op garantie is alleen mogelijk na een deskundige 
montage, installatie en onderhoud overeenkomstig de opgaven 
van de fabrikant.

 X Overhandig dit bedradingsschema ter informatie aan de elektricien. 
 X De aandrijving moet tegen bouwvuil en waterstralen worden beschermd.

12 Verwijdering van de raaminstallatie
De raaminstallatie bestaat uit materiaal dat hergebruikt kan worden. 
Daarom moeten de afzonderlijke componenten al naargelang het materiaal 
gesorteerd worden.
 à Aluminium (profielen)
 à IJzer (schroeven, ketting, ...)
 à Kunststof
 à Elektronische onderdelen (motor, besturing, transformator, relais, ...)
 à Kabels
 X De onderdelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen afvoeren.
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13 Technische gegevens
Vergrendelingsaandrijvingen Raamaandrijvingen

E 90x Power lock E 9x0 L/R Slimchain Powerchain E 250 NT, E 250 NT AB 

Mechanische gegevens 

Trekkracht [N] 400 600 400 300 600 750

Drukkracht [N] 400 600 - max. 200 
(afhankelijk van de slag)

max. 600 
(afhankelijk van de slag)

750

Slaglengte [mm] (zie het typeplaatje 
van de aandrijving)

18 max. 22 200 - 900 300 - 800 600 - 1200 100 - 1000

Standaard ventilatieslag 
* parametriseerbaar

18 22 300* 300* 300* 100-1000*  
(afhankelijk van de slag)

Slagsnelheid [mm/sec.] 
* instelbaar d.m.v. parameters

Openen: 4* 
Openen alarm: 7 
Sluiten: 4*

Openen: 2* 
Openen alarm: 5  
Sluiten: 2*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: max. 17 
Sluiten: 5*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: max. 15 
Sluiten: 5*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: max. 15 
Sluiten: 5*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: 7 
(bij slag 500: 10) 
Sluiten: 5*

Eindpositie-uitschakeling uitgeschoven elektronisch door middel 
van interne afstandssensoren

elektronisch door middel van interne afstandssensoren

Eindpositie-uitschakeling ingeschoven elektronisch door middel van traject en belasting elektronisch door middel van traject en belasting

Uitschakeling bij overbelasting elektrisch, elektronisch door middel 
van stroomopname

elektrisch, elektronisch door middel van stroomopname

Gewicht [kg] 1,1 0,8 1,1 - 1,5 1,1 - 1,5 2,2 - 3,0 1,1 - 3,0

Slag / lengte aandrijving [mm] 18 / 344 22 / 422 200 / 450 
400 / 545 
500 / 590 
700 / 695 
900 / 790

300 / 498 
500 / 598 
800 / 748

600 / 693 
800 / 793 
1200 / 993

100 / 384
150 / 434
200 / 484
230 / 514
300 / 584

500 / 784 
750 / 1034
1000 / 1284

Emissie- geluidsdrukniveau <70 dB <70 dB

Elektrische gegevens

Spanning [V DC] 24 +/-25% SELV          24 +/-25% SELV

max. restrimpel U_ss [%] 20 20

Inschakelduur [%] 30 30

Kortstondige werking [min] 2 2 6 6 6 6

Vermogensopname [W] max. 24 max. 36 max. 24 max. 22 max. 36 max. 22  
max. 27 (bij slag 500)

Stroomopname ventilatiemodus [A] 
Stroomopname alarm-modus [A] 

1,0: 24V DC 
1,0: 18V DC

1,5: 24V DC 
1,5: 18V DC

1,0: 24V DC 
1,3: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 18V DC

1,2: 24V DC 
1,5: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 24V DC (bij slag 500)
1,0: 18V DC 
1,3: 18V DC (bij slag 500)

Omgevingstemperatuur [°C] -5 / +70 -5 / +70

Beschermingsgraad [IP] / beschermingsklasse IP 40 / III IP 42 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 65 / III

Toepassingsgebied Droge ruimtes Droge ruimtes (E 250 NT AB: beschermd buitenbereik)

Aansluitkabel 4 x 0,75 mm² 4 x 0,75 mm²

Aansluitlengte 0,1 m platte kabel 2 m, met siliconenmantel 0,1 m platte kabel 2 m, met siliconenmantel

Technische wijzigingen voorbehouden!
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13 Technische gegevens
Vergrendelingsaandrijvingen Raamaandrijvingen

E 90x Power lock E 9x0 L/R Slimchain Powerchain E 250 NT, E 250 NT AB 

Mechanische gegevens 

Trekkracht [N] 400 600 400 300 600 750

Drukkracht [N] 400 600 - max. 200 
(afhankelijk van de slag)

max. 600 
(afhankelijk van de slag)

750

Slaglengte [mm] (zie het typeplaatje 
van de aandrijving)

18 max. 22 200 - 900 300 - 800 600 - 1200 100 - 1000

Standaard ventilatieslag 
* parametriseerbaar

18 22 300* 300* 300* 100-1000*  
(afhankelijk van de slag)

Slagsnelheid [mm/sec.] 
* instelbaar d.m.v. parameters

Openen: 4* 
Openen alarm: 7 
Sluiten: 4*

Openen: 2* 
Openen alarm: 5  
Sluiten: 2*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: max. 17 
Sluiten: 5*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: max. 15 
Sluiten: 5*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: max. 15 
Sluiten: 5*

Openen ventilatie: 5* 
Openen alarm: 7 
(bij slag 500: 10) 
Sluiten: 5*

Eindpositie-uitschakeling uitgeschoven elektronisch door middel 
van interne afstandssensoren

elektronisch door middel van interne afstandssensoren

Eindpositie-uitschakeling ingeschoven elektronisch door middel van traject en belasting elektronisch door middel van traject en belasting

Uitschakeling bij overbelasting elektrisch, elektronisch door middel 
van stroomopname

elektrisch, elektronisch door middel van stroomopname

Gewicht [kg] 1,1 0,8 1,1 - 1,5 1,1 - 1,5 2,2 - 3,0 1,1 - 3,0

Slag / lengte aandrijving [mm] 18 / 344 22 / 422 200 / 450 
400 / 545 
500 / 590 
700 / 695 
900 / 790

300 / 498 
500 / 598 
800 / 748

600 / 693 
800 / 793 
1200 / 993

100 / 384
150 / 434
200 / 484
230 / 514
300 / 584

500 / 784 
750 / 1034
1000 / 1284

Emissie- geluidsdrukniveau <70 dB <70 dB

Elektrische gegevens

Spanning [V DC] 24 +/-25% SELV          24 +/-25% SELV

max. restrimpel U_ss [%] 20 20

Inschakelduur [%] 30 30

Kortstondige werking [min] 2 2 6 6 6 6

Vermogensopname [W] max. 24 max. 36 max. 24 max. 22 max. 36 max. 22  
max. 27 (bij slag 500)

Stroomopname ventilatiemodus [A] 
Stroomopname alarm-modus [A] 

1,0: 24V DC 
1,0: 18V DC

1,5: 24V DC 
1,5: 18V DC

1,0: 24V DC 
1,3: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 18V DC

1,2: 24V DC 
1,5: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 24V DC (bij slag 500)
1,0: 18V DC 
1,3: 18V DC (bij slag 500)

Omgevingstemperatuur [°C] -5 / +70 -5 / +70

Beschermingsgraad [IP] / beschermingsklasse IP 40 / III IP 42 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 65 / III

Toepassingsgebied Droge ruimtes Droge ruimtes (E 250 NT AB: beschermd buitenbereik)

Aansluitkabel 4 x 0,75 mm² 4 x 0,75 mm²

Aansluitlengte 0,1 m platte kabel 2 m, met siliconenmantel 0,1 m platte kabel 2 m, met siliconenmantel

Technische wijzigingen voorbehouden!
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Powerchain          

3.

4.

3.

4.

Power lock          

Slimchain

E 250 NT          



24V A GND +24V GND +24V
24V B +24V GND +24V GND
Signaal - - +24V -
LIN - - - -

A-III

MBZ 300, THZ



24V A GND +24V
24V B +24V GND
Signaal +24V GND
LIN - -

A-IV

MBZ 300, THZ



24V DC, 2A
bijv. GEZE E 48
(ID: 87776) 

230V AC
24V A GND +24V
24V B +24V GND
Signaal - -
LIN - -

LTA-LSA 
(ID: 118476) 

A-V



A-VI

LTA-24-AZ
(ID: 129393) 

230V AC

24V A +24V +24V +24V
24V B GND GND GND
Signaal 12V 18V 6V

LIN - -

IQ gear 
(ID: 151959) 

STOP

RD
BK
WH
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GN

BN
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EG-Einbauerklärung 
EC declaration of incorporation 
Déclaration d’incorporation CE 

 
Der Hersteller   GEZE GmbH,  
(The manufacturer, Le fabricant)  Reinhold-Vöster-Straße 21-29 
    D-71229 Leonberg  
    Tel.: +49(0)7152/203-0 
 

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt 
(hereby declares that the following product, déclare par la présente que le produit suivant): 
 
Produktbezeichnung  Verriegelungsantrieb  
(Product designation,   (locking drive,  
Désignation du produit):   Moteur de verrouillage) 

   
Typenbezeichnung   E 905, E 906 24 V DC 
(Type designation,    
Désignation du modèle)    

 
Seriennummer / Baujahr   siehe Typenschild 
(Serial number, Numéro de série /  (See identification plate, cf. plaque signalétique) 
Year of manufacture, 
Année de construction)  
      
den folgenden grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht: 
Anhang I, Artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 und 1.5.1. 
 

(meets the following fundamental requirements of the EC Machinery Directive (2006/42/EC): Annex I, Articles 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 and 1.5.1. 
 

répond aux exigences fondamentales suivantes de la directive CE sur les machines (2006/42/CE) : Annexe 1, 
articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 et 1.5.1.) 
  
Der Verriegelungsantrieb entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinie Elektromagnetische 
Verträglichkeit (2004/108/EG). 
 

(In addition, the locking drive complies with all the provisions of the directive relating to electromagnetic 
compatibility (2004/108/EC). 
 

Le moteur de verrouillage en outre à toutes les dispositions des directives sur la compatibilité électromagnétique 
(2004/108/CE).) 
  
Folgende Normen wurden angewandt 
(The following standards have been applied, 
Les normes suivantes ont été appliquées):  
 

DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 
  
 
Der Verriegelungsantrieb darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die 
Fensteranlage, in die der Verriegelungsantrieb eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-
Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht. 
 

(The chain drive may only be put into operation once it has been established that the window system into which the 
chain drive is to be incorporated complies with the provisions of the EC Machinery Directive (2006/42/EC). 
 

Le moteur de verrouillage doit uniquement être mis en service une fois qu’il a été établi que le système de fenêtre 
lequel le moteur de verrouillage doit être intégré est conforme à la directive européenne sur les machines 
(2006/42/CE).) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zum Verriegelungsantrieb einzelstaatlichen 
Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln.    
Die zum Verriegelungsantrieb gehörenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B 
der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden erstellt. 
Dokumentationsverantwortlicher war: Peter Igl / TB3, Tel.: +49(0)7152/203-0 
 

(The manufacturer undertakes to send the special documentation for the locking drive to individual bodies of the 
member states electronically on request.    
The special technical documentation associated with the locking drive as required by Annex VII Part B of 
EC Machinery Directive 2006/42/EC has been produced. 
The following party was responsible for the documentation: Peter Igl / TB3, Tel.: +49(0)7152/203-0 
 

Le fabricant s’engage, sur demande, à transmettre électroniquement aux instances nationales les documents 
spécifiques relatifs au moteur de verrouillage.    
Les documents techniques spécifiques relatifs au moteur de verrouillage ont été établis selon l’annexe VII, partie B, 
de la directive européenne sur les machines 2006/42/CE. 
Responsable de la documentation : Peter Igl / TB3, Tél. : +49(0)7152/203-0.) 
 
 
 
Leonberg, den 24. Juli 2012 
 
  
  
 
Hermann Alber 
Geschäftsführer (Managing Director, Direction) 
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