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1 Inleiding

1.1 Symbolen en illustraties

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

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

Waarschu-
wingssym-
bool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

WAARSCHU-
WING

Gevaren voor personen 
Niet-naleving kan tot ernstig letsel of de dood leiden.

PAS OP Gevaren voor personen. 
Het niet in acht nemen kan van licht tot middelzwaar letsel leiden.

Overige symbolen en illustraties
Om de correcte bediening te verduidelijken, worden belangrijke informatie en technische informatie specifiek 
aangeduid.

Symbool Betekenis

 

betekent “belangrijke aanwijzing”: 
informatie over het vermijden van schade aan voorwerpen

 

betekent “Aanvullende informatie”
De gebruiker moet extra attent zijn op belangrijke extra informatie. Er bestaat echter geen gevaar voor 
personen of voorwerpen, maar het is wel zeer nuttig om de extra informatie aandachtig te lezen.

 X  
Symbool voor een handeling: hier moet u actie ondernemen.

 X Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

Vlucht- en reddingsweg;
betekent dat de schuifdeur in vlucht- en reddingswegen mag worden gebruikt

Geen vlucht- en reddingsweg;
betekent dat de schuifdeur niet in vlucht- en reddingswegen kan worden gebruikt

BOBO
Break-out;
betekent dat de deurvleugels en zijdelen zijn voorzien van een break-out-functie

BOBO
Geen break-out;
betekent dat de functie bij break-out-deuren niet mogelijk is

1.2 Productaansprakelijkheid
Volgens de in de wet productaansprakelijkheid bepaalde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten 
moet de in deze gebruikershandleiding aanwezige informatie (productinformatie en beoogd gebruik, onjuist 
gebruik, prestatie van het product, onderhoud van het product, informatie- en instructieplichten) in acht worden 
genomen. Indien dit niet in acht wordt genomen, komt de aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen. 

1.3 Speciale gevallen
In bepaalde gevallen kan de informatie in deze gebruikershandleiding afwijkend zijn. Voorbeelden:
 à speciale bedrading
 à speciale functie-instellingen (parameters)
 à speciale software
 X Overige informatie krijgt u van de verantwoordelijke onderhoudsmonteur.
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1.4 Verdere informatie
Informatie voor de inbedrijfstelling en het onderhoud vindt u in het aansluitschema en in de montagehandlei-
dingen van de verschillende automatische schuifdeuren.

1.5 Begrippen
Begrip Verklaring
Aanstuurelement binnen (KI) Knop, schakelaar of bewegingsmelder voor de aansturing van de deuraandrijving.

Het aanstuurelement bevindt zich binnen de door de deur afgesloten ruimte.
Aansturingsfunctie in de bedrijfsmodi “Automaat” en “Winkelsluiting”.
In de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” en “Uit” werkt het aanstuurelement niet.

Aanstuurelement buiten (KA) Knop, schakelaar of bewegingsmelder voor de aansturing van de deuraandrijving.
Het aanstuurelement bevindt zich buiten de door de deur afgesloten ruimte.
Aansturingsfunctie in de bedrijfsmodus “Automaat”. In de bedrijfsmodi “Winkelslui-
ting”, “Nacht/Vergrendeld” en “Uit” werkt het aanstuurelement niet.

Aanstuurelement bevoegd 
(KB)

Toegangscontrole (bijv. sleuteltaster of kaartlezer) voor aansturing van de deuraandrij-
ving door bevoegde personen.
De aansturingsfunctie is in de bedrijfsmodi “Automaat”, “Winkelsluiting”, “Nacht/Ver-
grendeld” en “Uit” actief.

Veiligheidssensor Openen 
(SIO)

Aanwezigheidssensor (bijv. actief-infrarood-lichtsensor) voor de beveiliging van het 
draaibereik van de deur in openingsrichting. De sensor beveiligt de zijkant.

Veiligheidssensor Sluiten (SIS) Aanwezigheidssensor (bijv. actief-infrarood-lichtsensor) voor de beveiliging van het 
draaibereik van de deur in sluitrichting. De sensor beveiligt de hoofdsluitzijde binnen 
en buiten.

Noodstop Zelfvergrendelende schakelaar waarmee in geval van gevaar de deuraandrijving 
direct kan worden onderbroken. De deuraandrijving blijft in de actuele positie staan, 
totdat de gebruiker de noodstopschakelaar weer ontgrendelt en daarmee de nood-
stopsituatie beëindigt.

Noodvergrendeling Bij het activeren van de noodvergrendeling wordt de deur gesloten en vergrendeld.
De aansturingen en veiligheidsvoorzieningen zijn tijdens de sluitprocedure gedeacti-
veerd. 

Reset Knop voor het opnieuw in bedrijf stellen van de aandrijving na het aanzetten van de 
bedrijfsspanning of na beëindiging van een brandalarm. Door het drukcontact in te 
drukken, wordt de in de aandrijving geïntegreerde automatische stopschakeling geac-
tiveerd, waardoor de aandrijving wordt ingeschakeld.
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2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Voor de gebruiker
Lees voor de ingebruikname van de deur dit gebruikershandboek nauwkeurig door en neem het in acht. Neem 
de volgende veiligheidsinstructies altijd in acht:
 à De door GEZE voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en reparatievoorwaarden in acht nemen.
 à Werkzaamheden voor de inbedrijfstelling, de voorgeschreven montage en onderhoud moeten door vakmen-

sen worden uitgevoerd, die door GEZE geautoriseerd zijn.
 à Aanvullende nationale en Europese richtlijnen moeten in acht worden genomen.
 à Uitsluitend voor toepassing in droge ruimtes.
 à De intervallen voor veiligheidstechnische inspecties moeten in overeenstemming met de nationale voor-

schriften worden aangehouden.
 à De aansluiting op de netspanning moet door een elektricien worden uitgevoerd.
 à Zonder toestemming van GEZE mogen er geen wijzigingen aan de installatie worden aangebracht.
 à Bij zelf aangebrachte wijzigingen aan de installatie kan GEZE niet aansprakelijk gesteld worden bij daaruit 

ontstane schade.
 à De gebruiker is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de installatie.
 à Het veilige bedrijf van de installatie moet regelmatig door een onderhoudsmonteur gecontroleerd worden.
 à Wanneer veiligheidsvoorzieningen verkeerd zijn afgesteld en zodoende hun bedoelde functie niet meer 

vervullen, mag de installatie niet langer worden gebruikt. De onderhoudsmonteur dient direct hiervan op de 
hoogte gebracht te worden.

 à Garandeer dat bij glazen deuren de veiligheidsstickers zichtbaar aangebracht zijn en deze in leesbare toe-
stand zijn.

 à De programmaschakelaar beveiligen tegen onrechtmatige toegang.
 à Gevaar op letsel door scherpe randen aan de aandrijving bij het eruit nemen van de kap.
 à Gevaar op letsel bij eronder hangende onderdelen
 à Het apparaat kan onder toezicht door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde li-

chamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden of indien 
ze over het veilige gebruik van het apparaat onderwezen zijn en de daarbij bestaande gevaren begrijpen.

 à Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 à Het schoonmaken en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

2.2 Beoogd gebruik

2.2.1 Automatische deursystemen
 à Het schuifdeursysteem is voor het automatisch openen en sluiten van een gang.
 à Het schuifdeursysteem mag alleen verticaal geplaatst worden en in droge ruimten in de toegestane ge-

bruiksomgeving gebruikt worden.

 à Het schuifdeursysteem is bestemd voor personenverkeer in gebouwen.
 à Het schuifdeursysteem is niet bedoeld voor de volgende toepassingen:

 à voor industrieel gebruik
 à voor toepassingsgebieden die niet voor personenverkeer dienen (bijv. garagedeur)
 à op bewegende voorwerpen zoals schepen

 à Het schuifdeursysteem mag alleen gebruikt worden:
 à in door GEZE voorziene bedrijfsmodi
 à met door GEZE toegestane / goedgekeurde componenten
 à met door GEZE geleverde software
 à in door GEZE gedocumenteerde inbouwvarianten / montagewijzen
 à binnen het gecontroleerde/toegestane toepassingsgebied (klimaat / temperatuur / beschermingsgraad)

 à Ieder ander gebruik geldt als niet beoogd en heeft tot gevolg dat de garantie verloren gaat en GEZE niet 
aansprakelijk gesteld kan worden.

 à Het automatische schuifdeursysteem Slimdrive SL-T30 is bedoeld voor toepassing bij brandwerende deuren.
 à Het automatische schuifdeursysteem Slimdrive SL-RD is bedoeld voor toepassing bij rookwerende deuren.
 à De automatische schuifdeursystemen Slimdrive SL RC2 en Slimdrive SC RC2 zijn bedoeld voor toepassing aan 

inbraakwerende schuifdeuren van weerstandsklasse 2.
 à Uitsluitend automatische FR- en BO- (break-out) schuifdeursystemen zijn bedoeld voor toepassing in vlucht- 

en reddingswegen.
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Belangrijke aanwijzingen bij deuren in vlucht- en reddingswegen (FR-aandrijvingen, break-out-aandrij-
vingen)
 à Geen voorwerpen in de doorgangsbreedte van de deur zetten.
 à Aanwezige beschermvleugels/veiligheidsdeuren op schuifdeuren moeten na de reiniging weer gesloten 

worden.
 à De programmaschakelaar voor de bedrijfsmodusomschakeling op automatische deuraandrijvingen moet 

tegen de bediening door onbevoegden beveiligd zijn.
 à Bij gebruik van een sleutelprogrammaschakelaar moet de sleutel na het wisselen van bedrijfsmodus verwij-

derd worden.
 à Het vergrendelen van de deur mag alleen door geautoriseerde personen gebeuren.

2.2.2 FR-aandrijvingen
De automatische FR-schuifdeuren zijn voorzien van componenten die toepassing in vlucht- en reddingswegen 
mogelijk maken.

Redundante uitvoering van de aandrijving (2 motoren)
Wanneer de netspanning uitvalt (bv. stroomuitval), worden de schuifdeuren met de accu geopend (niet bij 
de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld”).

Overgang naar de veilige toestand
Wanneer in de aandrijving een storing wordt gedetecteerd, die het automatische openen van de schuifdeur 
nadelig beïnvloedt, worden de deurvleugels geopend.

Deactivering van de reddingswegfunctie
 à Door omschakeling naar de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” is de schuifdeur niet langer beschikbaar als 

vluchtroute.
 à De bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” is geen conform de richtlijnen voor automatische schuifdeuren in red-

dingswegen (AutSchR) gedefinieerde bedrijfsmodus.
 à Uitsluitend daartoe geautoriseerde personen mogen na autorisatie (bijv. met het sleuteldrukcontact) op 

de programmaschakelaar de bedrijfsmodus omschakelen.
 à Omschakelen naar “Nacht/Vergrendeld” is uitsluitend toegestaan, wanneer de vluchtroute niet meer wordt 

gebruikt, d.w.z. wanneer zich geen personen meer in het gebouw bevinden of wanneer een vluchtplan alter-
natieve vluchtroutes voor deze periode bevat.

Gereduceerde openingsbreedte
Voor het programmeren van een gereduceerde openingsbreedte moet de gebruiker de voor de vluchtweg voor-
geschreven vluchtwegbreedte schriftelijk kunnen overleggen. Uitsluitend wanneer dit document beschikbaar 
is, mag een gereduceerde openingsbreedte worden geprogrammeerd. De ingestelde gereduceerde openings-
breedte moet minimaal zo groot zijn als de voorgeschreven vluchtwegbreedte. Een kopie van het document 
moet worden bewaard in het onderhouds- c.q. inspectieboek. De gereduceerde openingsbreedte mag niet 
kleiner zijn dan 30% van de volle openingsbreedte. De besturing kan geen kleinere gereduceerde stand worden 
geteached.

Productvariant FR-DUO
Twee vluchtrichtingen mogelijk.

Productvariant FR-LL
De deur wordt in de bedrijfsmodus “Winkelsluiting” vergrendeld, zodat openen van buitenaf niet meer mogelijk is.

Productvariant FR-RWS
Aanvullende bedrijfsmodus – net als “Nacht/Vergrendeld”, maar met vergrendeling, die een tegen uitval bevei-
ligde vluchtwegfunctie garandeert. Het openen wordt via een noodzakelijke noodschakelaar mogelijk gemaakt.

2.2.3 Break-out-aandrijvingen
De deurvleugels en zijdelen kunnen in de bedrijfsmodi “Automatisch”, “Continu open” en “Winkelsluiting” in de 
vluchtrichting worden uitgebroken.

2.2.4 RC2-aandrijvingen

De inbraakwerende functie RC2 is uitsluitend in de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” ingesteld. Als de deur in 
de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” wordt gebruikt, is de reddingswegfunctie gedeactiveerd.
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3 Beschrijving

3.1 Opbouw

Het afgebeelde deursysteem is slechts een schematische illustratie.
Om technische redenen kunnen hier niet alle mogelijkheden worden afgebeeld.
De bedieningselementen kunnen individueel worden geplaatst.

 

4

1 Aandrijving
2 Combimelders
3 Veiligheidssensor Openen (optie)
4 Deurvleugel
5 Apotheek-drukcontact (optie)
6 Programmaschakelaar
7 Sleuteldrukcontact (optie) voor vrijgave van de programmaschakelaar
8 Noodopeningsschakelaar (optie)
9 Vergrendeling met veiligheidsstift (optie)
10 Vloergeleiding
11 Aanstuurelement “Bevoegd” (KB) voor bevoegd openen (bijv. sleuteldrukcontact)
12 Noodbedieningsinrichting (optie NOOD-UIT-schakelaar, optie NOOD-STOP-schakelaar)
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3.2 Overzicht van de bedrijfsmodi
Op de automatische schuifdeuren kunnen de volgende bedrijfsmodi worden ingesteld:
 à Automatisch
 à Winkelsluiting
 à Continu open
 à Nacht/Vergrendeld
 à Uit

3.2.1 Instellingen op de displayprogrammaschakelaar DPS

Bedrijfsmodus Toets Display Uitleg
NL EN FR IT

Automatisch aU aU aU aU Deur opent en sluit weer.
Aanstuurelement binnen en buiten actief.

 à Volledige openings-
breedte +

De deur opent over de volledige openingsbreedte.
Led is uit.

 à Gereduceerde ope-
ningsbreedte * +

De deur opent slechts een deel van de mogelijke openingsbreedte (instel-
baar).
De LED brandt.

Winkelsluiting
(werking in 1 richting)

ls eO sU sU

Aanstuurelement binnen actief.
Aanstuurelement buiten alleen actief, zolang de deur niet gesloten is.
Deur opent alleen bij van binnen naar buiten lopen. 
De volle/gereduceerde openingsbreedte kan worden ingesteld zoals onder 
bedrijfsmodus “Automaat” beschreven.

Continu open 
(niet voor SL RD) DO hI op pa

De deur blijft open. 
De volle/gereduceerde openingsbreedte kan worden ingesteld zoals onder 
bedrijfsmodus “Automaat” beschreven.

Nacht/Vergrendeld
(voor FR-RWS zie speciale 
functie onder)

No NO N I N-
Wordt weergegeven tot de deur is gesloten en vergrendeld (indien er een 
vergrendeling aanwezig is).

Na N I N O N I
De deur is gesloten en vergrendeld (indien er een vergrendeling aanwezig is).
Alleen aanstuurelement “Bevoegd” is actief.

Uit (service-/reinigings-
stand)

of of of of

De aandrijving is voor onderhoudsdoeleinden functieloos geschakeld.
FR-deur beweegt naar de openstand. 
De deurvleugels kunnen met de hand vrij bewogen worden.
Aanstuur- en veiligheidssensoren werken niet.
Aandrijfmotor en vergrendeling zijn uitgeschakeld.

* De aanwijzing in hoofdstuk 2.2.2 in acht nemen

Speciale functies voor FR-RWS

Bedrijfsmodus Toets Display Uitleg
NL EN FR IT

RWS N® N ® N ® N ® De deur wordt door de motorrem vergrendeld. Het openen wordt via 
de noodschakelaar mogelijk gemaakt.”

Nacht/Vergrendeld
2 × No MO M I N- Wordt weergegeven tot de deur is gesloten en vergrendeld (indien er 

een vergrendeling aanwezig is).

Na N I N O N I
De deur is gesloten en vergrendeld (indien er een vergrendeling 
aanwezig is).
Het openen wordt via de noodschakelaar mogelijk gemaakt.”

3.2.2 Instellingen op de toetsenprogrammaschakelaar TPS

Bedrijfsmodus Toets Display Uitleg
Automatisch

 of  m

 m

 m

 l

 m

Deur opent en sluit weer.
Aanstuurelement binnen en buiten actief.

 à Volledige openings-
breedte  + 

De deur opent over de volledige openingsbreedte.
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Bedrijfsmodus Toets Display Uitleg
 à Gereduceerde ope-

ningsbreedte *  + 
De deur opent slechts een deel van de mogelijke openingsbreedte 
(instelbaar).

Winkelsluiting 
(werking in 1 richting)  of  m

 m

 l

 m

 m

Aanstuurelement binnen actief.
Aanstuurelement buiten alleen actief, zolang de deur niet geslo-
ten is.
Deur opent alleen bij van binnen naar buiten lopen.
De volle/gereduceerde openingsbreedte kan worden ingesteld 
zoals onder bedrijfsmodus “Automaat” beschreven.

Continu open 
(niet voor SL-RD)  of  m

 m

 m

 m

 l

De deur blijft open.
De volle/gereduceerde openingsbreedte kan worden ingesteld 
zoals onder bedrijfsmodus “Automaat” beschreven.

Nacht/Vergrendeld
 of  m

 l

 m

 m

 m

De deur is gesloten en vergrendeld (indien er een vergrendeling 
aanwezig is).
Bewegingsmelders niet actief.
Alleen aanstuurelement “Bevoegd” is actief.

Uit (service-/reinigings-
stand)  l

 m

 m

 m

 m

De aandrijving is voor onderhoudsdoeleinden functieloos gescha-
keld.
FR-deur beweegt naar de openstand. 
De deurvleugels kunnen met de hand vrij bewogen worden.
Aanstuur- en veiligheidssensoren werken niet.
Aandrijfmotor en vergrendeling zijn uitgeschakeld.

* De aanwijzing in hoofdstuk 2.2.2 in acht nemen

3.2.3 Instellingen op de mechanische programmaschakelaar MPS/MPS-ST

Niet voor RWS.

Bedrijfsmodus Instelling Uitleg
Automatisch Deur opent en sluit weer.

Aanstuurelement binnen en buiten actief.
 à Volledige openingsbreedte

     
De deur opent over de volledige openingsbreedte.

 à Gereduceerde openingsbreedte *
     

De deur opent slechts een deel van de mogelijke openingsbreedte (instelbaar).

Winkelsluiting 
(werking in 1 richting)

Aanstuurelement binnen actief.
Aanstuurelement buiten alleen actief, zolang de deur niet gesloten is.
Deur opent alleen bij van binnen naar buiten lopen.
De volle/gereduceerde openingsbreedte kan worden ingesteld zoals onder 
bedrijfsmodus “Automaat” beschreven.

Continu open De deur blijft open.

Nacht/Vergrendeld De deur is gesloten en vergrendeld (indien er een vergrendeling aanwezig is).
Bewegingsmelders niet actief. 
Alleen aanstuurelement “Bevoegd” is actief.

Uit (service-/reinigingsstand) De aandrijving is voor onderhoudsdoeleinden functieloos geschakeld.
De deurvleugels kunnen met de hand vrij bewogen worden.
Aanstuur- en veiligheidssensoren werken niet.
Aandrijfmotor en vergrendeling zijn uitgeschakeld.
FR-deur beweegt naar de openstand.

* De aanwijzing in hoofdstuk 2.2.2 in acht nemen
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3.3 Bedieningselementen
De bedrijfsmodi kunnen met de volgende bedieningselementen worden ingesteld:
 à Displayprogrammaschakelaar DPS (zie hoofdstuk 3.3.1)
 à Toetsenprogrammaschakelaar TPS (zie hoofdstuk 3.3.2)
 à Mechanische programmaschakelaar MPS met/zonder geïntegreerde sleuteltaster (optie) (zie hoofdstuk 3.3.3)

3.3.1 Displayprogrammaschakelaar DPS

Op de displayprogrammaschakelaar kunnen de bedrijfsmodi worden inge-
steld door op de betreffende toetsen te drukken.
De bediening door onbevoegden kan als volgt worden geblokkeerd:
 à aansluiting van een extra sleuteldrukcontact 

of 
 à toekenning van een wachtwoord, dat de servicemonteur met de ST220 in 

het servicemenu instelt

OFF
 

 
 

Wanneer op het display rechtsonder een punt wordt weerge-
geven, is een onderhoudsbeurt vereist. 

Als links op het display een punt wordt weergegeven, is de 
vleugelpositie onbekend.
Dit kan bijvoorbeeld bij het programmeren het geval zijn, voor-
dat de aandrijving de positie van de vleugels via de testloop 
heeft vastgesteld.

3.3.2 Toetsenprogrammaschakelaar TPS

Op de toetsenprogrammaschakelaar wordt de bedrijfsmodus van de instal-
latie geselecteerd en het betreffende programma weergegeven.
De bediening door onbevoegden kan als volgt worden geblokkeerd:
 à aansluiting van een extra sleuteldrukcontact 

of 
 à toekenning van een wachtwoord, dat de servicemonteur met de ST220 

in het servicemenu instelt

3.3.3 Mechanische programmaschakelaar MPS/MPS-ST

Op de mechanische programmaschakelaar MPS wordt de bedrijfs-
modus van de installatie gekozen en het betreffende programma 
getoond.
De mechanische programmaschakelaar is zonder sleuteltaster voor 
iedereen toegankelijk.

Mechanische programmaschakelaar MPS
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Bij de mechanische programmaschakelaar MPS-St is de keuze van 
de bedrijfsmodi geblokkeerd, indien de meegeleverde sleutel eruit 
getrokken wordt.

Mechanische programmaschakelaar MPS-
ST met geïntegreerde sleuteltaster

3.4 Deur in de normale modus

GEZE schuifdeuren kunnen worden gebruikt met speciale schakelingen die tot een afwijkend gedrag kunnen leiden. 
Informeer bij de verantwoordelijke servicemonteur welke speciale schakelingen eventueel zijn geïnstalleerd. 

3.4.1 Standaardfuncties (bedrijfsmodus Automatisch)
Bij normaal gebruik wordt de deur automatisch geopend en gesloten.

Wat gebeurt er? Wat doet de deur?
Een aanstuurelement (knop, schakelaar of bewegingsmelder) wordt 
ingeschakeld.

Deur opent en sluit weer.

De veiligheidssensor Sluiten wordt met geopende deur geactiveerd. De deur blijft open.

De veiligheidssensor Sluiten wordt bij gesloten deur geactiveerd. De deur blijft dicht.

De veiligheidssensor Sluiten wordt bij sluitende deur geactiveerd. De deur opent weer.

De veiligheidssensor Openen wordt bij gesloten deur geactiveerd. De deur blijft dicht.

 

De veiligheidssensor Openen wordt bij openende deur geac-
tiveerd.

De deur blijft stilstaan. 

 

De veiligheidssensor Openen wordt bij openende deur geac-
tiveerd.

De deur stopt pas, wanneer de gereduceerde ope-
ningsbreedte (vluchtwegbreedte) is bereikt.

Een persoon beweegt zich naar de geopende deur en een bewegings-
melder wordt geactiveerd.

De deur blijft open.

Een persoon beweegt zich naar de deur terwijl deze sluit en een bewe-
gingsmelder wordt geactiveerd.

De deur opent weer.

De deur stuit tijdens het openen op een obstakel. De deur blijft stilstaan, wacht en probeert drie keer met 
gereduceerde snelheid naar de openstand te gaan. 
Daarna sluit de deur weer.

De deur stuit tijdens het sluiten op een obstakel. De deur opent direct weer, wacht gedurende de open-
houdtijd en sluit met gereduceerde snelheid.

BOBO
Een deurvleugel of zijdeel wordt uitgebroken. De deur blijft in de huidige positie staan en kan hand-

matig worden bewogen.

BOBO
De deurvleugel of het zijdeel wordt weer vastgezet. De deur functioneert verder in de laatste bedrijfsmo-

dus.
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3.4.2 Bijzondere functies
De bijzondere functies van het deursysteem worden geactiveerd met speciale schakelaars.

Schakelaar / drukcontact

St
an

da
ar

d

FR SL
 R

D

SL
 T

30

SL
 R

C2

BO

Wat doet de schakelaar / het drukcontact?

Aanstuurelement “Bevoegd” 
Noodopeningsschakelaar

× × – – × × De deur opent één keer en sluit weer na afloop van de open-
houdtijd. De ingestelde bedrijfsmodus blijft behouden. 
Als er een vergrendeling aanwezig is, wordt de deur in de be-
drijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” opnieuw vergrendeld

– – × – – – De deur opent eenmaal en sluit meteen weer.

– – – × * – – De deur opent eenmaal en sluit meteen weer.

Sleuteldrukcontact van de pro-
grammaschakelaar

× × × × × × Wanneer een sleuteldrukcontact op de programmaschakelaar is 
aangesloten, kan hiermee de bediening van de programmascha-
kelaar worden geblokkeerd c.q. vrijgegeven.

Noodstopschakelaar (stroomloos) × – – – × × De deur gaat open en voert de voor accuwerking gekozen 
functie uit: 
 à Openen en uitschakelen
 à Sluiten en uitschakelen
 à Normaal bedrijf voor maximaal 30 minuten c.q. 30 cycli Ope-

nen/Sluiten, daarna openen en uitschakelen
 à Normaal bedrijf voor maximaal 30 minuten c.q. 30 cycli Ope-

nen/Sluiten, daarna sluiten en uitschakelen
– – × × – – De deur sluit en blijft gesloten

Schakelaar “Deur sluiten” – – – × – – De deur sluit en blijft gesloten

NOOD-STOP-schakelaar × – – – × × De deur stopt en kan met de hand vrij bewogen worden

Apotheek-drukcontact × × – – – – Wanneer er een tandriemvergrendeling aanwezig is, opent de 
deur in de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” op een kier en 
blijft dan vergrendeld stilstaan.
Niet mogelijk bij
 à Stangvergrendeling
 à Lock A

Schakelaar noodvergrendeling × – × – × – De deur sluit en vergrendelt (indien er een vergrendeling aanwe-
zig is)

VOORzICHtIG!
Letselgevaar door stoten, pletten en klemmen door 
de deur bij het bedienen van de noodvergrende-
ling!

 X Ervoor zorgen dat de schakelaar voor het activeren 
van de noodvergrendeling zo aangebracht is, dat 
hij uitsluitend door geïnstrueerde personen kan 
worden bediend.

*) Functie alleen in normaal bedrijf beschikbaar. Bij brandalarm zijn de automatische functies buiten werking gesteld 
en sluit de deur met behulp van de rubberkabel.
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4 Bediening

4.1 Bedrijfsmodus kiezen

Automatische deursystemen zonder FR-aandrijvingen

 

GEZE adviseert een beveiliging tegen het wijzigen van de bedrijfsmodi door onbevoegde personen. 

Automatische deursystemen met FR-aandrijvingen

 

Automatische deursystemen met FR-aandrijvingen moeten tegen onbevoegd wijzigen van de bedrijfsmodi beveiligd worden.
Als beveiliging kan bijv. een sleuteldrukcontact gebruikt worden of de servicemonteur wijst een wachtwoord toe (via ST220).

4.1.1 Bedrijfsmodus op de displayprogrammaschakelaar DPS kiezen

 X De gewenste bedrijfsmodus op de displayprogrammascha-
kelaar aanraken.

De bedrijfsmodus is ingesteld en wordt op het display (13) 
getoond.

OFF
 

 
 

13

Displayprogrammaschakelaar

Foutmeldingen op het display
Als er een fout in de installatie optreedt, wordt deze ca. iedere 10 seconden op de displayprogrammaschakelaar 
getoond.

 X Het nummer van de foutmelding lezen, noteren en de onderhoudsmonteur inlichten.

4.1.2 Bedrijfsmodus op de toetsenprogrammaschakelaar TPS kiezen

 X Toetsen  en  indrukken tot de gewenste bedrijfsmodus is inge-
steld.  
De LED van de huidige bedrijfsmodus brandt.

 Toetsenprogrammaschakelaar TPS

Toetsenprogrammaschakelaar 
TPS
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4.1.3 Bedrijfsmodus op de mechanische programmaschakelaar MPS kiezen

Niet bij SL-RD, SL-T30 en FR-varianten DUO/LL/RWS.

Met de programmaschakelaar MPS
 X Draaischakelaar (14) tot de gewenste bedrijfsmodus draaien.

De bedrijfsmodus is ingesteld.

14

Mechanische programmaschakelaar MPS

Met de programmaschakelaar MPS-ST (sleuteltaster)
De bediening van de mechanische programmaschakelaar MPS-ST kan 
uitsluitend worden bediend met de meegeleverde sleutel (15).

 X Sleutel (15) in de mechanische programmaschakelaar MPS-ST 
steken.

 X Sleutel - draaischakelaar (16) tot de gewenste bedrijfsmodus 
draaien.

De bedrijfsmodus is ingesteld.
 X De sleutel eruit trekken.

De mechanische programmaschakelaar MPS-ST is vergrendeld.

��

��

Mechanische programmaschakelaar MPS-ST 
met geïntegreerde sleuteltaster

4.2 Bedrijfsmodi blokkeren en vrijgeven

4.2.1 Bij DPS en TPS – blokkering/vrijgave met extra sleuteldrukcontact (mogelijkheid 1)

Bij automatische standaard schuifdeuren
 X Voor de blokkering het sleuteldrukcontact kort bedienen.

 à Bij de DPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met de weergave “- -” 
gesignaleerd.

 à Bij de TPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met eenmalig knipperen 
van de bij de ingestelde bedrijfsmodus behorende LED gesignaleerd.

 X Voor de vrijgave het sleuteldrukcontact opnieuw kort bedienen. 
De bediening is daarna permanent vrijgegeven.

Als de bediening door onbevoegden door middel van wachtwoord geblokkeerd is, moet de bediening van een 
standaard schuifdeur zoals onder onderstaande sectie “Bij automatische schuifdeuren in vlucht- en reddingswe-
gen” worden vrijgegeven.
De alternatieve bedieningsvrijgave, zoals onder hoofdstuk 4.2.2 beschreven, is ook mogelijk.
Er is steeds een van de bedieningsvrijgaven voldoende.

Bij automatische schuifdeuren in vlucht- en reddingswegen
 X Voor de vrijgave van de bediening het sleuteldrukcontact permanent indrukken.

De bediening is geblokkeerd, zodra het sleuteldrukcontact niet meer is bediend.
 à Bij de DPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met de weergave “- -” 

gesignaleerd.
 à Bij de TPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met eenmalig knipperen 

van de bij de ingestelde bedrijfsmodus behorende LED gesignaleerd.
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4.2.2 Bij DPS en TPS – Vrijgave met wachtwoord (mogelijkheid 2)
Voorwaarde is de instelling vooraf van het wachtwoord met 2 tekens in het servicemenu van de aandrijving 
(fabrieksinstelling: geen wachtwoord).

Vrijgave op de TPS en DPS

 X Eerste cijfer van het wachtwoord invoeren door aantal malen op de toets te 
drukken, bij
 à TPS: Knoppen  

 à DPS: Knoppen  
 X Tweede cijfer van het wachtwoord invoeren door aantal malen op de toets te 

drukken, bij
 à TPS: Knoppen  

 à DPS: Toets  
 X Invoer bevestigen bij

 à TPS: Toetsen  +  

 à DPS: Toets  
Na invoer van het wachtwoord is de bediening van de programmaschakelaar vrijgegeven.

Bedieningsblokkering
 à 2 minuten na de laatste druk op de toets vindt een automatische blokkering van de bediening plaats.
 à Bij de TPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met eenmalig knipperen 

van de bij de ingestelde bedrijfsmodus behorende LED gesignaleerd.
 à Bij de DPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met de weergave “- -” 

gesignaleerd.

4.2.3 Gebruik van de sleutelprogrammaschakelaar MPS-ST (mogelijkheid 3)

De verandering van de instelling van de bedrijfsmodus is alleen met sleutel mogelijk.

4.3 Ver-/ontgrendelen (optioneel)
Toestand Verklaring
Ver-/ontgrendeling In de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” vergrendelt de deur auto-

matisch. Na omschakelen naar elke andere bedrijfsmodus ontgren-
delt de deur automatisch.

Van buiten Na het activeren van het aanstuurelement “Bevoegd” opent de 
vergrendelde deur, sluit en vergrendelt weer.

Geen netspanning Zie hoofdstuk 5, Ontbreken van de netspanning.

4.4 Gedrag in noodgevallen

Niet bij Slimdrive SL-T30.

Zonodig kan de deur met de noodopeningsschakelaar worden geopend. 
Om naar normaal bedrijf terug te keren: 

 X noodopeningsschakelaar loslaten.
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4.5 Gedrag bij brandalarm (Slimdrive SL-T30)
Bedrijfstoestand Verklaring
Brandalarm Op de programmaschakelaar wordt 07 (brandalarm) weergegeven

De deur sluit onmiddellijk met verlaagde sluitsnelheid en blijft 
gesloten.
De bedrijfsmodus kan niet worden gewijzigd.
De deur kan uitsluitend nog handmatig worden geopend.

Normaal bedrijf Met de Reset-toets wordt de deur weer in normaal bedrijf gezet. 
De Reset-toets kan door een opening in de aandrijvingskap bereikt 
worden.

Stroomuitval Zie hoofdstuk 5, Ontbreken van de netspanning.

4.6 Gedrag bij rookalarm (Slimdrive SL-RD)
Bedrijfstoestand Verklaring
Rookalarm Op de programmaschakelaar wordt 0 8 (rookalarm) weergegeven.

De deur sluit onmiddellijk en blijft gesloten, maar wordt niet ver-
grendeld.
Na het bedienen van het aanstuurelement “Bevoegd” opent de 
deur en sluit deze meteen weer. 
De bedrijfsmodus kan niet worden gewijzigd.

Normaal bedrijf Als de rookmelder inactief is, kan het normale bedrijf als volgt weer 
hersteld worden:

 X Toets   op de displayprogrammaschakelaar bedienen.
 X Toetsen  +  op de displayprogrammaschakelaar tegelijker-

tijd indrukken.
Stroomuitval Zie hoofdstuk 5, Ontbreken van de netspanning.

4.7 Sluisfunctie
Bij de sluisfunctie zijn 2 aandrijvingen met elkaar verbonden. Het gelijktijdig openen van deze 2 deuren is met 
sluisgebruik niet mogelijk. De eerst aangestuurde deur opent. Zolang een deur open is, kan de andere deur niet 
geopend worden.

Een gelijktijdig openen in de bedrijfsmodi “Automaat” en “Winkelsluiting” is bij aansturing niet mogelijk. Er gaat 
altijd slechts 1 deur open.
De sluisfunctie wordt in de volgende gevallen gedeactiveerd:
 à bedrijfsmodus “Continu open”; beide deuren openen zolang bedrijfsmodus actief is.
 à aansturing via ingang “Aanstuurelement bevoegd” 
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5 Ontbreken van de netspanning

Controleer bij uitval van de netspanning (bv. stroomuitval) eerst de zekering van de vaste elektrische installatie.

5.1 Deurgedrag bij ontbreken netspanning

Toestand Reactie

Geen netspanning (bv. stroomuitval) In de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” blijft de deur gesloten en vergrendeld.

 Standaard-aandrijvingen:
In de bedrijfsmodi “Winkelsluiting”, “Automaat” en “Continu open” is het 
gedrag van de deur afhankelijk van de bij de inbedrijfstelling ingestelde 
parameters:
 à De deur blijft in de huidige positie staan en schakelt uit.
 à Bij aandrijvingen met ingebouwde accu al naargelang de gekozen 

functie:
 à De deur sluit en schakelt uit.
 à De deur opent en schakelt uit.
 à Normaal bedrijf voor maximaal 30 minuten c.q. 30 openings-/

sluitingscycli, daarna sluiten en uitschakelen.
 à Normaal bedrijf voor maximaal 30 minuten c.q. 30 openings-/

sluitingscycli, daarna openen en uitschakelen.

 FR-aandrijvingen:
In de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” blijft de deur gesloten en 
vergrendeld.
In de andere bedrijfsmodi opent de deur en blijft open.

BOBO
 BO-aandrijvingen:

In de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” blijft de deur gesloten en ver-
grendeld. In de andere bedrijfsmodi opent de deur en schakelt hij uit. Bij 
geactiveerde break-out-functie (deurvleugel uitgebroken) blijft de deur 
in de actuele positie staan en schakelt hij uit.

Geen netspanning (SL-T30 en SL-RD) De deur wordt in alle bedrijfsmodi met gereduceerde sluitsnelheid gesloten.
Herstel van de netspanning De deur keert automatisch terug naar de laatst gekozen bedrijfsmodus.
Herstel van de netspanning (SL-T30) Met de Reset-toets keert de deur automatisch terug naar de laatst gekozen be-

drijfsmodus. De Reset-toets kan door een opening in de aandrijvingskap bereikt 
worden.

Herstel van de netspanning (SL-RD) De deur keert op de volgende wijze terug naar de laatst gekozen bedrijfsmodus:
 X Toets   op de displayprogrammaschakelaar bedienen.
 X Toetsen  +  op de displayprogrammaschakelaar tegelijkertijd indrukken.
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5.2 Ver-/ontgrendelen bij ontbreken netspanning

Vergrendelingstype Maatregelen

Tandriemvergrendeling Vergrendelen is alleen bij gesloten deur zinvol.

Vergrendelen bij aandrijvingen met ingebouwde accu
 à Wanneer de deur moet worden vergrendeld en deze deur de enige toegang 

vormt:
 X Deur van binnen handmatig dichtschuiven.
 X Veiligheidsstift indrukken.
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (binnen) zolang bedienen, tot de initia-

lisering van de aandrijving is afgesloten. 
DPS c.q. TPS toont bedrijfsmodus Nacht/Vergrendeld.  
Deur opent – Gebouw verlaten – Deur sluit – vergrendelt weer en schakelt uit.

Ontgrendelen van buiten bij aandrijvingen met ingebouwde accu
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (buiten) zolang bedienen, tot de aan-

drijving geïnitialiseerd is en de deur begint met openen.  
Deur opent – Deur sluit – vergrendelt weer en schakelt uit.

Ontgrendelen van binnen bij aandrijvingen met ingebouwde accu:
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (buiten) zolang bedienen, tot de aan-

drijving geïnitialiseerd is en de deur begint met openen.  
Deur opent – Deur sluit – vergrendelt weer en schakelt uit.

Vergrendelen bij aandrijvingen zonder accu (alleen van binnen mogelijk)
 X Deur in de gesloten stand schuiven en veiligheidsstift (9, hoofdstuk 3.1) ver-

schuiven/indrukken. 
Ontgrendelen bij aandrijvingen zonder accu (alleen van binnen mogelijk)

 X Aan veiligheidsstift (9, hoofdstuk 3.1) trekken. 
De deurvleugels zijn ontgrendeld en kunnen met de hand worden geopend.

Stangvergrendeling, Lock A en vouwdeur-
vergrendeling

Vergrendelen is alleen bij gesloten deur mogelijk.

Vergrendelen bij aandrijvingen met ingebouwde accu
Wanneer de deur moet worden vergrendeld en deze deur de enige toegang 
vormt:

 X Deur van binnen handmatig dichtschuiven.
Bij schuifdeur met stangvergrendeling:

 X met een inbussleutel door het boorgat in de kap in de aangegeven draairich-
ting vergrendelen.

Bij schuifdeur met Lock A (zie ook montagehandleiding “Automatisch haakslot 
Lock A”):
Handmatig vergrendelen:

 X Gereedschap met ca. Ø 5 mm onder in de gleuf van de hoofdsluitzijde/zijlijst 
leiden en vergrendeling naar boven drukken.

Handmatig ontgrendelen:
 X Gereedschap met ca. Ø 5 mm boven in de gleuf van de hoofdsluitzijde/zijlijst 

leiden en vergrendeling naar beneden drukken.

Bij vouwdeur met vouwdeurvergrendeling:
 X Met een inbussleutel door de uitsparing in het linker stijlprofiel in de aangege-

ven draairichting vergrendelen.
 X Daarna aanstuurelement voor bevoegd openen (binnen) zolang bedienen, tot 

de initialisering van de aandrijving is afgesloten. 
DPS c.q. TPS toont bedrijfsmodus Nacht/Vergrendeld.  
Deur opent – Gebouw verlaten – Deur sluit – Deur vergrendelt weer en schakelt uit.

Ontgrendelen van buiten bij aandrijvingen met ingebouwde accu
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (buiten) zolang bedienen, tot de aan-

drijving geïnitialiseerd is en de deur begint met openen.  
Deur opent – Deur sluit – vergrendelt weer en schakelt uit.

Ontgrendelen van binnen bij aandrijvingen met ingebouwde accu
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (binnen) zolang bedienen, tot de aan-

drijving geïnitialiseerd is en de deur begint met openen.  
Deur opent – Deur sluit – vergrendelt weer en schakelt uit.
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Vergrendelingstype Maatregelen

Stangvergrendeling, Lock A en vouwdeur-
vergrendeling

Ontgrendelen bij aandrijvingen zonder ingebouwde accu (alleen van binnen 
mogelijk)
Bij schuifdeur met stangvergrendeling:

 X Met een inbussleutel door het boorgat in de kap in de aangegeven draairich-
ting vergrendelen.

Bij schuifdeur met Lock A:
 X Gereedschap met ca. Ø 5 mm onder of boven in de gleuf van de hoofdsluit-

zijde/zijlijst leiden en in de aangegeven bewegingsrichting vergrendelen.
Bij vouwdeur met vouwdeurvergrendeling:

 X Met inbussleutel door de uitsparing in het linker stijlprofiel in de aangegeven 
draairichting ontgrendelen en een kier openen, tot de deurvleugels met de 
hand opengeschoven kunnen worden.

Vergrendeling voor SL-BO Vergrendelen alleen bij gesloten deur mogelijk.

Vergrendelen bij aandrijvingen met ingebouwde accu
Wanneer de deur moet worden vergrendeld en deze deur de enige toegang 
vormt:

 X Deur van binnen handmatig dichtschuiven.
 X Veiligheidsstift indrukken.
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (binnen) zolang bedienen, tot de initia-

lisering van de aandrijving is afgesloten. 
DPS c.q. TPS toont bedrijfsmodus Nacht/Vergrendeld. 
Deur opent – Gebouw verlaten – Deur sluit – Deur vergrendelt weer en schakelt 
uit.

Ontgrendelen van buiten bij aandrijvingen met ingebouwde accu
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (buiten) zolang bedienen, tot de aan-

drijving geïnitialiseerd is en de deur begint met openen.  
Deur opent – Deur sluit – Deur vergrendelt weer en schakelt uit.

Ontgrendelen van binnen bij aandrijvingen met ingebouwde accu
 X Aanstuurelement voor bevoegd openen (binnen) zolang bedienen, tot de initia-

lisering van de aandrijving is afgesloten.
Vergrendelen bij aandrijvingen zonder accu (alleen van binnen mogelijk)

 X Deur in de gesloten stand schuiven en veiligheidsstift (9, hoofdstuk 3.1) indruk-
ken. 

Ontgrendelen bij aandrijvingen zonder accu (alleen van binnen mogelijk)
 X Aan veiligheidsstift (9, hoofdstuk 3.1) trekken.  

De deurvleugels zijn ontgrendeld en kunnen met de hand worden geopend.

Na herstel van de netspanning wordt de (vergrendelde) deur automatisch naar de bedrijfsmodus “Nacht/Ver-
grendeld” omgeschakeld.
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6 Storingsmeldingen

6.1 Toetsenprogrammaschakelaar TPS/displayprogrammaschakelaar DPS

Weergave  
toetsenprogrammaschakelaar

Benaming Display displayprogrammaschakelaar

– – – – – Geen bedrijfsspanning
– – – x x Aandrijving te heet 45, 46, 48, 75, 78
– – x – x Positie 26, x.x
– – x x – SIS 13, 19
– – x x x Motor 10, 11, 12, 71, 72
– x – – x Aansturing langer dan 4 min. 35, 36, 37, 38, 39, 40
– x – x x Sluis, tochtportaal 33
– x x – – Accu 61
– x x x – Openingstijd te groot 64
x – – – x Alarm 07, 08, 32, 42, 44
x – – x x DCU104 50
x – x – – SIO, BO 27, 29, 41
x x – – – Stroomuitval 03
x x – – – Besturing 01, 02, 28, 47, 60, 63, 65, 70, 77, 79
x x x – – Vergrendeling 16, 17, 18, 51, 53
x x x – x Communicatie 15, 34, 54, 55

6.2 Mechanische programmaschakelaar MPS/MPS-ST
Wanneer er een storing in de installatie optreedt, wordt dit weergegeven door het continu branden van de LED. 

 X servicemonteur informeren.

7 Wat te doen als…?

Probleem Oorzaak Oplossing
De deur opent en sluit 
langzaam

Vloergeleiding vervuild  X Stroomtoevoer onderbreken (bijv. vaste zekering).
 X Reinig de vloergeleiding.

Obstakel in de draaicirkel  X Het obstakel verwijderen en controleren of de deurvleu-
gels licht lopen.

Veiligheidssensor Sluiten (SIS) onder-
broken of verkeerd afgesteld

 X De veiligheidssensor Sluiten (SIS) (fotocel) reinigen.
 X Instellingen van het lichtscherm controleren.

De deur opent en sluit 
doorlopend

Obstakel in de draaicirkel, bijv. steen
in de vloergeleiding

 X Stroomtoevoer onderbreken (bijv. vaste zekering).
 X Verwijder het obstakel, reinig de vloergeleiding.

Straling of reflecties, bv. reflecteren-
de bodem, regendruppels, planten-/
bloembakken, affiches/uithangbor-
den of dergelijke in het registratiebe-
reik van de bewegingsmelders

 X Het detectiegebied van de bewegingsmelder controleren.

Verkeerd afgestelde bewegingsmelder  X Het detectiegebied van de bewegingsmelder controleren.

De deur opent slechts tot 
een kier

Obstakel in de draaicirkel  X Het obstakel verwijderen en controleren of de deurvleu-
gels licht lopen.

De deur opent niet Obstakel in de draaicirkel  X Het obstakel verwijderen en controleren of de deurvleu-
gels licht lopen.

De bewegingsmelder is verkeerd afge-
steld of defect (binnen en/of buiten)

 X Bewegingsmelder controleren.

Bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld”, 
“Uit”

 X Andere bedrijfsmodus kiezen.

Bedrijfsmodus “Winkelsluiting”  X Bedrijfsmodus “Automaat” kiezen.

Vloersloten zijn gesloten  X Vloersloten openen.

Lock M is afgesloten  X Haakslot openen.
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Wat te doen als…?

Probleem Oorzaak Oplossing
Geen netspanning (bv. stroomuitval) Zie hoofdstuk 5, Ontbreken van de netspanning.

Brandalarm (SL-T30) Zie hoofdstuk 4.5, Gedrag bij brandalarm

Rookalarm (SL-RD) Zie hoofdstuk 4.6, Gedrag bij brandalarm

Alleen bij BO-aandrijvingen:  
Zijdeel is niet vastgezet
(storingsmeldingen 27, 29 en 41)

 X Zijdeel vastzetten.

De deur sluit vanzelf Brandalarm (SL-T30) Zie hoofdstuk 4.5, Gedrag bij brandalarm

Rookalarm (SL-RD) Zie hoofdstuk 4.6, Gedrag bij brandalarm

De deur ontgrendelt of 
vergrendelt niet

Vergrendeling defect Deur met de hand ver-/ontgrendelen:
 X Vergrendeling in de bedrijfsmodus “Nacht/Vergrendeld” 

controleren.
Wanneer de vergrendeling defect is:

 X Servicemonteur informeren. 
De deur sluit niet Veiligheidssensor Sluiten (SIS) onder-

broken of verkeerd afgesteld
 X Veiligheidssensor Sluiten (SIS) reinigen.
 X Instellingen van het lichtscherm controleren.

Obstakel in de draaicirkel  X Het obstakel verwijderen en controleren of de deurvleu-
gels licht lopen.

Bewegingsmelder stuurt continu aan  X Bewegingsmelder controleren.

Bedrijfsmodus “Continu open”, “Uit”  X Andere bedrijfsmodus kiezen.

Geen netspanning (bv. stroomuitval) Zie hoofdstuk 5, Ontbreken van de netspanning.

De programmaschakelaar 
kan niet worden bediend

De programmaschakelaar is geblok-
keerd
De programmaschakelaar is defect

 X Sleuteldrukcontact bedienen.
 X Wachtwoord invoeren. 
 X Neem contact op met de servicemonteur.

Weergave van 
storingsmeldingen op de 
programmaschakelaar

Storing in de installatie Zie hoofdstuk 6, Storingsmeldingen

Reset uitvoeren/Storingsgeheugen wissen
 à Bij TPS:
 X Met toets  of  naar de bedrijfsmodus “Uit” omschakelen (zie hoofdstuk 4.1).
 X Toetsen  en  1 s tegelijkertijd indrukken.

 à Bij DPS met OFF-toets:
 X Bedrijfsmodus “Uit” instellen.
 X Toetsen +  1 s lang tegelijkertijd indrukken.

Het storingsgeheugen is gewist.
 X Bedrijfsmodus opnieuw kiezen.



DCU1-NT, DCU1-2M-NT, DCU1, DCU1-2M

22

Reiniging en onderhoud

8 Reiniging en onderhoud

8.1 Reiniging

WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schok door onvakkundige reiniging! 

 X Deuren uitsluitend door geïnstrueerde personen laten reinigen.

VOORzICHtIG!
Gevaar op letsel door stoten en beknelling!

 X Bedrijfsmodus op “Uit” zetten.
 X Deurvleugel voor schoonmaakwerkzaamheden tegen onbedoelde beweging beveiligen.
 X Reiniging uitsluitend door in de veiligheidsvoorzieningen geïnstrueerde personen laten uitvoeren.
 X Tijdens de reiniging de deur dienovereenkomstig markeren.
 X De installatie tijdens de reinigingswerkzaamheden tegen onbevoegd omschakelen van de bedrijfsmodus beveiligen.

Wat reinigen Hoe reinigen
Veiligheidssensor Afnemen met een vochtige doek.
Glazen oppervlakken Met geschikte glasreiniger afnemen en drogen.
Roestvrije oppervlakken Met niet krassende doek afnemen.
Gelakte oppervlakken Met water en zeep afnemen.
Geanodiseerde oppervlakken Afnemen met niet-alkalische groene zeep (pH-waarde 5,5 … 7).
Programmaschakelaar Afnemen met een vochtige doek; geen reinigingsmiddelen gebruiken.

8.2 Onderhoud

 à De eigenaar moet garanderen dat de installatie probleemloos functioneert. Bij het oplichten van de onder-
houdsindicatie moet het deursysteem door een servicemonteur worden onderhouden om het correct functio-
neren te waarborgen.

 à De Slimdrive SL T30 moet continu gebruiksklaar gehouden worden. De werking ervan moet minstens 1 maal 
per maand door de eigenaar op eigen verantwoordelijkheid gecontroleerd worden.

De onderhoudsindicaties bevinden zich op de programmaschakelaars. De uitvoering is afhankelijk van de toege-
paste programmaschakelaar:

 

OFF
 

 
 

17 1918

Programmaschakelaar Onderhoudsindicatie
DPS Er verschijnt een rode punt (17) op het display rechtsonder (zie ook hoofdstuk 3.3.1).
TPS De LED “gereduceerde openingsbreedte” (18) knippert.
MPS, MPS-ST LED (19) knippert.

De onderhoudsindicatie brandt na de vermelde kalenderperiode of het aantal openingscycli, afhankelijk van wat 
het eerst optreedt:

Deursysteem Kalenderperiode Openingscycli
Standaard

1 jaar 500.000
FR-variant
RD-variant 1 jaar 200.000
T30-variant ½ jaar 200.000
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Veiligheidstechnische keuring door deskundige

GEZE biedt onderhoudscontracten aan met de volgende diensten:
 à Loopwagen en looprails reinigen en afstellen
 à Tandriem controleren en afstellen
 à Deurophanging en vloergeleiding controleren
 à Bevestigingselementen controleren op goed vastzitten
 à Overige herstelwerkzaamheden uitvoeren
 à Controle van de functionering uitvoeren
 à Functietest voor SL-RD en SL-T30 uitvoeren

8.3 Accu

Informatie over de batterijwet:
(Toepasbaar in Duitsland en in alle andere landen van de Europese Unie en in andere Europese landen, samen met de 
betreffende nationale bepalingen voor het inzamelen van oude batterijen.) 
Overeenkomstig de wetgeving ten aanzien van batterijen en accu's zijn wij verplicht, u in verband met de verkoop van bat-
terijen of accu's of in combinatie met de levering van apparaten waarin batterijen of accu's zitten, op het volgende te wijzen: 
Accu's en batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval terechtkomen. Het afvoeren via het huishoudelijk afval is 
conform de wetgeving voor batterijen en accu's uitdrukkelijk verboden. Gebruikers van batterijen en accu's zijn wet-
telijk verplicht om lege batterijen/accu's in te leveren. Lever oude batterijen daarom in bij een gemeentelijk inzamelsta-
tion of bij de winkel. Batterijen die u van ons heeft ontvangen, kunnen na gebruik per post aan ons worden terugge-
stuurd. Het adres luidt: 
GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Duitsland.
Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn voorzien van het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak. Onder het 
vuilnisbaksymbool staat de chemische aanduiding van de schadelijke stof vermeld, Cd voor cadmium, Pb voor lood, Hg 
voor kwik.

Automatische schuifdeursystemen van GEZE beschikken over NiCd-accu's.
NiCd-accu's moeten uiterlijk na 2 jaar vervangen worden.

9 Veiligheidstechnische keuring door deskundige
Conform 
 à DIN 18650-2 “Automatische deursystemen– Deel 2: Veiligheid van automatische deursystemen”, sectie 5 

en de 
 à EN 16005 “Servo-gestuurde deuren”, hoofdstuk 4.2.1

moeten servo-gestuurde deuren vóór de eerste inbedrijfstelling en eenmaal per jaar door een door GEZE geau-
toriseerde deskundige op hun veilige toestand gecontroleerd worden.

GEZE biedt de volgende diensten aan:
Inspectie en functietest van alle veiligheids- en besturingsinrichtingen conform de eisen uit het inspectie-
boek voor mechanisch bediende ramen, deuren en poorten; uitgave voor schuifdeuren en schuifpoorten 
BGG 950 (ZH 1/580.2).

10 Technische gegevens

 à Openingssnelheid 0,03 m/s … 0,8 m/s

 à Sluitsnelheid 0,03 m/s … 0,8 m/s

 à Elektrische aansluitwaarden 230 V; 50 Hz volgens DIN IEC 60038

 à Aansluitvermogen max. 300 VA  
(Powerdrive PL: max. 450 VA)

 à Beveiliging Netaansluiting 230 V: door de klant te voorzien 10 A

 à Voeding voor externe apparatuur Aansluiting 24 V DC; max. 1000 mA

 à Kenmerken accu 24 V; 700 mAh

 à Temperatuurbereik –15 °C tot +50 °C;  
alleen voor droge ruimtes 
Slimdrive SL-T30: +10 ºC tot +50 °C 
Slimdrive SL-RD: +10 ºC tot +50 °C

 à Beschermingsklasse IP 20
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