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Inleiding

1 Inleiding

1.1 Symbolen en illustraties

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

 X Lees deze waarschuwingen en neem ze altijd in acht.
 X Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool en een waarschuwingswoord.

Waarschu-
wingssymbool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

WAARSCHU-
WING

Gevaren voor personen. 
Het niet in acht nemen kan tot de dood of zwaar 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 om materiële schade te voorkomen, ter informatie of om de werkprocedures te optimaliseren.

 
betekent “Aanvullende informatie”

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

 X Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

1.2 Herzieningen en geldigheid
Versie 00: geldig voor ECdrive T2 en ECdrive T2-FR vanaf bouwjaar 2019.

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

1.4 Eveneens geldende documenten
Soort Naam
Aansluitschema DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Gebruikershandboek DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
DCU1-2M

Storingen en maatregelen DCU1 
DCU1-2M

Kabelschema Enkele deur
Dubbele deur

Veiligheidsanalyse
Montagehandleiding ECdrive T2
Montagehandleiding ECdrive T2 drager en zijdeel
Montagehandleiding Deur en zijdelen profielsystemen

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.
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2 Fundamentele veiligheidsinstructies
 X Neem de fundamentele veiligheidsinstructies van de montagehandleiding ECdrive T2 in acht.

2.1 Beoogd gebruik
Het schuifdeursysteem is voor het automatisch openen en sluiten van een gang. 
Het schuifdeursysteem mag alleen verticaal geplaatst worden en in droge ruimten in de toegestane gebruiksom-
geving (zie montage- en servicehandleiding) gebruikt worden.

Het schuifdeursysteem is bestemd voor personenverkeer in gebouwen. 
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

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)

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

2.2 Veiligheidsinstructies
 à Ingrepen en wijzigingen, die van invloed zijn op de veiligheidstechniek en functionaliteit van het deursys-

teem, mogen alleen door GEZE worden uitgevoerd. 
 à Alleen correct transport, correcte opstelling en montage, gekwalificeerde bediening en correct onderhoud 

garanderen een probleemloze en veilige werking.
 à De relevante ongevallenpreventievoorschriften en de betreffende algemeen erkende veiligheidstechnische of 

arbeidsgeneeskundige regels moeten nageleefd worden. 
 à Alleen originele toebehoren, originele reserveonderdelen en door GEZE goedgekeurde toebehoren garande-

ren een probleemloze werking van het deursysteem.
 à Voorgeschreven werkzaamheden voor de montage en onderhoud moeten door vakmensen worden uitge-

voerd, die door GEZE geautoriseerd zijn.
 à Voor de veiligheidstechnische controles moeten de landelijke wetten en voorschriften in acht worden genomen.
 à Eigenmachtige wijzigingen aan de installatie sluiten elke aansprakelijkheid van GEZE voor hieruit voortvloei-

ende schade uit en maken de toelating voor toepassing in vlucht- en reddingswegen ongeldig.
 à Bij combinatie met onderdelen van derden kan GEZE niet aansprakelijk gesteld worden.
 à Ook voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend originele GEZE-onderdelen worden 

gebruikt.
 à De aansluiting op de netspanning moet door een elektricien worden uitgevoerd. Voer de netaansluiting en 

controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 deel 610.
 à Gebruik als ontkoppelaar van het net een bouwkundige 10A-beveiliging.
 à De displayprogrammaschakelaar beveiligen tegen onrechtmatige toegang.
 à Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor de inbedrijfstelling van het deursysteem een gevarenanalyse 

worden uitgevoerd en moet het deursysteem conform de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EWG gemarkeerd worden.
 à De meest recente richtlijnen, normen en landelijke voorschriften moeten in acht genomen worden, in het specifiek:

 à DIN 18650: 2010-06 “Hang en sluitwerk – Automatische deursystemen”
 à VDE 0100, Deel 610: 2004-04 “Aanleggen van krachtstroominstallaties met nominale spanning tot 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 “Automatische deuren; gebruiksveiligheid; vereisten en controleprocedures”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 “Veiligheid van elektronische apparatuur voor thuisgebruik en dergelijke doelein-

den - deel 1: Algemene vereisten (IEC 60335-1: 2010 gemodificeerd); Duitse versie EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 “Veiligheid van elektronische apparatuur voor thuisgebruik en dergelijke 

doeleinden - deel 2-103: Bijzondere vereisten voor aandrijvingen voor ramen en deuren (IEC 60335-2-103: 
2006, gewijzigd + A1: 2010 gemodificeerd); Duitse versie EN 60335-2-103: 2015

Het product moet zo ingebouwd of gemonteerd worden dat de toegang tot het product zonder problemen 
gegarandeerd is bij eventuele reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden, met relatief geringe kosten, en dat 
mogelijke verwijderingskosten geen verkeerde verhouding tot de waarde van het product hebben.
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2.3 Veiligheidsbewust werken
 à De werkplek beveiligen tegen betreding door onbevoegden.
 à Gebruik uitsluitend de in het kabelschema aangegeven kabels. Schermen aanbrengen volgens het aansluitschema.
 à Losse kabels in de aandrijving met kabelbandjes vastzetten.
 à Vóór werkzaamheden aan het elektrische systeem:

 à De aandrijving van het 230 V-net loskoppelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Controleren of er 
geen spanning op staat.

 à Koppel de besturing van de 24 V-accu los.
 à Bij gebruik van een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (USV) staat de installatie ook bij vrijschakeling van 

het net onder spanning.
 à Gebruik voor koorden in principe geïsoleerde beslagringen.
 à Zorg voor voldoende belichting.
 à Gevaar voor letsel bij geopende aandrijving. Haar, kleding, kabels etc. kan vast komen te zitten in draaiende delen!
 à Gevaar voor letsel door niet-afgeschermde knel-, stoot-, afsnijd- of intreklocaties!
 à Gevaar voor letsel door scherpe randen aan de aandrijving of deur!
 à Gevaar voor letsel door vrij bewegende delen tijdens de montage!

2.4 Milieubewust werken
 à Bij verwijdering van de deurinstallatie de verschillende materialen scheiden en recyclen.
 à Voer batterijen en accu's niet met het huisvuil af.
 à Bij de verwijdering van de deurinstallatie en batterijen/accu’s de wettelijke voorschriften in acht nemen.

2.5 Veiligheidsinstructies voor het transport en de opslag
 X Niet gooien, niet laten vallen.
 X Harde klappen vermijden.

 à Opslagtemperaturen onder –30 °C en boven +60 °C kunnen tot schade aan het apparaat leiden.
 à Beschermen tegen natheid.
 à Droge, goed geventileerde, gesloten, tegen weersinvloeden en UV-beschermde ruimtes zijn geschikt voor opslag.

2.6 Kwalificatie
De montage van de GEZE schuifdeuraandrijving mag alleen door vakmensen worden uitgevoerd, die door GEZE 
geautoriseerd zijn. 
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3 Over dit document
In deze handleiding wordt de voormontage van de automatische schuifdeuraandrijving ECdrive T2 / Ecdrive 
T2 -FR van een VP-kit en de montage van de bewegende deur en zijdelen met verschillende profielsystemen 
beschreven.

4 Overzicht

4.1 Schema’s
Tekeningnr. Soort Naam
70518-0-001 Tekening aandrijving ECdrive T2 ,aandrijving
70518-2-0200 Bewerkingstekening Looprail
70518-2-0205 Bewerkingstekening Looprail gevel
70518-2-0203 Bewerkingstekening Kap 100×132 mm
70518-2-0253 Bewerkingstekening Kap 100×100 mm
70518-1-0105 Bewerkingstekening Moduledrager links 2-vlg.
70518-1-0106 Tekening van de bouw-

groepen
Moduledrager links 2-vlg. met vergrendeling

70518-1-0107 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager links 1-vlg. zonder vergrendeling

70518-1-0108 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager links 1-vlg. rechts sluitend met vergrendeling

70518-1-0110 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts

70518-1-0111 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts slechts 1-vlg. links sluitend met vergrende-
ling

70518-1-0112 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR

70518-1-0113 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR slechts 1-vlg. links sluitend met vergren-
deling

70518-1-0114 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR-DUO.

70518-1-0115 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR-DUO slechts 1-vlg. links sluitend met 
vergrendeling

70518-1-0116 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR-LL

70518-1-0117 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR-LL slechts 1-vlg. links sluitend met ver-
grendeling

70518-1-0118 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR-RWS

70518-1-0119 Tekening van de bouw-
groepen

Moduledrager rechts FR-RWS slechts 1-vlg. links sluitend met 
vergrendeling

70518-2-0203 Bewerkingstekening Kap 100×132 mm voor de tandriemvergrendeling bewerken
70518-2-0253 Bewerkingstekening Kap 100×100 mm voor de tandriemvergrendeling bewerken

70518-9-0964 Aansluitschets Serviceterminal

De schema's zijn onderhavig aan wijzigingen. Raadpleeg altijd de nieuwste versie.
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4.2 Gereedschap en hulpmiddelen

Gereedschap Maat

Lint

Markeerstift

Torsiesleutel

Inbussleutel 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Gaffelsleutel 8 mm, 10 mm, 13 mm

Schroevendraaierset tot 6 mm; kruiskop PH2 en PH4

Torxsleutel T × 20; lengte bitinzet minimaal 110 mm

Zijsnijder

Krimptang voor elektrische bekabeling

Striptang

Multimeter

Displayprogrammaschakelaar DCU1 (artikelnr. 103940)

Sleuteldrukcontact (uitsluitend bij ECdrive T2-FR) (artikelnr. 074437)

Ringsleutel 8 mm, 10 mm

Uitwerpstift 4 mm

4.3 Draaimomenten
De draaimomenten worden bij de betreffende montagestap aangeduid.
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4.4 Componenten en bouwgroepen
Op de afbeeldingen wordt de uitrusting getoond van een standaard aandrijving in 2-vleugelige en 1-vleugelige uitvoering.
Afhankelijk van de uitrusting of uitvoering van de aandrijving kan de opbouw van de bouwgroepen afwijken. 
Exacte informatie over de positionering van de afzonderlijke componenten kunt u vinden in de tekening van de 
aandrijving (70518-0-001).

2-vleugelig

� � � � � � ��

��������

�

����

��

�� ��

�

��

� �

����

��

�� ��

1-vleugelig, links sluitend

� � � � � � �� ��

������ ����

�

�� ��

� �

��

�

��

��

����

1-vleugelig, rechts sluitend

�� � � � � �

���������� ��

� � �� �� �

����

��

������

1 Zijplaat
2 Aarding van de kap
3 Trafo
4 Omkeerrol
5 Kap
6 Kabelhouder
7 Besturing
8 Kabelhouder DCU
9 Accu
10 Tandriem
11 Aandrijfmotor 

12 Kapbeveiliging
13 Aanslagbuffer
14 Moduledrager, rechts
15 Loopwagen
16 Looprail
17 Riemslot
18 Meenemer, kort
19 Meenemer, lang
20 Moduledrager, links
21 Trafokabel
22 Aarding trafo

4.5 Stuklijst VP-kit ECdrive T2

 à Besturing DCU
 à Aandrijfmotor 
 à Loopwagen
 à Trafo
 à Accu
 à Omkeerrol
 à Kabelhouder
 à Kabelhouder DCU
 à Aarding van de kap

 à Kapbeveiliging 
 à Aanslagbuffer
 à Meenemer, kort
 à Meenemer, lang
 à Trafokabel
 à Div. transparante foliestickers
 à Toebehoren voor bevestiging 

van aandrijfcomponenten
 à Accessoires kabelbevestiging
 à Toebehoren moduledrager

 à Montagehandleiding
 à Gebruikershandboek
 à Aansluitschema
 à Logboek
 à Veiligheidsanalyse
 à EG-inbouwconformiteitsverklaring
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5 Voormontage

5.1 Looprail en kap op maat maken
 à Looprail: pos. 16 in lijst bouwgroepen, hoofdstuk 4.4
 à Kap: pos. 5 in lijst bouwgroepen, hoofdstuk 4.4

 X De profielen controleren op beschadigingen.
 X Looprail en kap op de gewenste lengte maken 

(zie bewerkingstekeningen, hoofdstuk 4.1).
 X Looprail en kap na de bewerking reinigen.

5.2 Looprail voorbereiden

 

��

���

��

���

�

�

� �

 X Positie (UPL) voor de buffer links (2) en (UPR) buffer rechts (4) volgens de tekeningen van de aandrijving mar-
keren.

 X Positie (Ux) voor de moduldrager links (1) en (Uy) moduledrager rechts (3) volgens de tekeningen van de aan-
drijving (70518-0-001) markeren.

5.3 Aanslagbuffer monteren
Aanslagbuffer: pos. 13 in lijst bouwgroepen, hoofdstuk 4.4

 X Aanslagbuffer, links en rechts (1) op de looprail 
plaatsen.

 X Vervolgens een draadstift M6×6 (2) er zover in-
schroeven dat deze tegen de looprail aankomt.

 X De draadstift met een draaimoment van 10 Nm 
aandraaien.

�

�
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5.4 Moduledrager links monteren
 X Moduledrager links volgens de tekening monteren.

Tekeningnr. Naam
70518-1-0105 Moduledrager links 2-vlg.
70518-1-0106 Moduledrager links 2-vlg. met vergrendeling
70518-1-0107 Moduledrager links 1-vlg. zonder vergrendeling, links en rechts sluitend
70518-1-0108 Moduledrager links 1-vlg. rechts sluitend met vergrendeling (bij links sluitend zit de 

vergrendeling op de rechter moduledrager)

 
Moduledrager links met vergrendeling (70518-1-0106)

De hier getoonde moduledrager is als voorbeeld gekozen. De inbouwmaten van de door u gebruikte module-
dragers vindt u in de betreffende tekening van het component (zie hierboven).

 X Glijblok in de moduledrager schuiven. 
 X Componenten met de daarvoor voorziene schroeven volgens de tekening monteren.

 à Aanhaalmoment bij componenten: 10 Nm
 à Aanhaalmoment bij motor met aandrijving: 15 Nm
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5.5 Moduledrager rechts monteren
 X Moduledrager rechts volgens de tekening monteren.

Tekeningnr. Naam
70518-1-0110 Moduledrager rechts
70518-1-0111 Moduledrager rechts slechts 1-vlg. links sluitend met vergrendeling
70518-1-0112 Moduledrager rechts FR
70518-1-0113 Moduledrager rechts FR slechts 1-vlg. links sluitend met vergrendeling
70518-1-0114 Moduledrager rechts FR-DUO.
70518-1-0115 Moduledrager rechts FR-DUO slechts 1-vlg. links sluitend met vergrendeling
70518-1-0116 Moduledrager rechts FR-LL
70518-1-0117 Moduledrager rechts FR-LL slechts 1-vlg. links sluitend met vergrendeling
70518-1-0118 Moduledrager rechts FR-RWS
70518-1-0119 Moduledrager rechts FR-RWS slechts 1-vlg. links sluitend met vergrendeling

Moduledrager rechts, 2-vlg. (70518-1-0110)

De hier getoonde moduledrager is als voorbeeld gekozen. De inbouwmaten van de door u gebruikte module-
dragers vindt u in de betreffende tekening van de component (zie hierboven).

 X Glijblok in de moduledrager schuiven. 
 X Componenten met de daarvoor voorziene schroeven volgens de tekening monteren.

 à Aanhaalmoment bij componenten: 10 Nm
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5.6 Kabel aan de moduledrager rechts aansluiten

 

� �
�

�

�

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

ECdrive T2
 X Encoderkabel (1) en motoraansluitkabel (2) naar de besturing leggen.
 X Stekker in de besturing steken.

ECdrive T2-FR
 X Encoderkabel (1), motoraansluitkabel (2) en motoraansluitkabel van de tweede motor (3) naar de besturing 

leggen.
 X Stekker in de besturing steken.

5.7 Contact op de tandriemvergrendeling (optie) aansluiten
 X De grijze vergrendelingspen (1) pas indraaien nadat de kap is geplaatst.

 X Schroeven M2,3 x 10 op de terugmeldschake-
laar (4) van de vergrendeling verwijderen.

 X Alarmcontactschakelaar (3) op de terugmeld-
schakelaar (4) plaatsen.

 X Beide schakelaars met schroeven M2,3 x 18 (2) 
en veerringen op de vergrendeling bevestigen.

 X Kabel aansluiten.
 X Schakelvlag van de alarmcontactschakelaar 

inkorten.

�

�

�

�
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5.8 Vergrendeling aansluiten

 X Kabel (1) voor de tandriemvergrendeling (optie) 
(2) verleggen, eventueel op maat maken,  
de isolatie verwijderen en geïsoleerde beslag-
ringen aanbrengen.

 X Vergrendeling volgens het aansluitschema 
aansluiten.

�

�

5.9 Zijplaten monteren
 X Plaat (3) voor de kapbeveiliging in de linker en 

rechter zijplaat (2) schroeven (draaimoment 
max. 1,5 Nm).

 X Zijplaat (2) op de looprail (1) schroeven (draai-
moment 5 Nm).

� �

�

5.10 Voorgemonteerde moduledrager, links en rechts voorpositioneren
 X Voorgemonteerde moduledrager, links (2) en rechts (3) beide met een schroef aan de looprail (1) fixeren.

Aanbeveling:
 X Positie van de moduledrager, links (2) en rechts (3) op de looprail (1) markeren.

�

�
�

 X Typeplaatje invullen:
 à Datum fabricage invullen
 à Cijfers klassen 5 en 7 aanvullen

 X Typeplaatje aanbrengen, zie tekening aandrijving:
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5.11 Tandriem monteren

 X De tandriem op de motorrol en de keerrol 
aanbrengen, eventueel inkorten.

 X De uiteinden van de tandriem (1) in het tan-
driemslot (2) plaatsen (3 tanden per zijde).

1

2

1

 X Het tandriemslot (2) met behulp van bouten 
(4) op de meenemer kort (3) monteren.

 X De schroeven nog niet vastdraaien.

�
�

�

5.11.1 Tandriem spannen

 X De tandriem moeten met 300 N ±35 N worden voorgespannen (zie tekeningen van de aandrijving).

 X 2 schroeven (2) losdraaien.
 X De motor (3) met de hand naar rechts schuiven.
 X Schroef (1) openen en het glijblok zo verschui-

ven, dat tussen het glijblok en de motor een 
schroevendraaier geschoven kan worden.

 X Schroef (1) aandraaien (draaimoment 10 Nm).
 X Een schroevendraaier in de spleet schuiven en 

heffen, tot de tandriem is opgespannen.
 X 2 Schroeven (2) aandraaien (draaimoment 15 Nm).

1
2

3
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5.11.2 Moduledrager links en rechts elektrisch verbinden

 X Let erop dat de kabel zo gelegd en beveiligd wordt, dat deze als de kap erop wordt geschoven niet beklemd 
raakt en niet in aanraking kan komen met bewegende componenten.

 X De kabels (1) van de transformator op de 
besturing op maat maken. 

 X Op de kabel (1) aan een zijde een geïsoleerde 
beslagring aanbrengen.

 X De kabels (1) van de transformator op de 
besturing aansluiten.

 X Kabelhouder (2) aan de looprail bevestigen.
 X Kabelhouder DCU (3) aan de besturing bevestigen.
 X De kabels (1) van de transformator door de 

kabelhouder naar de besturing leiden.

1

�

�
�

 X De drieaderige transformatorkabel (5) op het aan-
sluitblokje (4) van de transformator monteren.

4

5
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5.12 Kap bewerken

5.12.1 Kap voor de tandriemvergrendeling (optie) bewerken
De tandriemvergrendeling beschikt over een draaistift, waarmee de tandriem handmatig ontgrendeld of vergren-
deld kan worden. Voor deze draaistift moet op de kap een boorgat geboord worden volgens de volgende schets.

De positie van het boorgat moet ter plekke gecontroleerd worden. Afhankelijk van de positionering van de aan-
drijfcomponenten kunnen hier kleine afwijkingen ontstaan. 
GEZE raadt daarom aan om het boorgat pas op de bouwplaats te boren, als de exacte positie van de vergrende-
ling bekend is.

De afmetingen van maat C vindt u in de bewerkingstekening van de kap (70518-2-0203).

����

��
��

�

����

 X Boorgat met Ø 20 mm boren.
 X Boorgat afbramen.

5.12.2 Kap voor de serviceinterface bewerken
Met de serviceinterface (optioneel) is snelle toegang tot de besturing DC 1x mogelijk zonder de kap te 
demonteren. Via de serviceadapter voor de serviceterminal ST220 of voor de Bluetooth-interface naar 
GEZEconnects is een snelle verbinding via een klinkstekker mogelijk.
Om de bus van de service-interface op de kap aan te brengen, moet een boorgat op de kap geboord worden 
volgens de volgende schets.
Zie de extra handleiding voor de service-interface (70518-9-0964).

 

��

��
����
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6 Montagevoorbereiding
Bij de montagevoorbereiding wordt de aandrijfeenheid voorbereid voor de latere montage. Voor de uitvoering 
van de voorbereiding van de montage is de actuele tekening van de aandrijving maatgevend. Alle bouwelemen-
ten moeten volgens de tekening van de aandrijving vastgelegd en gemonteerd worden.

6.1 Inhangstuk van de kap in de kap monteren

 X Het inhangstuk van de kap (1) in het bovenste of 
onderste schroefkanaal van de kap (2) schuiven.

�

�

 X Het inhangstuk van de kap (1) in het uiteinde 
van de kap met 2 schroeven borgen (draaimo-
ment max. 1,5 Nm).

�

6.2 Aarding van de kap monteren

 X De bevestigingsbout van de kapaarding (3) aan 
de kant van de aarding ca. 30 mm in het boven-
ste schroefkanaal slaan.

3
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7 Productietest

WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische schok!

 X De elektrische installatie (230 V/115 V) alleen door een elektricien aan laten sluiten en los laten koppelen.
 X Voer de netaansluiting en de controle van de aardverbinding uit conform VDE 0100 Deel 610.

 X Productietest uitvoeren zoals beschreven in het aansluitschema “Automatische schuifdeuren DCU1-NT/DCU1-
2M-NT”.
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