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Introdução

1 Introdução

1.1 Símbolos e meios de apresentação

Advertências
Neste manual de instruções são empregues advertências que alertam sobre danos materiais e corporais.

 X Leia e observe sempre estas advertências.
 X Observe todas as medidas assinaladas com o símbolo de advertência e a palavra de advertência .

Símbolo de 
advertência

Palavra de 
advertência

Significado

ADVERTÊNCIA Perigos para pessoas. 
A inobservância pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Outros símbolos e meios de apresentação
Por forma a exemplificar a operação correta, as informações importantes e as notas técnicas estão destacadas.

Símbolo Significado

 

Significa “Nota importante”. 
Informações para se evitarem danos materiais, para se compreender ou otimizar os fluxos de trabalho.

 
Significa “Informação adicional”

 X  
Símbolo para uma ação: neste caso é necessário fazer alguma coisa.

 X Se uma ação tiver várias etapas observe sempre a ordem correta.

1.2 Revisões e validade
Válido para a versão e ECdrive T2-FR a partir do ano de construção 2019.

1.3 Garantia pelo produto
De acordo com a responsabilidade do fabricante pelos seus produtos, definida na “Lei sobre a responsabilidade 
por produtos”, é obrigatório observar as informações (informações de produto e finalidade prevista, utilização 
indevida, características do produto, manutenção do produto, obrigatoriedade de informação e instrução). 
A inobservância iliba o fabricante do seu dever de responsabilidade. 

1.4 Outros documentos aplicáveis
Tipo Nome
Esquema de ligações DCU1-NT

DCU1-2M-NT
Manual do utilizador DCU1-NT 

DCU1-2M-NT 
Erros e medidas DCU1 

DCU1-2M
Esquema de cablagem De uma folha

De duas folhas
Análise de segurança
Instruções de pré-montagem VP ECdrive T2 / -FR
Instruções de montagem Suporte e peça lateral
Instruções de montagem Folha e peça lateral sistemas de perfis

Os planos estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas a versão mais recente.
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2 Indicações de segurança fundamentais

2.1 Utilização prevista
O sistema de portas de correr destina-se à abertura e fecho automático em passagens de edifícios. 
O sistema de portas de correr só pode ser utilizado na posição de montagem vertical e em espaços secos de 
áreas de aplicação permitidas (ver instruções de montagem e assistência técnica).

O sistema de portas de correr destina-se à passagem de pessoas em edifícios. 
O sistema de portas de correr não se destina às seguintes aplicações:
 à para a aplicação industrial
 à para áreas de aplicação que não se destinem à passagem de pessoas (por ex. portão de garagem)
 à em objetos móveis como navios

O sistema de portas de correr só pode ser utilizado:
 à no modos operativos previstos pela GEZE
 à com os componentes permitidos / autorizados pela GEZE
 à com o software fornecido pela GEZE
 à nas variantes de instalação / tipos de montagem documentados pela GEZE
 à no âmbito da área de aplicação homologada/permitida (clima / temperatura / tipo de proteção)

Uma utilização diferente é considerada indevida e resulta na anulação de quaisquer reivindicações da garantia e 
responsabilização em relação à GEZE. 

2.2 Indicações de segurança
 à Intervenções e modificações que afetem a segurança e a funcionalidade do sistema de portas, só podem ser 

realizadas pela GEZE. 
 à O perfeito e seguro funcionamento pressupõe um transporte correto, instalação e montagem corretas, uma 

operação qualificada e a devida manutenção.
 à É obrigatório observar as normas de prevenção de acidentes relevantes, bem como as restantes regras de 

segurança ou da medicina do trabalho reconhecidas. 
 à Apenas acessórios e peças sobresselentes originais e acessórios autorizados pela GEZE garantem o perfeito 

funcionamento do sistema de portas.
 à Os trabalhos de montagem, manutenção e colocação em funcionamento especificados têm de ser realizados 

por técnicos autorizados pela GEZE.
 à As verificações de segurança técnica têm de observar a legislação e as prescrições específicas de cada país.
 à Modificações arbitrárias no sistema ilibam a GEZE de qualquer responsabilidade pelos danos daí resultantes e 

a autorização para aplicação em saídas e vias de emergência é anulada.
 à Se os produtos forem combinados com marcas de terceiros, a GEZE não assume qualquer responsabilidade.
 à Mesmo para fins de reparação e manutenção só podem ser usadas peças sobressalentes genuínas da GEZE.
 à A ligação à tensão de rede tem de ser efetuada por um eletricista. Realizar a ligação à rede elétrica e o ensaio 

dos condutores de ligação à terra de acordo com a VDE 0100 Parte 610.
 à Como dispositivo de corte no lado da rede, usar um disjuntor de circuito de 10 A.
 à Proteger o interruptor do módulo do visor contra o acesso não autorizado.
 à De acordo com a Diretiva Máquinas 2006/42/CE é obrigatório realizar uma análise de perigos antes da colo-

cação em funcionamento do sistema de portas e o mesmo tem de ser marcado de acordo com a Diretiva de 
Marcação CE 93/68/CEE.

 à Observar as mais recentes versões das diretivas, normas e prescrições específicas, em especial:
 à DIN 18650: 2010-06 “Fechaduras e ferragens – sistemas de portas automáticas”
 à VDE 0100, Parte 610: 2004-04 “Criação de sistemas de baixa tensão com tensões nominais até 1000 V”
 à DIN EN 16005: 2013-01 “Portas acionadas por força - Segurança de utilização - Requisitos e processo de verificação”
 à DIN EN 60335-1: 2012-10 “Segurança de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades semelhantes- 

Parte 1: Requisitos gerais (CEI 60335-1: 2010, modificado); versão alemã EN 60335-1: 2012
 à DIN EN 60335-2-103: 2016-05 “Segurança de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades 

semelhantes- Parte 2-103: Requisitos especiais para automatismos, portões, portas e janelas (CEI 60335-2-
103: 2006, modificado + A1: 2010, modificado); versão alemã EN 60335-2-103: 2015

O produto deve ser montado ou instalado de forma a garantir o acesso fácil ao mesmo, com um esforço relativa-
mente reduzido, em caso de possíveis reparações e/ou trabalhos de manutenção, para que eventuais custos de 
desmontagem não sejam desproporcionais em relação ao valor do produto 
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2.3 Trabalhar em segurança
 à Proteger o local de trabalho contra o acesso não autorizado.
 à Observar a área de pivoteamento de peças compridas do sistema.
 à Nunca realizar trabalhos de elevado risco (por ex. montagem do automatismo, do resguardo ou das folhas da porta) 

sem a ajuda de outra pessoa.
 à Proteger o resguardo/revestimentos dos automatismos contra a queda.
 à Proteger componentes não fixados contra a queda.
 à Usar apenas os cabos especificados no esquema de cablagem. Colocar as blindagens de acordo com o esque-

ma de ligações.
 à Proteger cabos soltos, internos do automatismo com braçadeiras.
 à Antes de realizar trabalhos no sistema elétrico:

 à Cortar o automatismo da rede de 230 V e protegê-lo contra a reativação. Confirmar o corte.
 à Cortar o comando da bateria de 24 V.

 à Se for utilizada uma unidade de alimentação ininterrupta (UPS) o sistema continua sob tensão mesmo depois 
do corte da rede.

 à Para as tranças metálicas é obrigatório utilizar ponteiras isoladas.
 à Assegurar uma iluminação suficiente.
 à Utilizar vidro de segurança.
 à Nas folhas de vidro aplicar autocolantes de segurança.
 à Perigo de ferimento com o automatismo aberto. As peças em rotação podem arrepanhar cabelos, peças de 

vestuário, cabos, etc.!
 à Perigo de ferimento devido a pontos de esmagamento, impacto, cisalhamento e arrepanhamento não protegidos!
 à Perigo de ferimento devido à quebra de vidro! Utilizar exclusivamente vidro de segurança.
 à Perigo de ferimento devido a arestas vivas no automatismo e na folha da porta.
 à Perigo de ferimento devido a peças móveis durante a montagem!

2.4 Trabalhar de forma ecológica
 à Aquando da eliminação do sistema de portas, separar os diferentes materiais e reciclá-los para efeitos de 

reaproveitamento.
 à As pilhas e baterias não podem ser descartadas com o lixo doméstico.
 à Ao eliminar o sistema de portas e as pilhas/baterias observar as disposições legais.

2.5 Indicações de segurança relativamente a transporte e armazenamento
 à O automatismo de porta ECdrive T2 não foi concebido para resistir a impactos fortes ou para quedas de altura. 
 X Não atirar nem deixar cair.

 à Temperaturas de armazenamento abaixo de –30 °C e acima de +60 °C podem danificar o aparelho.
 à Proteger contra a humidade.
 à Utilizar dispositivos especiais para o transporte de vidro (por ex. cavaletes em A).
 à Separar várias folhas de vidro em cavaletes ou armazenadas com recurso a separadores (por ex. placas de 

cortiça, papel, cordão de poliéster).
 à Armazenar vidro apenas na vertical e sobre uma base nivelada e resistente. Utilizar material adequado (por ex. 

barrotes de madeira).
 à No caso de vidro isolante, assegurar que a totalidade da espessura de elemento está pousado de forma nivela-

da sobre, pelo menos, 2 bases.
 à Os dispositivos de segurança de armazenamento e transporte não podem danificar o vidro ou, em caso de vi-

dro isolante, não podem danificar o compósito de extremidade, e têm de ser colocados de forma plana sobre 
a superfície do vidro.

 à Espaços secos, bem ventilados, fechados e protegidos contra intempéries e raios UV são adequados para 
efeitos de armazenamento.

2.6 Qualificação
O automatismo para porta de correr só pode ser montado por técnicos especializados autorizados pela GEZE.  
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3 Informações sobre este documento

3.1 Vista geral
Este manual descreve a montagem do automatismo de portas de correr automático / ECdrive T2-FR sem peças laterais.
A montagem das peças laterais, bem como a montagem dos suportes estão descritas nas instruções de montagem 
“Suporte com peça lateral” (70518-9-0959).

Vista frontal

 

�

� �

Vista superior (ECdrive T2 com perfis ISO em construção de parede envidraçada sem mástique)

�

�
�

Vista lateral (ECdrive T2 com perfis ISO em construção envidraçada sem mástique)

1 Automatismo para porta 
de correr

2 Folha móvel
3 Folha de proteção
4 Guia de solo
5 Folha de segurança

�

�

�

�
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4 Vista geral

4.1 Planos
Desenho n.º Tipo Nome
70518-0-001 Desenho do automatismo ECdrive T2, automatismos
70518-ep01 Plano de instalação Ferragem para vidro ISO, 1 folha
70518-ep02 Plano de instalação Ferragem para vidro ISO, 2 folhas
70518-ep03 Plano de instalação Ferragem para vidro ESG, 1 folha
70518-ep04 Plano de instalação Ferragem para vidro ESG, 2 folhas
70518-ep17 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ISO 1 folha
70518-ep18 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ISO 2 folhas
70518-ep19 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ESG 1 folha
70518-ep20 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ESG 2 folhas
70518-ep21 Plano de instalação ISO Lock A 1 folha
70518-ep22 Plano de instalação ISO Lock A 2 folhas
70518-ep23 Plano de instalação ISO Lock M 1 folha
70518-ep24 Plano de instalação ISO Lock M 2 folhas
70518-ep33 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ISO Lock 

A 1 folha
70518-ep34 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ISO Lock 

A 2 folhas
70518-ep35 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ISO Lock 

M 1 folha
70518-ep36 Plano de instalação Construção envidraçada sem mástique ISO Lock 

M 2 folhas
70518-ep37 Plano de instalação Fixação da folha de proteção
70518-ep38 Plano de instalação Peça lateral ISO-ESG a cargo do cliente 
70518-ep39 Plano de instalação Folha em madeira a cargo do cliente 1 folha
70518-ep40 Plano de instalação Folha em madeira a cargo do cliente 2 folhas
70518-2-0203 Desenho do componente Resguardo 100×132

70484-ep04 Folha de segurança para automatismos de portas 
de correr

Os planos estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas a versão mais recente.
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Vista geral

4.2 Ferramentas e meios auxiliares

Ferramentas Tamanho

Fita métrica

Marcador

Chave dinamométrica

Chave Allen 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Chave de bocas 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm

Conjunto de chave de fendas até 6 mm; fenda cruzada PH2 e PH4

Chave Torx T × 20; comprimento mínimo do encaixe da broca 110 mm

Alicate de corte lateral

Alicate de crimpagem para cabos elétricos

Alicate isolado

Multímetro

Interruptor do módulo do visor DCU1 (mat. n.º 103940)

Interruptor de chave (apenas com ECdrive T2-FR) (mat. n.º 074437)

Chave de estrias 8 mm, 10 mm

Controlador de punção 4 mm

4.3 Binários de aperto
Os binários de aperto são especificados no passo de montagem correspondente.

4.4 Componentes e módulos
Ver desenho ep relativo à situação de instalação pretendida, bem como os desenhos dos automatismos.
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5 Montagem
 X Proteger o local de trabalho contra o acesso não autorizado.
 X Trabalhar sempre a dois.
 X Usar escadas ou tamborete.
 X Manter a área interior da calha de rolamento limpa.

5.1 Preparação no local de instalação
 X Para assegurar uma montagem correta, verifique a preparação no local de instalação:

 à Tipo e capacidade de carga da construção da fachada ou da construção de base 
 à Uniformidade da superfície de montagem
 à Uniformidade do pavimento acabado
 à Requisitos do esquema de cablagem

5.2 Preparar a calha de rolamento

Sistemas previamente montados são fornecidos com suportes de módulo montados. 
 X Desmontar os suportes de módulo, para facilitar a fixação da calha de rolamento à parede.

Se existir pouco espaço entre a calha de rolamento e a parede:
 X Empurrar o batente para a calha de rolamento.
 X Pré-montar as placas laterais.

5.3 Controlar/preparar o porta-cabos
Os cabos são passados na lado esquerdo do automatismo. 
Se os cabos estiverem passados no lado errado e se ficarem no centro ou no lado direito, poderão ser passados 
para a esquerda através dos porta-cabos 180897 (opcional) atrás, na calha de rolamento.

Ao passar o cabo de 230 V pelo automatismo, este tem de ser duplamente isolado.

 X Inserir o cabo (1) na calha de rolamento.
 X Fixar os porta-cabos (3) na calha de rola-

mento.
 X Juntar os cabos com braçadeiras (2) nos 

porta-cabos.

�

�
�

O número de porta-cabos necessário depende da largura de abertura:
 à ÖW < 1250 mm = 6 porta-cabos (1x Id. 180897)
 à ÖW < 2350 mm = 12 porta-cabos (2x Id. 180897)
 à ÖW < 3000 mm = 18 porta-cabos (3x Id. 180897)
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5.4 Montar as placas intermédias (opcional)

 

1

 X Fixar as placas intermédias (1) na parte de trás da calha de rolamento.
 à fila de perfuração superior para fixação à parede
 à fila de perfuração inferior para o grampo da placa intermédia

Em função das especificidades estruturais (construção envidraçada sem mástique) também é possível proceder à 
montagem pela ordem inversa. 
Se possível utilizar a fila de perfuração superior para a fixação.
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5.5 Montar a calha de rolamento

Para um alinhamento horizontal simples da calha de rolamento estão previstos furos oblongos (2). 
A fixação da calha de rolamento realiza-se através dos furos de fixação (1) da calha de rolamento. 
Os furos oblongos (2) não têm uma função portante. 

�� � � �

�� �

As representações são exemplares e mostram uma construção envidraçada sem mástique.

 X Determinar a altura de montagem da calha de rolamento (3). 
Ter em consideração irregularidades da parede e do pavimento.

 X Posicionar a calha de rolamento e marcar 2 furos para os furos oblongos (2) previstos para o efeito.
 X Remover a calha de rolamento.
 X Fazer os furos para os furos oblongos (2).
 X Fixar a calha de rolamento com 2 parafusos aos furos oblongos (2).
 X Alinhar a calha de rolamento na horizontal.
 X Marcar os furos para fixação (1) (fila de furos superior da calha de rolamento).
 X Remover a calha de rolamento.
 X Fazer os furos (1) para a fixação.
 X Aparafusar a calha de rolamento (3).
 X Montar os frisos de vedação (5).
 X Montar os frisos das paredes (6).
 X Montar o perfil de escova com a escova (4).

Vista lateral

��

����

�

�

�

�

�

�

Vista superior

� �
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5.6 Montar a guia de solo em esquadria

 à Montagem da guia de solo de extremo a extremo ver as instruções de montagem “Guia de solo de extremo a extremo” 
(70723-9-0988). 

 à É possível consultar mais informações no desenho de montagem correspondente, Capítulo 4.1.

 X Aparafusar a guia de solo em esquadria (2) com 3 parafusos de 
cabeça escareada DIN 7991 M5×12 (1) (binário de aperto 6 Nm).

�

�

5.7 Suspender a folha da porta

5.7.1 Montar o carro de roletes simples na folha da porta

 X Aparafusar o carro de roletes (1) à folha da porta.

�

�

 X Posicionar e fixar o carro de roletes simples no perfil de suspensão.

 à Posição dos esquadros de suporte ver desenho de montagem das folhas.

 

y x
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5.7.2 Suspender a folha da porta com o carro de roletes simples

Montar as folhas das portas

ADVERTÊNCIA!
Perigo de ferimento devido à queda de folhas de porta
As folhas da porta são muito pesadas.

 X Montar as folhas da porta com, pelo menos, 2 pessoas.

 

Alinhar a folha da porta

ADVERTÊNCIA!
Perigo de ferimento devido a esmagamento!
As folhas das portas ainda estão desbloqueadas e deixam-se deslocar com facilidade.

 X Assegurar que as folhas das portas não são deslocadas de forma acidental ou por pessoas não autorizadas.

 X Limpar a calha de rolamento.

 X Inserir o rodízio com o apoio dos roletes na calha de rolamento e fixá-lo no esquadro de suporte.

 X Ajustar a altura da folha da porta com o parafuso (1).
 X Depois de ajustar a folha da porta apertar os 

parafusos (2) (binário de aperto 20 Nm).
 X Montar a cavilha de segurança e ajustar a altura. 

Fenda entre a cavilha e calha de rolamento = 0,5 mm 
(corresponde a aprox. 4 camadas de papel para cópias).

 



ECdrive T2

15

Montagem

Para um alinhamento mais simples dos carros de roletes na folha da porta, os esquadros de suporte (1) têm mar-
cações (2). Desta forma, todos os carros de roletes podem ser ajustados individualmente sem medição.

�

�

Aparafusar os arrastadores ao carro de roletes

Os arrastadores não podem raspar em nenhum obstáculo ao longo de todo o trajeto.

 X Empurrar os arrastadores sem esticadores (gram-
po de união) sobre os furos no carro de roletes e 
fixá-los com 2 parafusos (1). 
Não apertar ainda os parafusos.

 X Para ajustar a aresta de fecho principal deslocar 
os arrastadores nos furos oblongos.

 X Apertar os parafusos (1).
 X Empurrar a porta para a largura de abertura 

pretendida.
 X Posicionar e fixar o batente.

1

 

5.7.3 Montar os esquadros de suporte do carro de roletes duplo na folha

 X Desaparafusar o parafuso (1) do suporte (2).

A distância a entre a cabeça do parafuso (1) e do 
suporte do parafuso (3) tem de voltar a ser ajustada 
mais tarde.

 

�

�
�

�

 X Desaparafusar 2 parafusos (3) e remover os es-
quadros de suporte do carro de roletes duplo.

�
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 X Aparafusar os esquadros de suporte (5) esquerdo 
e direito à folha da porta (6) (binário de aperto 
15 Nm).

�

�

Posição dos esquadros de suporte ver desenho de montagem das folhas.

5.7.4 Suspender a folha da porta com o carro de roletes duplo

Fixar o carro de roletes duplo na calha de rolamento

 X Voltar a montar o parafuso (1) com o suporte do 
parafuso (3).

������

�

�

 X Encostar o carro de roletes duplo (3) à calha de 
rolamento (4).

 X Soltar o parafuso (2) para rolete anti-tilt.
 X Empurrar o parafuso (2) para cima, até o rolete (5) 

estar encostado à calha de rolamento superior.
 X Apertar o parafuso (2).

�

�

�

�

�
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Montar as folhas das portas

ADVERTÊNCIA!
Perigo de ferimento devido à queda de folhas de porta
As folhas da porta são muito pesadas.

 X Montar as folhas da porta com, pelo menos, 2 pessoas.

 
 X Encostar a folha da porta com esquadro de suporte ao carro de roletes duplo.

Aparafusar a folha da porta

 X Enroscar ambos os esquadros de suporte (3) das 
folhas da porta ao carro de roletes duplo (1) com 
parafusos de segurança Verbus-Ripp M8×10 (2).

 X Apertar os parafusos de segurança (2).

�

�

�

 X Desaparafusar o parafuso (5) para fora do suporte (4).

Assegurar que o suporte (4) não cai.

 X Enroscar o parafuso (5) com o suporte de para-
fuso (6) no suporte (4) até o parafuso (5) tocar no 
esquadro de suporte (3).

 X Tem de ser mantida uma distância de 6,5 mm 
entre o suporte (4) e o suporte de parafuso (6). ������

�

�

�

�
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Alinhar a folha da porta

 X Alinhar a folha da porta de forma nivelada. Assegurar a mesma altura e extremidades de fecho paralelas.

 X Ajustar a altura e a posição paralela das folhas da 
porta no sextavado dos parafusos de suspensão (4).

 X Apertar os parafusos de segurança Verbus-Ripp 
M8×10 (2) (binário de aperto 24 Nm).

�

�
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Montar o arrastador no carro de roletes duplo

 X Montar o arrastador (2) com 2 parafusos de se-
gurança Inbus-Ripp M6×10 (1) no carro de roletes 
duplo (binário de aperto 10 Nm).

Exemplo: Folha ISO �

�

5.8 Montar os componentes do automatismo

Se as placas laterais e os batentes ainda não estiverem montados:
 X Montar e fixar as placas laterais e os batentes.

5.8.1 Montar os suportes de módulo à esquerda e direita

ADVERTÊNCIA!
Os componentes fixados de forma indevida podem cair no caso de esforço.

 X Durante a montagem dos suportes do módulo, assegurar que estes ficam suspensos a todo o comprimento 
da calha de rolamento (2).

�

�
�

 X Posicionar o suporte de módulo à direita (3) de forma que o arrastador não colida com o motor.
 X Posicionar o suporte de módulo à esquerda (1) de forma que o arrastador não colida com a tranca ou a polia de inversão.

 X Aparafusar os suportes de módulo pré-montados à esquerda (1) e direita (3) na calha de rolamento (2) (binário 
de aperto 3,5 Nm).
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5.8.2 Desenhos dos automatismos

2 folhas

1 folha, fecho lado direito

1 folha fecho lado esquerdo

Legenda:

ÖW Largura de abertura UPL Posição do batente à esquerda
Ux Posição do suporte de módulo 

à esquerda
UPR Posição do batente à direita

Uy Posição do suporte de módulo 
à direita
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5.8.3 Dimensões nos desenhos do automatismo (sistema de perfis ISO e ESG, e folhas em madeira)

2 folhas

Tipo de auto-
matismo Largura de abertura Ux Uy

UPL (um rolete) UPL (rolete duplo) UPR (um 
rolete) UPR (rolete duplo)

≥ <

EC T2 900 1000 70 ÖW-13,5 29–88 2–68 0–59 2–68

1000 3000 ÖW/2-400 1,5ÖW-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

T2-FR 900 1070 105 ÖW+21,5 29–123 2–103 0–94 2–103

T2-FR-DUO 1070 3000 ÖW/2-400 1,5ÖW-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

T2-FR-RWS 900 1170 155 ÖW+71,5 29–173 2–153 0–144 2–153

T2-FR-LL 1170 3000 ÖW/2-400 1,5ÖW-513,5 29–38 2–18 0–9 2–18

1 folha, fecho lado direito

Tipo de auto-
matismo Largura de abertura Ux Uy

UPL (um rolete) UPL (rolete duplo) UPR (um 
rolete) UPR (rolete duplo)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÖW-283,5 36–52 5–9

13–21 1–9

T2-FR 700 800 13–126 1–114

T2-FR-DUO 800 3000 13–21 1–9

T2-FR-RWS 700 860 13–181 1–169

T2-FR-LL 860 3000 13–21 1–9

1 folha fecho lado esquerdo

Tipo de auto-
matismo Largura de abertura Ux Uy

UPL (um rolete) UPL (rolete duplo) UPR (um 
rolete) UPR (rolete duplo)

≥ <

EC T2 700 3000

35 ÖW-283,5

100–107 26–39

7–21 5

T2-FR 700 800 100–212 26–144

T2-FR-DUO 800 3000 100–107 26–39

T2-FR-RWS 700 860 100–267 26–199

T2-FR-LL 860 3000 100–107 26–39

 à Os desenhos do automatismo estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas a versão mais recente.
 à Para perfis GC Therm: utiliza informações dos desenhos do automatismo.
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5.8.4 Montar a correia dentada

 X Passar a correia dentada pelo rolo do motor e 
pela polia de inversão; se necessário reduzir o 
seu comprimento.

 X Colocar as extremidades da correia dentada (1) 
no grampo de união (2) (3 dentes por lado).

1

2

1

 X Montar o grampo de união (2) com parafusos (4) 
no arrastador curto (3).

 X Não apertar ainda os parafusos.

�
�

�

5.8.5 Esticar a correia dentada

 X A correia dentada tem de ser pré-tensionada para 300 N ±35 N (ver desenho do automatismo).

 X Desapertar os 2 parafusos (2).
 X Empurrar o motor (3) manualmente para a direita.
 X Desapertar o parafuso (1) e deslocar a peça de 

fixação de forma que possa ser inserida uma 
chave de fendas entre a mesma e o motor.

 X Apertar o parafuso (1) (binário de aperto 10 Nm).
 X Inserir a chave de fendas na ranhura e alavan-

car até a correia dentada ficar esticada.
 X Apertar 2 parafusos (2) (binário de aperto 15 Nm).

1
2

3
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5.8.6 Ajustar a posição de fecho nos sistemas de 2 folhas

  

 X Empurrar a folha da porta para a posição fechada.
 X Montar o segundo grampo de união; não apertar ainda os parafusos (2).
 X Proceder ao ajuste fino da posição nos furos oblongos (1) no sentido de deslocamento.
 X Apertar o parafuso (2) depois de estar ajustada a posição de fecho exata (binário de aperto 6 Nm).

5.8.7 Proceder à ligação elétrica dos suportes de módulo à esquerda e direita

 X Ligar o cabo (1) do transformador até ao 
comando.

 X Fixar os porta-cabos (1) no suporte do módulo.
 X Fixar os porta-cabos (3) no comando.
 X Passar o cabo (2) do transformador pelos por-

ta-cabos até ao comando.
1

�

�
�
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5.8.8 Ligar a tranca de correia dentada (opcional) ao comando

1 2

                   
3

 X Ao colocar a tampa (3), assegurar que não são entalados nenhuns cabos.

 X Ligar o cabo da tranca de correia dentada (opção ) (1) ao comando (2).
 X Passar o cabo até à tranca de correia dentada (opcional), se necessário reduzir o seu comprimento, isolá-lo e 

colocar as ponteiras isoladas.
 X Ligar o cabo à tranca de correia dentada (opcional) (1) (ver esquema de ligações).
 X Eventualmente, ligar outros componentes.
 X Colocar a cobertura (3) no comando e deixar engatar. A força de retenção da cobertura pode ser aumentada 

vergando ligeiramente a cobertura.
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5.8.9 Montar a ligação à terra do transformador

 

 � �

 X Enroscar a ficha plana do dispositivo (1) com o parafuso de cabeça cilíndrica arredondada para chapa 3,5×16 (2) 
na à calha de rolamento (binário de aperto 3,5 Nm).

 X Ligar a ligação à terra (3) do transformador 
à ficha plana do dispositivo.

�
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6 Teste de produção e colocação em serviço
 X Realizar o teste de produção conforme descrito no esquema de ligações “Portas de correr automáticas 

DCU1-NT/DCU1-2M-NT”.

6.1 Ligar o automatismo

ADVERTÊNCIA! 
Perigo de vida devido a choque elétrico!

 X O sistema elétrico (230 V) só pode ser conectado e desconectado por um eletricista.
 X Realizar a ligação à rede elétrica e o ensaio dos condutores de ligação à terra de acordo com a VDE 0100 Parte 610.

 X Ligar a ficha da bateria (1) ao comando.

 

1

  

Durante os trabalhos de manutenção é obrigatório cortar a ligação entre a bateria e o comando!

 X Verifique se o cabo da bateria é suficientemente comprido. Se for necessário, ligar o cabo de bateria a um 
cabo de extensão de bateria.

 X Ligar o automatismo a uma rede de 230 V (230 V CA ±10 %, 50/60 Hz) e ligar o interruptor principal no transformador.

6.2 Ligar a ligação à terra do resguardo

� �

�

�

�

 X Ligar o cabo de ligação à terra (2) do resguardo à segunda união de encaixe da ficha plana do dispositivo (1).

Em função do comprimento do automatismo, tem de ser montada uma 2.ª ficha plana do dispositivo com cabo de 
ligação à terra, para colmatar a distância entre a ligação à terra do transformador e a ligação à terra do resguardo.

 X Empurrar o terminal do cabo de ligação à terra do resguardo (2) para a ligação à terra (3).
 X Proteger com uma porca sextavada (4).
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6.3 Montar a proteção do resguardo

CUIDADO! 
Perigo de ferimento!
Ao oscilar o resguardo podem ser feridas pessoas.

 X O resguardo só pode ser manuseado a dois.

CUIDADO! 
Perigo de ferimento devido à queda do resguardo!

 X Assegurar que o resguardo está engatado de forma segura nas peças laterais.
 X Soltar cuidadosamente o resguardo e verificar se está suspenso de forma segura.

 X Antes da montagem rodar o pino da tranca (1) para fora da tranca da correia dentada (opcional).

6.3.1 Fazer o furo para a tranca da correia dentada (opcional)

A posição do furo tem de ser verificada. Em função do posicionamento dos componentes do automatismo, é 
possível que ocorram desvios menores. 

Dados dimensionais para a dimensão C podem consultados no desenho do resguardo (70518-2-0203).

 X Fazer um furo com Ø 20 mm.
 X Rebarbar o furo. ����

��
��

�

����

6.3.2 Montar o suporte do resguardo
Por forma a garantir a estabilidade do resguardo, têm de ser montados suportes de resguardo na calha de rolamento.
A quantidade e a posição de montagem depende do comprimento do automatismo.

Comprimento do auto-
matismo

Quantidade de suportes de resguardo

até 4000 mm 2
4001 mm–5000 mm 3
5001 mm–6000 mm 5

Posição de montagem

Comprimento do 
automatismo até 
4000 mm:

��� ���

��� ���

��� ���

� �

����

Comprimento 
do automatismo 
4001–5000 mm:

Comprimento 
do automatismo 
5001–6000 mm:
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Colocar o suporte de resguardo

 

�
�

� �

�

 X Colocar o suporte de resguardo (1) na calha de rolamento (3).
 X Fixar o suporte de resguardo (1) com o parafuso (2).

Montar a proteção do resguardo

� � �
�

�

 X Suspender o cabo de proteção do resguardo (4) na peça de suspensão de resguardos (5) no resguardo.
 X Suspender o cabo de proteção do resguardo (4) na peça de suspensão (3) das placas laterais.
 X Empurrar o resguardo para as placas laterais até engatar e assegurar que está corretamente encaixado, mes-

mo na área dos suportes dos módulos e dos porta-cabos.

 X Verificar a posição correta dos cabos de proteção do resguardo (4) e do fio de ligação à terra. Não pode existir 
contacto entre as peças articuladas.

 X Posicionar o pino rotativo (2) na tranca.
 X Fixar o pino rotativo (2) com o parafuso (1).

 X Após a montagem, o pino rotativo cinzento (2) tem de ficar no furo no resguardo de forma a permitir ser tran-
cado e destrancado.

 X Se necessário, aumentar o furo no resguardo.

6.3.3 Montar os dispositivos de segurança
 X Montar os dispositivos de proteção e ativação.
 X Colocar os cabos de forma correta nas calhas de cabos.

Instalação elétrica, consultar esquema de ligações.

6.3.4 Montar interruptores/botões
Instalação elétrica, consultar esquema de ligações.

6.3.5 Montar interruptores do programa
Instalação elétrica, consultar esquema de ligações.
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6.4 Colocação em funcionamento do sistema de portas

É possível consultar informações sobre a ligação e parametrização dos sensores de segurança, as entradas e saídas, 
e colocação em funcionamento no esquema de ligações.

6.4.1 Criar um livro de inspeções
 X Realizar a análise de segurança.
 X Registar as opções montadas na análise de segurança da entidade exploradora.

6.5 Desmontar

ADVERTÊNCIA! 
Perigo de vida devido a choque elétrico!

 X O sistema elétrico (230 V) só pode ser conectado e desconectado por um eletricista.
 X Realizar a ligação à rede elétrica e o ensaio dos condutores de ligação à terra de acordo com a VDE 0100 Parte 610.

CUIDADO! 
Perigo de ferimento!
Ao oscilar o resguardo podem ser feridas pessoas.

 X Só manusear coberturas com mais de 4 m de comprimento quando acompanhado.

CUIDADO! 
Perigo de ferimento devido a impactos e esmagamentos!

 X Proteja as folhas das portas contra um deslocamento acidental.
 X Retire a bateria.

A desmontagem realiza-se pela forma inversa da montagem.

7 Assistência e manutenção

7.1 Assistência mecânica

7.1.1 Verificar a tensão da correia dentada
 X Colocar a porta em funcionamento. 

Ao travar e acelerar, a correia dentada não pode levantar-se do disco dentado do motor ou saltar por cima dele.
 X Se isso acontecer é necessário aumentar a tensão da correia dentada:

 à Marcar a posição do motor na calha de rolamento.
 à Empurrar o motor em incrementos de 1 mm para o lado direito.

7.1.2 Esticar a correia dentada
Ver Capítulo 5.8.5.
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7.2 Manutenção

Os trabalhos de manutenção prescritos para o ECdrive T2-FR têm de ser realizados por um técnico especializado:
 à no mínimo uma vez por ano

ou
 à se o indicador de assistência do interruptor do programa estiver iluminado ou a piscar (ver esquema de ligações)

 X Manter a documentação de inspeção acessível e atualizada.

Solicitar sempre uma nova programação após conclusão dos trabalhos de manutenção.

Organismo de controlo Tarefa Observações

Calha de rolamento Verificar quanto a fendas  X Substituir a calha de rolamento

Verificar o estado de limpeza  X Limpar a calha de rolamento

Carro de rodízios Verificar o atrito dos rodízios  X Eliminar o atrito

Verificar as escovas  X Desmontar o carro de roletes (ver Ca-
pítulo 9.1.2, “Substituir carro de roletes 
simples do rolo-guia” ou Capítulo 9.1.4, 
“Substituir carro de roletes duplo dos 
rolos-guia”)

 X Substituir as escovas (ver Capítulo 8.1.2, 
“Substituir carro de roletes simples do 
rolo-guia” ou Capítulo 8.1.3, “Substituir 
carro de roletes duplo dos rolos-guia”)

Área das guias do solo Verificar o livre funcionamento  X Limpar a área das guias do solo

Área das guias de solo 
(escovas)

Verificar sujidade e dureza  X Limpar ou substituir 

Folha da porta Verificar a facilidade de movimento  X Ver Capítulo 8.1.1

Correia dentada Verificar danos e desgaste  X Substituir a correia dentada 

Verificar a tensão  X Esticar a correia dentada  
(ver Capítulo 5.8.5)

Verificar a existência de danos na tranca de 
correia dentada

 X Substituir a correia dentada

Tranca da correia dentada 
(opcional)

Verificar o funcionamento  X Voltar a posicionar a tranca de correia 
dentada (opcional) (ver Capítulo 6.3)

Parafusos Verificar a firmeza de aperto  X Apertar os parafusos (ver binários de 
aperto no desenho do automatismo)

Módulos  
e periferia

Verificar o correto funcionamento  X Substituir o módulo

Cabos Verificar os cabos quanto a danos e  
fixação correta

 X Substituir ou fixar os cabos
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8 Eliminação de erros

ADVERTÊNCIA!
Perigo de vida devido a choque elétrico!

 X O sistema elétrico (230 V/115 V) só pode ser conectado e desconectado por um eletricista.
 X Realizar a ligação à rede elétrica e o ensaio dos condutores de ligação à terra de acordo com a VDE 0100 Parte 610.

CUIDADO!
Perigo de ferimento com o automatismos aberto!
As peças em rotação podem arrepanhar cabelos, peças de vestuário, cabos, etc.

 X Durante a realização de trabalhos no automatismo aberto, prestar atenção às peças em rotação.

CUIDADO! 
Perigo de ferimento devido a impactos e esmagamentos!

 X Proteger as folhas da porta contra um deslocamento acidental.
 X Desconectar a bateria.

8.1 Erro mecânico
Causa Solução
Calha de rolamento dobrada  X Substituir a calha de rolamento. 

 X Verificar a base de montagem.
Folha da porta perra  X Verificar a folha da porta (ver abaixo).  
Carro de rodízios preso ou com defeito, 
desgaste elevado dos rodízios

 X Verificar se a correia dentada no arrastador está assente em ângulo reto. 
 X Orientar as correias dentadas em paralelo. 
 X Substituir o carro de rodízios (ver abaixo).

Correia dentada danificada  X Substituir a correia dentada.
Defeito no módulo  X Substituir o módulo (ver abaixo).

8.1.1 Verificar a folha da porta
 X Através do arrastador, soltar a folha móvel da correia dentada.
 X Deslocar a folha da porta e verificar a facilidade de movimento.

Se as folhas da porta não se moverem com facilidade:
 X Verificar e substituir o moto-redutor, se necessário.
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8.1.2 Escovas Substituir carro de roletes simples

 X Proteger a folha da porta contra quedas.
 X Desmontar o carro de rodízios.
 X Puxar a escova (3) para fora do esquadro de suporte (1).
 X Limpar o rolete (2) e colocar a escova nova.
 X Voltar a montar o carro de rodízios pela ordem 

inversa.

�

�

�

 

8.1.3 Escovas Substituir carro de roletes duplo

 X Proteger a folha da porta contra quedas.
 X Desengatar e tombar a folha da porta, con-

forme descrito no Capítulo 9.1.4.
 X Puxar as escovas (1) para fora do apoio do 

rolete (3).
 X Limpar os roletes (2) e colocar escovas novas.
 X Voltar a engatar e ajustar a folha da porta.
 X Ajustar o rolete de segurança. �

�

�

�
�



ECdrive T2

33

Eliminação de erros

8.2 Erro elétrico
 X É possível consultar indicações relativamente à leitura e uma lista de mensagens de erro no esquema de ligações.

8.2.1 Substituir o fusível do transformador

PERIGO! 
Perigo de vida devido a choque elétrico! 
Se for acionado o interruptor principal no transformador, o fusível continua a ter tensão, uma vez que esta é 
do interruptor principal.
A tensão de rede de 230 V tem de ser cortada da rede antes do fusível.

 X Antes de retirar a cobertura das platinas (1) é necessário desligar o sistema da rede de 230 V e proceder à pro-
teção contra uma reativação.

 X O valor do fusível pode ser consultado no esquema de ligações.

1111

 X Inserir uma chave de fendas adequada na abertura da cobertura das platinas (1) acima do interruptor.
 X Pressionar cuidadosamente para cima o lado frontal da cobertura das platinas com a ponta da chave de fendas. 

O fecho de engate é desbloqueado.
 X Retirar a cobertura das platinas (1).
 X Retirar o porta-fusíveis pela frente e substituir o fusível com defeito.
 X Colocar o porta-fusíveis.

 X Não entalar os cabos ao colocar a cobertura.

 X Colocar e engatar a cobertura das platinas (1).
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9 Verificação do sistema montado

9.1 Medidas para evitar e proteger pontos de esmagamento, impacto, cisalhamento e 
arrepanhamento:

 X Verificar o funcionamento dos sensores de segurança e dos detetores de movimentos.
 X A verificação da ligação dos condutores de ligação à terra até todas as peças metálicas que permitem o contacto.
 X Realizar a análise de segurança (análise de perigos).

9.2 Lista de verificação para a montagem do ECdrive T2
N.º Verificação no capí-

tulo
na página Tratado

1 Todos os cabos para a montagem do ECdrive T2 foram passados corre-
tamente?

5.2 10

2 A calha de rolamento está montada? 5.5 12
3 A guia de solo em esquadria/de extremo a extremo está montada? 5.4 11
4 A folha da porta com carro de roletes simples está montada? 5.7.2 14
5 A folha da porta com carro de roletes duplo está montada? 5.7.4 16
6 Os componentes do automatismo estão montados? 5.8 19
7 A correia dentada está montada? 5.8.4 22
8 Posição de fecho com 2 folhas. O sistema está ajustado? 5.8.6 23
9 Os suportes de módulo à esquerda e direita estão eletricamente ligados? 5.8.7 23
10 A tranca da correia dentada (opcional) e o comando estão ligados? 5.8.8 24
11 Os dispositivos de segurança estão montados? 6.3.3 28
12 Os interruptores/botões estão montados? 6.3.4 28
13 O interruptor do programa está montado? 6.3.5 28
14 A ligação à terra do transformador está montada? 5.8.9 25
15 Foi estabelecida uma ligação de 230 V? 6.1 26
16 A ligação à terra do resguardo está conectada? 6.2 26
17 O suporte do resguardo está montado? 6.3.2 27
18 A proteção do resguardo está montada? 6.3.2 27
19 Os dispositivos de segurança estão montados? 6.3.3 28
20 Os interruptores e botões adicionais estão montados? 6.3.4 28
21 O interruptor do programa está montado? 6.3.5 28
22 A análise de segurança foi realizada? – –
23 Os desvios do sistema foram verificados de acordo com a análise de 

segurança?
– –

24  à As distâncias de segurança estão corretas? – –
25  à O campo de deteção dos radares na direção da fuga está corretamen-

te ajustado?
– –

26  à As células fotoelétricas para a aresta de fecho principal estão correta-
mente ajustadas?

– –

27  à O interruptor do programa nos sistemas FR foi protegido com inter-
ruptor de chave?

– –

28 Todos os componentes foram montados de acordo com as seguintes 
instruções:

– –

29  à Instruções de pré-montagem do ECdrive T2 – –
30  à Instruções de montagem do ECdrive T2 – Suporte e peça lateral – –
31  à Instruções de pré-montagem e instruções de montagem GCtherm - 

Claraboia
– –

32  à Instruções de pré-montagem do sistema de perfis Folha e peça lateral – –
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