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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

ADVERTÊN-
CIA

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
Versão 00: válida para ECdrive T2 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 
DCU1-2M

Erros e medidas DCU1 
DCU1-2M

Esquema de cablagem De uma folha
De duas folhas

Análise de segurança
Instruções de montagem ECdrive T2
Instruções de montagem ECdrive T2 Suporte e peça lateral
Instruções de montagem Folhas e peças laterais de sistemas de perfis

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



ECdrive T2

4

Indicações de segurança fundamentais

2 Indicações de segurança fundamentais
 X Observe também as indicações de segurança fundamentais nas instruções de montagem do ECdrive T2.

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 relati-
vamente 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 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 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 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
 X Não atirar nem deixar cair.
 X Evitar impactos fortes.

 à Temperaturas de armazenamento abaixo de –30 °C e acima de +60 °C podem danificar o aparelho.
 à Proteger contra a humidade.
 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
Este manual descreve a pré-montagem do automatismo de portas de correr automático ECdrive T2 / ECdrive 
T2-FR a partir de um kit VP, bem como a montagem das folhas móveis e das peças laterais com os diferentes 
sistemas de perfis.

4 Vista geral

4.1 Planos
Desenho n.º Tipo Nome
70518-0-001 Desenho do automatismo ECdrive T2, automatismos
70518-2-0200 Desenho de trabalho Calha de rolamento
70518-2-0205 Desenho de trabalho Calha de rolamento envidraçado sem mástique
70518-2-0203 Desenho de trabalho Resguardo 100×132 mm
70518-2-0253 Desenho de trabalho Resguardo 100×100 mm
70518-1-0105 Desenho de trabalho Suporte de módulo à esquerda 2 folhas
70518-1-0106 Desenho do módulo Suporte de módulo à esquerda 2 folhas com tranca
70518-1-0107 Desenho do módulo Suporte de módulo à esquerda 1 folha sem tranca
70518-1-0108 Desenho do módulo Suporte de módulo à esquerda 1 folha fecho à direita com tranca
70518-1-0110 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita
70518-1-0111 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita apenas 1 folha fecho à esquerda com 

tranca
70518-1-0112 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR
70518-1-0113 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR apenas 1 folha fecho à esquerda 

com tranca
70518-1-0114 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR-DUO.
70518-1-0115 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR-DUO apenas 1 folha fecho à 

esquerda com tranca
70518-1-0116 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR-LL
70518-1-0117 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR-LL apenas 1 folha fecho à esquer-

da com tranca
70518-1-0118 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR-RWS
70518-1-0119 Desenho do módulo Suporte de módulo à direita FR-RWS apenas 1 folha fecho à 

esquerda com tranca

70518-2-0203 Desenho de trabalho Resguardo 100×132 mm para o bloqueio da correia dentada
70518-2-0253 Desenho de trabalho Resguardo 100×100 mm para o bloqueio da correia dentada

70518-9-0964 Esquema de ligações Terminal de assistência técnica

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

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.
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4.4 Componentes e módulos
Estas ilustrações mostram o equipamento de um automatismo padrão na versão de 2 folhas e de 1 folha.
A montagem dos módulos pode diferir em função do equipamento ou da versão do automatismo. É possível 
consultar dados precisos relativamente ao posicionamento dos componentes individuais no desenho do auto-
matismo (70518-0-001).

2 folhas
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1 folha, fecho lado direito
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1 folha fecho lado esquerdo
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1 Placa lateral
2 Ligação do resguardo à terra
3 Transformador
4 Polia de inversão
5 Resguardo
6 Porta-cabos
7 Controlo
8 Porta-cabos DCU
9 Bateria
10 Correia dentada
11 Motorredutor 

12 Proteção do resguardo
13 Batente
14 Suporte de módulo, à direita
15 Carro de roletes
16 Calha de rolamento
17 Grampo de união
18 Arrastador, curto
19 Arrastador, comprido
20 Suporte de módulo, à esquerda
21 Cabo do transformador
22 Ligação à terra do transformador

4.5 Lista de peças kit VP do ECdrive T2

 à Comando DCU
 à Motorredutor 
 à Carro de roletes
 à Transformador
 à Bateria
 à Polia de inversão
 à Porta-cabos
 à Porta-cabos DCU
 à Ligação do resguardo 

à terra

 à Proteção do resguardo 
 à Batente
 à Arrastador, curto
 à Arrastador, comprido
 à Cabo do transformador
 à Div. autocolantes transparentes
 à Acessórios de fixação de com-

ponentes do automatismo
 à Acessórios de fixação de cabos
 à Acessórios de suportes de módulos

 à Instruções de montagem
 à Manual do utilizador
 à Esquema de ligações
 à Livro de inspeções
 à Análise de segurança
 à Declaração de conformidade 

de integração CE
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5 Pré-montagem

5.1 Reduzir comprimento da calha de rolamento e do resguardo
 à Calha de rolamento: Pos. 16 na lista dos módulos, Capítulo 4.4
 à Resguardo: Pos. 5 na lista dos módulos, Capítulo 4.4

 X Verificar os perfis quanto a danos.
 X Reduzir a calha de rolamento e o resguardo 

para o comprimento desejado (ver desenhos  
de trabalho, Capítulo 4.1)

 X Limpar a calha de rolamento e o resguardo após 
os trabalhos.

5.2 Preparar a calha de rolamento

 

��

���

��

���

�

�

� �

 X Marcar a posição (UPL) para o amortecedor à esquerda (2) e (UPR) amortecedor à direita (4) conforme o dese-
nho do automatismo.

 X Marcar a posição (Ux) para o suporte de módulo à esquerda (1) e (Uy) suporte de módulo à direita (3) confor-
me o desenho do automatismo (70518-0-001).

5.3 Montar o batente
Batente: Pos. 13 na lista dos módulos, Capítulo 4.4

 X Colocar o batente, à esquerda e direita (1)  
na calha de rolamento.

 X Enroscar os pinos roscados M6×6 (2) até encos-
tarem à calha de rolamento.

 X Apertar os pinos roscados com um binário  
de aperto de 10 Nm.

�

�
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5.4 Montar o suporte do módulo na esquerda
 X Montar o suporte do módulo à esquerda conforme o desenho.

Desenho n.º Nome
70518-1-0105 Suporte de módulo à esquerda 2 folhas
70518-1-0106 Suporte de módulo à esquerda 2 folhas com tranca
70518-1-0107 Suporte de módulo à esquerda 1 folha sem tranca, fecho à esquerda e direita
70518-1-0108 Suporte de módulo à esquerda 1 folha fecho à direita com tranca (com fecho à esquerda, 

a tranca fica no suporte de módulo direito)

 
Suporte de módulo à esquerda com tranca (70518-1-0106)

O suporte de módulo aqui representado foi escolhido a título de exemplo. As dimensões de montagem  
do suporte do módulo utilizado podem ser consultadas no respetivo desenho do componentes (ver acima).

 X Inserir as peças de fixação no suporte de módulo. 
 X Montar os componentes com os respetivos parafusos, conforme os desenhos.

 à Binário de aperto no caso de componentes: 10 Nm
 à Binário de aperto no caso de motorredutor: 15 Nm
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5.5 Montar o suporte do módulo à direita
 X Montar o suporte do módulo à direita conforme o desenho.

Desenho n.º Nome
70518-1-0110 Suporte de módulo à direita
70518-1-0111 Suporte de módulo à direita apenas 1 folha fecho à esquerda com tranca
70518-1-0112 Suporte de módulo à direita FR
70518-1-0113 Suporte de módulo à direita FR apenas 1 folha fecho à esquerda com tranca
70518-1-0114 Suporte de módulo à direita FR-DUO.
70518-1-0115 Suporte de módulo à direita FR-DUO apenas 1 folha fecho à esquerda com tranca
70518-1-0116 Suporte de módulo à direita FR-LL
70518-1-0117 Suporte de módulo à direita FR-LL apenas 1 folha fecho à esquerda com tranca
70518-1-0118 Suporte de módulo à direita FR-RWS
70518-1-0119 Suporte de módulo à direita FR-RWS apenas 1 folha fecho à esquerda com tranca

Suporte de módulo à direita, 2 folhas (70518-1-0110)

O suporte de módulo aqui representado foi escolhido a título de exemplo. As dimensões de montagem  
do suporte do módulo utilizado podem ser consultadas no respetivo desenho do componentes (ver acima).

 X Inserir as peças de fixação no suporte de módulo. 
 X Montar os componentes com os respetivos parafusos, conforme os desenhos.

 à Binário de aperto no caso de componentes: 10 Nm
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5.6 Ligar o cabo no suporte do módulo à direita

 

� �
�

�

�

ECdrive T2 ECdrive T2-FR

ECdrive T2
 X Passar o cabo do tacómetro (1) e o cabo de ligação do motor (2) até ao comando.
 X Ligar a ficha ao comando.

ECdrive T2-FR
 X Passar o cabo do tacómetro (1), o cabo de ligação do motor (2) e o cabo de ligação do segundo motor (3)  

até ao comando.
 X Ligar a ficha ao comando.

5.7 Ligar o contacto à tranca da correia dentada (opcional)
 X Enroscar o pino da tranca cinzento (1) apenas depois de colocar o resguardo.

 X Remover os parafusos M2,3 x 10 no interruptor 
de sinal de retorno (4) da tranca.

 X Colocar o interruptor de contacto de alarme (3) 
no interruptor de sinal de retorno (4).

 X Fixar ambos os interruptores com parafusos 
M2,3 x 18 (2) e anilhas de mola na tranca.

 X Ligar o cabo.
 X Reduzir a lâmina de atuação do interruptor de 

contacto de alarme.

�

�

�

�
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5.8 Ligar a tranca

 X Passar o cabo (1) até à tranca de correia dentada 
(opção) (2), se necessário reduzir o seu compri-
mento, isolá-lo e colocar as ponteiras isoladas.

 X Ligar a tranca de acordo com o esquema  
de ligações.

�

�

5.9 Montar as placas laterais.
 X Aparafusar a peça de chapa (3) para a proteção 

do resguardo na placa lateral (2) esquerda  
e direita (binário de aperto máx. 1,5 Nm).

 X Aparafusar as placas laterais (2) à calha  
de rolamento (1) (binário de aperto 5 Nm).

� �

�

5.10 Pré-posicionar os suportes de módulo pré-montados à esquerda e direita
 X Fixar os suportes de módulo pré-montados à esquerda (2) e direita (3) com um parafuso, respetivamente, 

na calha de rolamento (1).

Recomendação:
 X Marcar na calha (1) a posição dos suportes de módulos esquerdo (2) e direito (3).

�

�
�

 X Preencher a placa de características:
 à Inserir a data de fabrico
 à Complementar os dígitos das classes 5 e 7

 X Apor a placa de características, ver desenho do automatismo:
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5.11 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.

�
�

�

5.11.1 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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5.11.2 Proceder à ligação elétrica dos suportes de módulo à esquerda e direita

 X Assegurar que os cabos são passados e protegidos de forma a não ficarem entalados nem a entrarem em 
contacto com componentes articulados quando se coloca o resguardo.

 X Reduzir o comprimento do cabo (1) do trans-
formador até ao comando. 

 X Colocar ponteiras numa das extremidades  
do cabo (1).

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

 X Fixar os porta-cabos (2) na calha de rolamento.
 X Fixar os porta-cabos DCU (3) ao comando.
 X Passar o cabo (1) do transformador pelos por-

ta-cabos até ao comando.

1

�

�
�

 X Montar o cabo do transformador de três fios (5) 
na caixa de junção (4) do transformador.

4

5
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5.12 Trabalhar o resguardo

5.12.1 Trabalhar o resguardo para a tranca da correia dentada (opcional)
A tranca da correia dentada possui um pino rotativo, que permite destravar ou travar manualmente a correia 
dentada. Para este pino rotativo tem de ser feito um furo no resguardo de acordo com o seguinte esquema.

A posição do furo tem de ser verificada no local. Em função do posicionamento dos componentes do automatis-
mo, é possível que ocorram desvios menores. 
Por esse motivo, a GEZE recomenda que o furo seja apenas feito no local da obra, quando tiver sido determinada 
a posição exata da tranca.

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

����

��
��

�

����

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

5.12.2 Trabalhar o resguardo para a interface de assistência técnica 
A interface de assistência técnica (opcional) permite um acesso rápido ao comando DCU1x, dispensando 
a desmontagem do resguardo. Os adaptadores de assistência técnica para o terminal de assistência técnica 
ST220 ou para a interface Bluetooth até ao GEZEconnects permitem uma ligação rápida através de conectores.
Por forma a montar a tomada da interface de assistência técnica no resguardo, é necessário fazer um furo no 
mesmo, de acordo com o seguinte esquema.
Ver as instruções adicionais relativamente à interface de assistência técnica (70518-9-0964).

 

��

��
����
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6 Preparação da montagem
Nos preparativos da montagem, é preparada a unidade de acionamento para a montagem posterior. O atual 
desenho do automatismo é determinante para a execução dos preparativos da montagem. Todos os elementos 
têm de ser definidos e montados em conformidade com o desenho do automatismo.

6.1 Montar a peça de suspensão de resguardos no resguardo

 X Empurrar a peça de suspensão de resguardos  
(1) no canal da rosca do parafuso superior  
ou inferior do resguardo (2).

�

�

 X Fixar a peça de suspensão de resguardos (1) 
com 2 parafusos na extremidade final do  
resguardo (binário de aperto máx. 1,5 Nm).

�

6.2 Montar a ligação à terra do resguardo

 X Deslocar o pino de encaixe da ligação à terra 
do resguardo (3) do lado da ligação à terra, 
cerca de 30 mm para dentro do canal de rosca 
superior.

3
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7 Teste de produção

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.

 X Realizar o teste de produção conforme descrito no esquema de ligações “Portas de correr automáticas DCU-
1-NT/DCU1-2M-NT”.
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