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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.

CUIDADO Perigos para pessoas. 
A inobservância pode resultar em ferimentos ligeiros.

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 evitar danos materiais e para 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 GCprofile Therm com automatismo ECdrive T2 e ECdrive T2-FR a partir do ano de constru-
ção 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
Documentos de trabalho Vista geral do perfil
Documentos de fabrico  à Lista de peças de fabrico específicas da encomenda

 à Desenhos de trabalho
Vista geral dos sistemas Claraboia e acessórios GCprofile Therm
Instruções de montagem Folhas e peça lateral GCprofile
Instruções de montagem GCprofile Therm
Instruções de montagem Sistema de portas de correr

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

1.5 Abreviaturas

HSK Aresta de fecho principal

NSK Aresta de fecho secundária

OKFF Borda superior do pavimento pronto

DH Altura de passagem
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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 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 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

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 Nas folhas de vidro aplicar autocolantes de segurança.
 à Perigo de ferimento devido a pontos de esmagamento, impacto, cisalhamento e arrepanhamento não protegidos!
 à Perigo de ferimento devido à quebra de vidro!
 à Perigo de ferimento devido a arestas vivas no automatismo!
 à Perigo de ferimento devido a peças móveis durante a montagem!

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

proveitamento.
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2.5 Saliência da estrutura
A saliência da estrutura tem de ser executada de acordo com a atual versão das “Orientações relativamente ao 
planeamento e execução da montagem de janelas e portas para construções novas e renovações” da RAL-Güte-
gemeinschaft Fenster und Haustüren e. V. (associação de fabricantes de janelas e portas de entrada).

2.6 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.
 X Utilizar dispositivos especiais para o transporte de vidro (por ex. cavaletes em A). 
 X Separar várias folhas de vidro em cavaletes ou armazenadas com recurso a separadores (por ex. placas de 

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

barrotes de madeira). 
 X 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.

2.7 Qualificação
O automatismo de portas de correr GEZE só pode ser pré-montado por empresas devidamente autorizadas pelo 
instituto de ensaios (TÜV Thüringen) como unidade de produção avançada.
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3 Informações sobre este documento

3.1 Vista geral
Este manual descreve a montagem do sistema de perfis para claraboia de um sistema de portas de correr auto-
mático. É descrita a pré-montagem/montagem da claraboia dividida e não dividida.

3.1.1 Claraboia dividida

Vista frontal

Vista superior

Vista lateral

3.1.2 Claraboia não dividida

Vista frontal

Vista superior

Vista lateral
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4 Vista geral

4.1 Planos
Desenho n.º Tipo Nome
70723-9-0985 Instruções de montagem Claraboia, de 1 peça

70723-9-0986 Instruções de montagem Claraboia, de 2 peças

70723-9-0987 Instruções de montagem Claraboia, de 3 peças

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

4.2 Ferramentas e meios auxiliares

Ferramentas Tamanho/Quantidade/Aplicação

Lâmina

Torno de aperto e placas para nivelamento da aresta da junta do perfil

Cavaletes de trabalho Quantidade em função da claraboia a montar

Cavaletes em A

Cinta tensora

Ventosa de elevação

Nível de bolha/Solda/Laser de linhas cru-
zadas

Fita métrica 5 m ou 10 m

Esquadro de serralheiro 90° para verificação dos cantos

Chave sextavada interior 3 mm;  para montagem dos conectores de juntas

Chave de parafusos Torx

Alicate de corte lateral

Espigão para conectores de canto e de juntas (mat. n.º 181186)

Pistola manual para cartuchos para massa vedante

Rolo de pintura B100-150; para a aplicação simples da massa vedante

Martelo de borracha/plástico

Pistola de cartuchos DUO pneumática para trabalhar a cola

Lápis

Tesoura para juntas HUECK-ID Z 909913

Cortador de mitra para cortes da chanfradu-
ra com bloco de encosto

HUECK-ID Z 921123

Ferramenta auxiliar 70723-2-0336 para alinhamento das travessas, se necessário

Ventosa de elevação

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

4.4 Consumíveis

Consumíveis Aplicação/Art./Mat. n.º

Massa vedante cinzenta para vedar (mat. n.º 167318)

Produto de limpeza especial HUECK-ID Z 912750; para remover resíduos de massas vedantes e cola

Cola EPDM para vedar as juntas dos envidraçados (mat. n.º 180280)

Cola de dois componentes em cartuchos DUO Mat. n.º 167315; para a união angular de claraboias

Misturador estático

Calços de envidraçamento
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5 Volume de fornecimento e completude
 X Abrir as embalagens unitárias e verificar completude com base na guia de remessa.

6 Pré-montagem na oficina

6.1 Montar o caixilho da claraboia 

Fazer pequenas marcações, por exemplo, com lápis nas superfícies visíveis dos perfis.
Estas marcações são muito difíceis de remover em superfícies anodizadas.

O seguinte capítulo descreve a montagem do caixilho da claraboia com travessas para grandes larguras de aber-
tura (claraboia dividida). A montagem do caixilho da claraboia sem travessas é similar.

6.1.1 Preparativos
 X Colocar o perfil do caixilho da claraboia sobre cavaletes de trabalho ou a mesa de montagem.
 X Com um nível de bolha, verificar se os perfis de caixilho da claraboia estão na horizontal.
 X Se necessário, reajustar os cavaletes de trabalho.
 X Cortar ou fresar furos para o escoamento (ver desenho de trabalho).

6.1.2 Aplicar os conectores de juntas (apenas em caso de claraboia dividida)

 X Marcar as posições dos conectores de juntas (1) 
em cima e em baixo nos perfis de caixilho (2).

 X Inserir os conectores de juntas (1) superiores e 
inferiores nos perfis de caixilho (2).

 à Observar a posição dos conectores de juntas 
(1). Os lados retos estriados (3) têm de apontar 
para dentro.

 à Não aparafusar o conector de juntas com uma 
chave Allen de cabeça esférica.

 X Alinhar o conector de impacto, se necessário 
com um dispositivo auxiliar (4) (opcional).

 X Aparafusar o conector de juntas de forme que o 
parafuso penetre o perfil em alumínio.

 X Aparafusar o conector de juntas (1).

�

�

�

�
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 X Inserir a base vedante (5).

�

6.1.3 Aplicar massa vedante no lado frontal do perfil

 à Observar as indicações de perigo dos fabricantes ao utilizar o produto de limpeza especial e a massa vedante.
 à Observar a data de validade e a temperatura de trabalho.
 à Usar luvas para manusear a massa vedante.

 X Limpar os lados frontais do perfil (1) com o pro-
duto de limpeza especial.

 X Aplicar a massa vedante com um rolo de pintura 
ou uma pistola de cartucho nos lados frontais 
do perfil (1).

�

Em caso de claraboia dividida:
 X Limpar os lados frontais do perfil (1) das barras 

do perfil com produto de limpeza especial.
 X Aplicar a massa vedante com rolo de pintura ou 

pistola de cartucho nos lados frontais do perfil 
(1) das barras do perfil .

�

�
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6.1.4 Inserir o esquadro

 X Inserir o esquadro (1) em ambos os lados até ao 
batente dos perfis de caixilho verticais/curtos.

�

 à As ranhuras dos esquadros têm de apontar 
para o lado exterior do perfil , respetivamente 
(ver seta).
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6.1.5 Juntar as peças do caixilho

Claraboia dividida

�

�

�

�

�

�

�

 X Colocar as barras do perfil (2) na peça de caixilho comprida (1) (A).
 X Colocar a segunda peça de caixilho comprida (3) nas barras do perfil (2) (B).

�

�

�

�

�

�

�

�

 X Empurrar as peças de caixilho curtas (4) sobre as peças de caixilho compridas (1) e (3) (C).
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6.1.6 Alinhar e fixar os cantos do caixilho

 X Proceder à pré-limpeza rudimentar das juntas 
do perfil com o produto de limpeza especial.

 X Alinhar os cantos com o esquadro.
 X Fixar os cantos do caixilho na posição exata com 

as virolas de uma mão. 
Assegurar que as arestas das juntas ficam nive-
ladas.

 X Caso existam, alinhar também as juntas de perfil 
das travessas com virolas de uma mão.

6.1.7 Introduzir os pinos com entalhe
Ao introduzir os pinos com entalhe observar o seguinte:
 à O lado plano do pino com entalhe (1) aponta para fora.

 

� �

 à Nos perfis compridos horizontais escolher os furos interiores (2).
 à Nas travessas:

 à 4 pinos com entalhe por junta
 à Utilizar os furos interiores (3)

 

�

�

�

�

�

�

�

�

 à Introduzir os pinos com entalhe que pertençam a um nível de câmara diretamente de forma sucessiva (se-
quência A–B e C–D).

 

� �

� �
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 X Introduzir os pinos com entalhe (2) com um 
martelo e um espigão (1) de forma nivelada nos 
perfis.

�

�

 X Controlar o alinhamento das juntas do perfil.
 X Limpar muito bem as juntas do perfil com o produto de limpeza especial.

6.1.8 Proceder à pré-colagem dos perfis
Colagem 2× nos cantos do caixilho e nas travessas, e nas travessas 4× por cada junta (8× por travessa).

 X Colar os perfis com cola de dois componentes 
em cartuchos DUO.

 X Aplicar cola em todos os furos de colagem, até 
a cola transbordar ou sair ao lado de um pino 
com entalhe.

 X Limpar os perfis nos pontos de colagem (ver 
setas) com o produto de limpeza especial.

 X Após aprox. 15 min depois de aplicar a cola, não mover mais o caixilho da claraboia.
Tempo de descanso inerente ao processo: 5 h
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6.1.9 Inserir o esquadro de reforço

 X Engatar os esquadros de reforço (1) em todos os 
quatro cantos da claraboia.

�

Em caso de claraboia dividida

 X Para além dos esquadros de reforço (1) nas bar-
ras de perfil das travessas (2), engatar esquadros 
de reforço em T (3) à esquerda e direita longitu-
dinalmente ao perfil das travessas. �

�

6.1.10 Vedar o esquadro de reforço

               
 X Vedar todos os esquadros de reforço, esquadros de reforço em T e cantos do caixilho no interior com massa 

vedante.
 X Injetar a massa vedante nos furos existentes nos cantos do caixilho dos esquadros de reforço.
 X Remover e limpar a massa vedante nos perfis e nos esquadros de reforço, se necessário, com o produto de 

limpeza especial.
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6.2 Preparar o envidraçado

6.2.1 Cortar os bites

 X Para uma claraboia pintada e pintada a pó, usar um bite com o material n.º 167257.
 X Para uma claraboia anodizada, bite material n.º 167258.

Bite material n.º 167257 Bite material n.º 167258

�

�� �

�

� �

�

 X Determinar o comprimento dos bites verticais (1):
 à Dimensão interior desobstruída (3) de perfil de caixilho a perfil de caixilho (2) – 2 × largura do perfil de 

remate do bite  – folga = 
Dimensão interior desobstruída (3) – 2 × 22 mm = comprimento dos bites verticais

 X Medir o comprimento do bites horizontais (4).
 X Reduzir o comprimento dos bites.
 X Manter à mão para a montagem final.
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6.2.2 Inserir os elos dos vidros

�

�

�

�

1 Ranhuras de escoamento de água
2 Elos dos vidros
3 Perfil do caixilho inferior
4 Perfil do caixilho superior

 X Engatar os elos dos vidros (2) nos seguintes pontos (ver setas) de acordo com o desenho da claraboia:
 à no perfil do caixilho inferior, 
 à perfis de caixilho verticais, 
 à nos perfis das travessas interiores (se necessário).

O perfil do caixilho inferior (3) reconhece-se pelas ranhuras de escoamento de água (1).
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6.2.3 Retrair o perfil do envidraçado exterior

 à Em caso de claraboia dividida, começar pelos cantos das travessas superiores.
 à Em caso de claraboia não dividida, começar num canto superior qualquer.

 X Comprimir o perfil do envidraçado exterior (1) 
para dentro do caixilho interior e colar.  
Durante este processo, a vedação não pode ser 
montada em tração.

�

 X Nos restantes cantos, cortar o perfil do envidra-
çado até ao meio com o cortador de mitra.

 X Retrair o perfil do envidraçado no canto.
 X Comprimir ligeiramente a vedação. Não aplicar 

tração.

Estabelecer a junta de remate

 X Cortar o perfil do envidraçado até ao comprimento ajustado.
 X Aplicar cola EPDM no ponto de corte.
 X Retrair o perfil do envidraçado e comprimir.
 X Remover a cola excessiva, se necessário.
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6.2.4 Colocar os bites

 à Durante a montagem dos bites, assegurar que as superfícies da calha de perfil não são danificadas.

 X A borracha do perfil do envidraçado interior (vedação de encaixe) ainda não é montada, apenas pousada.

 X Engatar todos os bites cortados (ver Capítulo 6.2.1) pela seguinte ordem:
 à bites horizontais (1) no perfil de caixilho superior e inferior (A)
 à bites verticais (2) (B)

�

� �����

�

�

�

�

�

�

�

6.2.5 Trabalhos de acabamento
 X Limpar totalmente o caixilho montado; virar o caixilho se necessário.
 X Verificar os trabalhos de montagem:

 à Largura e altura da claraboia de acordo com a ordem de fabrico
 à Posições das travessas da claraboia de acordo com a ordem de fabrico
 à Montagem em ângulo reto com recurso a esquadro e medição da esquadria
 à Dimensões da fenda nas juntas do perfil de forma visual
 à Montagem correta de todas as peças conforme instruções de montagem e ordem de fabrico/lista de peças
 à Peças do caixilho não danificadas
 à Superfície sem danos
 à Caixilho limpo
 à Restantes peças, conforme lista de peças, colocadas na embalagem
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7 Montagem na obra

7.1 Remover bites
 X Remover os bites pela ordem inversa conforme descrito no Capítulo 6.2.4.

7.2 Preparar o suporte

 X Engatar os espaçadores (1) a uma dis-
tância de 500 mm na ranhura interna do 
suporte.

 X Ajustar e inserir a vedação do suporte da 
claraboia (2) interior entre os espaçadores.

 X Inserir a vedação do suporte da claraboia 
(2) exterior de extremidade a extremidade.

�

�

�

�����
��

�

7.3 Fixar a claraboia

 

�

�

��
���

��
��

�

�

 X Fazer furos prévios na ranhura interior (1) do caixilho da claraboia em relação à parede, teto e suporte, a uma 
distância de 400 mm para os parafusos da janela.

 X Aparafusar os parafusos da janela através do perfil, parede, teto e suporte.
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7.3.1 Colocar as tampas de escoamento de água

 X Engatar as tampas de escoamento de água na 
parte inferior do caixilho da claraboia (1).

�

7.3.2 Colocar os vidros

 

�
�

�

 X Serrar os bites (1) ao comprimento necessário.
 X Colocar e calçar o vidro (3).
 X Colocar os bites (1).
 X Reduzir o comprimento e inserir as vedações de encaixe (2).

7.4 Trabalhos de acabamento
 X Estabelecer a ligação estrutural conforme a RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e. V. (ver também o 

Capítulo 2.5).
 X Limpar o sistema e as superfícies vidradas.
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7.5 Trocar os vidro
(ver imagem no Capítulo 7.3.2)

 X Remover as vedações de encaixe (2).
 X Tombar os bites (1) em direção ao vidro (3) e remover os mesmos.
 X Proteger o vidro para que não caia para fora.
 X Remover o vidro (3).
 X Remover os calços.
 X Colocar e calçar o vidro novo (ver Capítulo 7.3.2).
 X Colocar os bites (1) e as vedações de encaixe (2).

8 Limpeza
Limpar o quê Limpar como
Superfícies de vidro Limpar com água fria com vinagre e secar.
Superfícies inoxidáveis Limpar com um pano não abrasivo.
Superfícies pintadas Limpar com água com sabão.
Superfícies anodizadas Limpar com sabão amarelo não alcalino (valor de pH 5,5 … 7).
Superfícies de plástico Limpar com água e um detergente suave.
Vedações EPDM Limpar com água e um detergente suave.

9 Desmontagem
A desmontagem realiza-se pela forma inversa da montagem.
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