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Símbolos e meios de apresentação

Símbolos e meios de apresentação1. 

Indicações de aviso
Neste manual são utilizadas indicações de aviso para alertar para danos pessoais e materiais.

Leia e respeite sempre estas indicações de aviso. X

Cumpra todas as medidas marcadas com o símbolo de aviso e a palavra de alerta. X

Símbolo de 
aviso

Palavra de 
alerta

Significado

AVISO Perigos para pessoas. 
A inobservância pode causar a morte ou ferimentos graves.

CUIDADO Perigos para pessoas. 
A inobservância pode causar ferimentos ligeiros.

      – CUIDADO Informações para evitar danos materiais, para compreender ou para optimizar as se-
quências de trabalho.

Outros símbolos e meios de apresentação
Para evidenciar a operação correcta, as informações importantes e as indicações técnicas estão realçadas de 
forma especial.

Símbolo Significado

     
significa "Indicação importante"

       
significa "Informação adicional"

  X
Símbolo para uma acção: aqui tem que fazer algo.
Respeite a sequência, no caso de vários passos de acção.

Responsabilidade pelo produto2	Responsabilidade pelo produto. 

Conforme a responsabilidade do fabricante pelos seus produtos, definida na lei sobre a responsabilidade pelos 
produtos, há que observar as informações contidas nesta brochura (informações sobre o produto e utilização 
conforme as disposições, utilização errada, rendimento do produto, manutenção do produto, deveres de infor-
mação e de instrução). A não observação liberta o fabricante do seu dever de responsabilidade.



Slimdrive SL NT/SL NT-FR

4

Segurança

Segurança3 

Utilização conforme as disposições3.1 

O Slimdrive SL NT é exclusivamente adequado para utilização
em locais secos à
em sistemas de portas automáticas de folhas de porta de movimentação horizontal à
em zonas de entrada e zonas interiores do trânsito de peões em instalações comerciais e industriais e áreas  à
públicas.

O Slimdrive SL NT e o Slimdrive SL NT-FR não podem ser utilizados como accionamentos de portas corta-fogo 
nem de portas corta-fumo.
O Slimdrive SL NT-FR foi homologado para utilização em vias e saídas de emergência.
O Slimdrive SL NT não pode ser utilizado para portas de vias e saídas de emergência.

Indicações de segurança3.2 

Trabalhos prescritos de montagem, manutenção e reparação têm que ser efectuados por peritos autorizado  à
pela GEZE.
Para controlos técnicos de segurança há que observar as leis e prescrições específicas do respectivo país. à
Alterações arbitrárias no sistema excluem qualquer responsabilidade da GEZE por danos daí resultantes e a  à
autorização para utilização em vias e saídas de emergência perde a validade (no caso do Slimdrive SL NT-FR).
No caso de combinação com produtos de outros fabricantes, a GEZE não dá qualquer garantia. à
Também para trabalhos de reparação e manutenção só podem ser utilizadas peças originais da GEZE. à
A conexão à tensão de rede tem que ser efectuada por um electricista. Efectuar a conexão à rede e o controlo  à
do condutor de protecção conforme a VDE 01.00 parte 61.0.
Como dispositivo de separação na rede utilizar um fusível automático de 1.0 A. à
Proteger o comutador de programas de display contra acesso não autorizado. à
O campo de detecção do detector de movimento na direcção de saída de emergência tem que satisfazer a  à
directiva sobre portas de correr automáticas em saídas de emergência.
Conforme a directiva de máquinas 98/37/CE (a partir de 2	Responsabilidade pelo produto.9.1.2	Responsabilidade pelo produto..2	Responsabilidade pelo produto.009 2	Responsabilidade pelo produto.006/42	Responsabilidade pelo produto./CE), antes da colocação em funcio- à
namento do sistema de porta tem que ser efectuada uma análise de perigos e o sistema de porta tem que ser 
marcado conforme a directiva de marcação da CE 93/68/CEE.
Observar o estado actual de directivas, normas e prescrições específicas do respectivo país, sobretudo: à

BGR 2	Responsabilidade pelo produto.32	Responsabilidade pelo produto. "Directivas aplicáveis a janelas, portas e portões accionados por motor" à
DIN 1.8650 "Fechaduras e ferragens – sistemas de portas automáticas" à
VDE 01.00, parte 61.0 "Montagem de instalações de correntes fortes com tensões nominais até 1..000 V" à
AutSchR "Directiva sobre janelas, portas, portões automáticos" (no caso do Slimdrive SL NT-FR)  à
prescrições de prevenção de acidentes, em especial BGV A1. "Prescrições gerais" e BGV A2	Responsabilidade pelo produto. "Instalações eléc- à
tricas e meios de produção".
DIN EN 60335-2	Responsabilidade pelo produto.-1.03 "Segurança de aparelhos eléctricos para uso doméstico e fins similares; exigências  à
especiais para accionamentos, para portões, portas e janelas"
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Segurança

Trabalhar consciente da segurança3.3 

Proteger o local de trabalho contra entrada não autorizada. à
Ter em consideração a área de rotação de peças compridas da instalação. à
Nunca efectuar sozinho trabalhos com elevado risco de segurança (por exemplo: montagem do accionamen- à
to, da cobertura ou das folhas da porta).
Proteger a cobertura/os revestimentos do accionamento contra queda. à
Utilizar apenas os cabos indicados no plano de cablagem. Colocar blindagens conforme o esquema de liga- à
ções.
Fixar cabos soltos dentro do accionamento com agrupadores de cabos. à
Antes de trabalhos no sistema eléctrico: à

separar o accionamento da rede de 2	Responsabilidade pelo produto.30 V e verificar a isenção de tensão. à
separar o comando do acumulador de 2	Responsabilidade pelo produto.4 V. à
ao utilizar uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), a instalação também está sob tensão no caso de  à
desconexão da rede.

Para condutores eléctricos utilizar em princípio caixas terminais de fios isoladas. à
No caso de portas de vidro, aplicar autocolantes de segurança. à
Perigo de ferimentos com accionamento aberto. Cabelo, peças de vestuário, cabos, etc., podem ser puxados  à
por peças rotativas!
Perigo de ferimentos devido a pontos de esmagamento, de pancadas, de cisalhamento e de entalamento não  à
protegidos!
Perigo de ferimentos devido a quebra de vidro! à
Perigo de ferimentos devido a arestas cortantes no accionamento! à
Perigo de ferimentos devido a peças móveis livres durante a montagem! à

Controlo do sistema montado3.4 

Medidas de protecção e para evitar pontos de esmagamento, de pancadas, de cisalhamento e de entalamento:
Verificar o funcionamento dos sensores de segurança e detectores de movimento. à
O campo de detecção do detector de movimento na direcção de saída de emergência tem que cobrir a largu- à
ra de abertura x 1.,5 m à frente da porta.
O detector de movimento na direcção de saída de emergência (ver a directiva sobre portas de correr automá- à
ticas em saídas de emergência) tem que detectar pessoas a uma velocidade superior a 0,1. m/s.
Verificar a ligação do condutor de protecção a todas as peças metálicas em que se pode tocar. à
Realizar a análise de segurança (análise de perigos). à

Trabalhar respeitando o ambiente3.5 

Ao eliminar o sistema de porta, separar os diversos materiais e entregá-los para reciclagem. à
Não eliminar baterias e acumuladores juntamente com o lixo doméstico. à
Ao eliminar o sistema de porta e baterias/acumuladores respeitar as disposições legais. à
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Vista geral

Vista geral4 

Planos4.1 
Número Tipo

7051.1.-ep01., -ep02	Responsabilidade pelo produto., -ep03 Planos de montagem

7051.1.-9-0968 Esquema de ligações

70484-9-9861. Plano de cablagem

7051.1.-0-001. Desenho do accionamento

7051.1.-2	Responsabilidade pelo produto.-02	Responsabilidade pelo produto.00 Cobertura à medida

7051.1.-2	Responsabilidade pelo produto.-02	Responsabilidade pelo produto.09 Calha à medida

7051.1.-9-0959 Suporte de módulos

7051.1.-9-0967 Análise de segurança

Os planos estão sujeitos a alterações. Utilizar apenas os planos mais recentes.

Ferramenta4.2 
Ferramenta Tamanho

Fita métrica

Caneta marcadora

Chave dinamométrica

Chave para parafusos sextavados internos 2	Responsabilidade pelo produto. mm, 2	Responsabilidade pelo produto.,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Chave de forqueta 8 mm, 1.0 mm, 1.3 mm, 1.5 mm

Kit de chaves de fendas Fenda até 6 mm, fenda em cruz PH2	Responsabilidade pelo produto. e PZ2	Responsabilidade pelo produto.

Chave Torx T x 2	Responsabilidade pelo produto.0 (comprimento do adaptador para bits: pelo menos 1.1.0 mm)

Alicate de corte diagonal

Alicate de crimp para cabos eléctricos

Alicate de desnudar

Multímetro

Tala de plástico para protecção contra 
queda

Comutador de programas de display DCU1. (mat. n.º 1.03940)/Terminal de serviço ST2	Responsabilidade pelo produto.2	Responsabilidade pelo produto.0/GEZEconnects

Botão de chave (só com Slimdrive SL NT-FR) (mat. n.º 074437)

Binários de aperto4.3 

Ver o desenho do accionamento
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Pré-montagem

Pré-montagem5 

Para a execução dos trabalhos de pré-montagem é determinante o desenho actual do accionamento. Todos os 
elementos têm que ser determinados e montados conforme o desenho do accionamento.

Preparar os perfis5.1 

Comprimento e tratamento dos perfis do acciona-
mento – ver o desenho do accionamento e o plano de 
montagem. Fazer nas fendas de perfuração os furos 
de fixação na parede – sempre em pares na vertical.

 

Preparar o suporte de módulos direito5.2 

Inserir as peças com ranhura conforme o desenho do accionamento. X

Montar o fixador de cabos (1.), o comando (2	Responsabilidade pelo produto.), o acumulador (3) e o motor redutor (4) no suporte de módulos  X

direito.

 

�
�

�
�

Unir o motor redutor e o comando5.3 

              

Slimdrive SL NT Slimdrive SL NT-FR

Slimdrive SL NT
Assentar o cabo de codificador rotativo (5) e o cabo de conexão do motor (6) para o comando. X

Encaixar a ficha no comando. X

Slimdrive SL NT-FR
Assentar o cabo de codificador rotativo (5), o cabo de conexão do motor (6) e o cabo de conexão do segundo  X

motor (7) para o comando.
Encaixar a ficha no comando. X
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Pré-montagem

Unir o acumulador e o comando5.4 

   

Não encaixar ainda o cabo do acumulador no comando!
A ligação do acumulador ao comando só é estabelecida na altura da colocação em funcionamento.
Para a realização de trabalhos de manutenção há que cortar a ligação do acumulador ao comando!

Verificar se o cabo do acumulador (8) é suficientemente comprido e, se for necessário, juntar-lhe uma exten- X

são (mat. n.º 1.0531.).

Preparar o suporte de módulos esquerdo5.5 

Inserir as peças com ranhura conforme o desenho do accionamento. X

Montar o transformador (9), a polia de desvio (1.0) e a tranca de correia dentada (1.1.) (opção). X

Remover o pino de travamento vermelho (1.2	Responsabilidade pelo produto.) e, após colocar a cobertura, voltar a atarraxá-lo. X

Conectar o contacto de alarme à tranca de correia dentada (opção). X

 

�� ���

��
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Pré-montagem

Pré-posicionar os suportes de módulos esquerdo e direito pré-montados5.6 

Fixar os suportes de módulos pré-montados esquerdo (1.4) e direito (1.5) à calha (1.3), cada qual com um parafu- X

so.

Recomendação:
Marcar na calha (1.3) a posição dos suportes de módulos esquerdo (1.4) e direito (1.5). X

Unir o transformador e o comando5.7 

              

Desnudar o cabo de três fios (1.7), aplicar as caixas terminais de fios isoladas e unir ao transformador por meio  X

do cabo (1.6) (ver o esquema de ligações).
Assentar o cabo (1.7) para o comando. X

Observe a conexão de ligação à terra. X

Não troque os fios! X

Se for necessário, encurtar o cabo (1.7), desnudar, aplicar as caixas terminais de fios isoladas e conectar aos  X

terminais de cabos (1.8) do comando.
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Pré-montagem

Unir a tranca de correia dentada (opção) e o comando5.8 

                                             

��

��

Ao aplicar a tampa (2	Responsabilidade pelo produto.0) tomar cuidado para nenhum cabo ficar entalado. X

Encaixar o cabo da tranca de correia dentada (opção) (mat. n.º 1.0531.0) (1.9) no comando (2	Responsabilidade pelo produto.). X

Assentar o cabo para a tranca de correia dentada (opção), se for necessário cortá-lo em comprimento, desnu- X

dá-lo e aplicar as caixas terminais de fios isoladas.
Conectar o cabo à tranca de correia dentada (opção) (1.1.) (ver o esquema de ligações). X

Colocar o resguardo (2	Responsabilidade pelo produto.0) sobre o comando e encaixá-lo na retenção. A força de retenção do resguardo pode  X

ser aumentada dobrando-o ligeiramente.

Trabalhos finais da pré-montagem5.9 

Se for necessário, fazer entalhes na cobertura para a tranca de correia dentada (opção), conforme o desenho  X

n.º 7051.1.-2	Responsabilidade pelo produto.-02	Responsabilidade pelo produto.00.
Controlar a posição dos módulos segundo o desenho. X

Aplicar autocolantes, ver o desenho do accionamento: X

chapa de identificação (introduzir a data de fabrico, acrescentar os algarismos de classe 5 e 7) à
TÜV à
Ü-símbolo de harmonia com as regras (no caso do Slimdrive SL NT-FR) à

Realizar o teste de produção.  X

Peças ou módulos restantes não montados são aplicados na montagem final no local de construção.

Teste de produção5.10 

A realização do teste de produção é descrita no esquema de ligações.
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Montagem

Montagem6 

Preparação do local6.1 
Para garantir uma montagem profissional, verifique a preparação do local: X

Tipo e capacidade de carga da construção da fachada ou da subconstrução  à
Planeza da superfície de montagem à
Exigências do plano de cablagem à

Montar6.2 

AVISO! 
Componentes não fixados podem cair ao serem carregados.

Ao montar os suportes de módulos, ter cuidado para estes ficarem suspensos na calha a todo o comprimento. X

Proteger o local de trabalho contra entrada não autorizada. X

Trabalhar sempre acompanhado. X

Utilizar um escadote ou um banquinho. X

Manter limpa a parte de dentro da calha. X

Montar o accionamento (parte 1)6.2.1 

Retirar o cabo do transformador (1.7) do comando (2	Responsabilidade pelo produto.). X

Retirar o cabo (1.9) da tranca de correia dentada do comando. X

Remover os suportes de módulos pré-montados. X

Furar a calha
Furar a calha conforme as características do local - ver o plano de montagem. X

Fazer nas fendas de perfuração os furos de fixação na parede – sempre em pares na vertical. X

Montar placas laterais
Aparafusar a chapa (2	Responsabilidade pelo produto.4) para fixação da cober- X

tura na placa lateral esquerda e direita (2	Responsabilidade pelo produto.5).
Colocar o amortecedor (2	Responsabilidade pelo produto.6) no lado esquerdo e  X

direito da calha e pré-posicioná-lo.
Apertar ligeiramente os parafusos sem cabeça  X

(2	Responsabilidade pelo produto.7). 
A posição exacta do amortecedor (2	Responsabilidade pelo produto.6) é estabe-
lecida ao montar a folha da porta.
Montar as placas laterais na calha (1.3). X
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Montagem

Montar placas intermédias

 

Encaixar as placas intermédias (2	Responsabilidade pelo produto.8) na parte de trás da calha. X

Linha de furos superior para fixação na parede à
Linha de furos inferior para o clipe da placa intermédia à

Consoante as características de construção (construção de pinázio) também é possível montar ao contrário. Mas 
se possível utilizar a linha de furos superior para a fixação.

Montar a calha

CUIDADO!
Proteger a superfície de rolamento contra danos. X

 

Preparar a condução dos cabos conforme as características do local. X

Alinhar a calha (1.3) com o pinázio/aresta inferior do lintel.  X

Fazer furos de marcação. X

Aparafusar a calha. X

Montar os perfis das células fotoeléctricas/calhas de vedação conforme as características do local (ver o plano  X

de montagem).
Montar e fixar as células fotoeléctricas (ver o plano de cablagem). X

Premir a borracha de vedação para dentro das calhas de vedação. X

Assentar cabos das células fotoeléctricas. X

Assentar na parte de fora o cabo do sensor de comando. X
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Montar folhas da porta6.2.2 

AVISO! 
Perigo de ferimentos devido a quebra de vidro!

Montar as folhas da porta sempre acompanhado. X

AVISO! 
Perigo de esmagamento!
As folhas da porta ainda não estão fixas e são fáceis de deslocar.

Certifique-se de que as folhas da porta não são deslocadas acidentalmente ou por pessoas não autorizadas. X

Só 1 folha: X  Introduzir a placa de fixação (48) 
no perfil de ligação.

 

48

Introduzir os rodízios (2	Responsabilidade pelo produto.9, 31.) no perfil de  X

ligação (30).

1 folha

Fixar ambos os rodízios (2	Responsabilidade pelo produto.9, 31.), cada qual  X

com 2	Responsabilidade pelo produto. parafusos sem cabeça (32	Responsabilidade pelo produto.).

48

2 folhas

Fixar o rodízio (do lado da aresta de fecho  X

secundária) com parafusos sem cabeça (32	Responsabilidade pelo produto.). 
Fixar o segundo rodízio (do lado da aresta de  X

fecho principal) com os dois parafusos para o 
dispositivo de arrastamento.
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Fixar o rodízio contínuo à folha da porta utilizando os estribos de suporte (33). X

Verificar se a rosca alinha com os furos de fixação. X

Se for necessário, soltar os estribos de suporte da folha da porta e deslocá-los. X

Voltar a aparafusar firmemente os estribos de suporte. X

 

��

Pendurar o rodízio contínuo na calha e protegê-lo contra queda por meio do dispositivo de fixação do rodízio  X

(34).

 

Aparafusar a folha da porta ao rodízio com 4 parafusos de suspensão (35), mas ainda não apertar. X

 

��

Remover o dispositivo de fixação do rodízio. X
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Montar os suportes de módulos esquerdo e direito pré-montados6.2.3 

��

����

Aparafusar os suportes de módulos esquerdo (1.4) e direito (1.5) pré-montados à calha (1.3). X

Montar a correia dentada6.2.4 

Cortar a correia dentada em comprimento e fechar com fecho de correia dentada (37) para dispositivo de  X

arrastamento curto.
Aplicar a correia dentada no rolo do motor e na polia de desvio. X

Após a montagem da correia dentada, verificar os pontos de ligação dos interruptores de confirmação da  X

tranca de correia dentada (opção) (fazer clique). Se for necessário, ajustar voltando a dobrar as lâminas de 
actuação do sensor.

Estirar a correia dentada6.2.5 

Pré-estirar a correia dentada com 300 N ±35 N (ver o desenho do accionamento). X

Montar o accionamento (parte 2)6.2.6 

Montar o dispositivo de arrastamento curto e o fecho de correia

 

��

��

1 folha:
Montar o dispositivo de arrastamento curto (36) com 2	Responsabilidade pelo produto. parafusos na placa de fixação do braço de ligação e  X

posicioná-lo no braço de ligação.

2 folhas:
Aparafusar o dispositivo de arrastamento curto (36) com os 2	Responsabilidade pelo produto. parafusos pré-montados ao rodízio esquerdo  X

(31.) da folha direita da porta.
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��

Aparafusar o fecho de correia (37) ao dispositivo de arrastamento curto (36). X

Montar o dispositivo de arrastamento comprido

 

��

2 folhas:
Aparafusar o dispositivo de arrastamento comprido (38) com os 2	Responsabilidade pelo produto. parafusos pré-montados ao rodízio direito  X

da folha esquerda da porta.

Posicionar a folha móvel em posição fechada. X

Posicionar o fecho de correia (37) na correia dentada e aparafusar ao dispositivo de arrastamento comprido  X

(38).
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Montar a ligação à terra6.2.7 

 

Aparafusar a ligação à terra (39) à calha. X

Dependendo da posição do accionamento, montar 1. ou 2	Responsabilidade pelo produto. dos seguintes pontos de ligação à terra: X

junto ao suporte de módulos esquerdo (ver a figura) à
na extremidade da calha que dá para a ligação à terra da cobertura à

Ajustar a folha da porta6.2.8 

Respeitar as normas e directivas em vigor relativas a pontos de esmagamento, de cisalhamento e de entala- X

mento.

Ajustar a posição paralela e a altura das folhas da porta

 

Alinhar a folha da porta utilizando os parafusos de suspensão (35). Ao fazer isso, prestar atenção para a altura  X

ser igual e as arestas de fecho ficarem paralelas.
Soltar o parafuso de aperto para ajuste da altura (40) e ajustar a altura da folha da porta por meio do parafuso  X

de ajuste (47). 
2 folhas: Ajustar a altura das duas folhas da porta.
Apertar os parafusos (40) e (35). X

Observar pontos de cisalhamento e entalamento conforme DIN 1.8650, ver a análise de segurança. X

Pôr cada uma das folhas da porta a correr suavemente. X



Slimdrive SL NT/SL NT-FR

18

Montagem

Ajustar o rolo anti-queda
Por cima do rolo anti-queda (49) tem que haver um espaço de cerca de 0,5 mm em relação à calha (corresponde 
aproximadamente à espessura de 4 folhas de papel para cópias).

 

��

��
��
�

�

Soltar o parafuso (50) na parte de trás do rolo anti-queda. X

Deslocar o rolo anti-queda até ajustar a distância de 0,5 mm. X

Voltar a apertar o parafuso (50). X

 

�� ��

Ajustar a posição de fecho e o amortecedor
No caso de 2	Responsabilidade pelo produto. folhas: Ajustar a posição de fecho posicionando o fecho de correia (37) na correia dentada e  X

deslocando os fechos de correia nos dispositivos de arrastamento.
Ajustar o amortecedor (2	Responsabilidade pelo produto.6) para a folha da porta. X
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Posicionar a tranca de correia dentada (opção)6.2.9 

 

Fechar as folhas da porta. X

Soltar os parafusos (41.) da tranca de correia dentada (opção). X

Alinhar a unidade de tranca em relação à correia dentada. X

Após a montagem, o pino de travamento vermelho (42	Responsabilidade pelo produto.) tem que ficar por cima do furo na cobertura de maneira a 
poder ser trancado/destrancado.

 

��

Se for necessário, aumentar o furo. X

Apertar os parafusos (41.). X

Lubrificar ligeiramente as superfícies de deslize. X

Em funcionamento, o dispositivo de arrastamento não pode bater na tranca de correia dentada (opção).

Montar dispositivos de segurança6.2.10 

Montar dispositivos de segurança e de comando. X

Assentar os cabos correctamente nos respectivos canais. X

Instalação eléctrica – ver o esquema de ligações.
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Montar interruptores/botões6.2.11 

Instalação eléctrica – ver o esquema de ligações.

Montar comutador de programas6.2.12 

Instalação eléctrica – ver o esquema de ligações.

Montar botão de chave6.2.13 

O botão de chave é obrigatório no caso do Slimdrive SL NT-FR.
No caso do Slimdrive SL NT, o botão de chave pode ser montado como opção.

Instalação eléctrica – ver o esquema de ligações.
O botão de chave permite bloquear e desbloquear o comutador de programas (interruptor de teclas de progra-
mas ou comutador de programas de display).

Colocação em funcionamento6.3 

Conectar o accionamento6.3.1 

AVISO! 
Perigo de morte devido a choque eléctrico!

Encarregar um electricista de conectar e desconectar a instalação eléctrica (2	Responsabilidade pelo produto.30 V). X

Efectuar a conexão à rede e o controlo do condutor de protecção conforme a VDE 01.00 parte 61.0. X

Encaixar a ficha do acumulador no comando. X

Conectar o accionamento a rede de 2	Responsabilidade pelo produto.30 V (2	Responsabilidade pelo produto.30 V AC ±1.0%, 50/60 Hz) e ligar o interruptor principal no transfor- X

mador.
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Montar a cobertura6.3.2 

Montar na cobertura a peça de suspensão da cobertura

 

��

��

Introduzir 1. peça de suspensão da cobertura (45) no canal de aparafusamento superior e inferior, respectiva- X

mente, da cobertura (43).

 

Fixar a peça de suspensão da cobertura (45) na extremidade da cobertura utilizando 2	Responsabilidade pelo produto. parafusos. X

Montar a ligação à terra da cobertura

 

Deslocar o pino de encaixe da ligação à terra da cobertura (46) do lado da ligação à terra (39), cerca de 30 mm  X

para dentro do canal de aparafusamento superior.
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Montar a fixação da cobertura

CUIDADO! 
Perigo de ferimentos!
A rotação da cobertura pode ferir pessoas.

Só manusear a cobertura quando acompanhado. X

CUIDADO! 
Perigo de ferimentos devido a queda da cobertura!

Ter cuidado para a cobertura ficar encaixada com segurança nas partes laterais. X

Largue a cobertura com cuidado e verifique se ela está suspensa com segurança. X

Antes da montagem, rodar o pino de travamento vermelho (42	Responsabilidade pelo produto.) para fora da tranca de correia dentada (op- X

ção).

 

��

��

��
��

Suspender o cabo de fixação da cobertura (44) na peça de suspensão da cobertura (45) na cobertura. X

Suspender o cabo de fixação da cobertura (44) na peça de suspensão da cobertura (2	Responsabilidade pelo produto.4) das placas laterais. X

Montar o cabo de ligação à terra da cobertura na ficha chata da peça de ligação à terra (39). X

Empurrar a cobertura sobre as placas laterais até ela encaixar e certificar-se de que ela também assenta correc- X

tamente na área dos suportes de módulos e dos fixadores de cabos.
Verificar a posição correcta dos cabos de fixação da cobertura (44) e do cabo de ligação à terra. Não pode  à
haver contacto com peças móveis.

Atarraxar o pino de travamento vermelho (42	Responsabilidade pelo produto.) na tranca. X
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Colocação em funcionamento do sistema de porta6.3.3 

No esquema de ligações encontram-se informações sobre a conexão e a parametrização dos sensores de segu-
rança, assim como das entradas e saídas, e informações para a colocação em funcionamento.

Criar livro de controlo6.3.4 

Realizar a análise de segurança. X

Introduzir na análise de segurança para o utilizador as opções montadas. X

Desmontar6.4 

AVISO! 
Perigo de morte devido a choque eléctrico!

Encarregar um electricista de conectar e desconectar a instalação eléctrica (2	Responsabilidade pelo produto.30 V). X

Efectuar a conexão à rede e o controlo do condutor de protecção conforme a VDE 01.00 parte 61.0. X

CUIDADO! 
Perigo de ferimentos!
A rotação da cobertura pode ferir pessoas.

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

CUIDADO! 
Perigo de ferimentos devido a pancadas e esmagamento!

Proteja as folhas da porta contra movimento acidental. X

Desconecte o acumulador. X

A desmontagem é efectuada em sequência inversa à da montagem.
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Assistência e manutenção

Assistência e manutenção7 

Assistência mecânica7.1 

Controlar a tensão da correia dentada7.1.1 

Pôr a porta em funcionamento.  X

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

Marcar a posição do motor na calha. à
Deslocar o motor para a direita em passos de 1. mm. à

Estirar a correia dentada7.1.2 

Ver o capítulo 6.2	Responsabilidade pelo produto..5.

Manutenção7.2 

Os trabalhos de manutenção prescritos no Slimdrive SL NT e Slimdrive SL NT-FR têm que ser efectuados por um 
perito:

pelo menos uma vez por ano à
ou

quando o indicador de manutenção do comutador de programas acender ou piscar (ver o esquema de liga- à
ções)

Preparar e preencher documentos de controlo. X

Terminados os trabalhos de manutenção, voltar sempre a efectuar o registo com a porta.

Ponto a controlar Actividade Observações

Calha Controlar a limpeza. Caso necessário, limpar a calha

Rodízio Controlar o desgaste abrasivo das roldanas Caso necessário, eliminar o abrasão

Controlar as escovas Desmontar o rodízio (ver o capítulo 8.2	Responsabilidade pelo produto.)
Caso necessário, substituir as escovas (ver o 
capítulo 8.3)

Área da guia inferior Controlar o funcionamento sem emperramen-
to

Caso necessário, limpar a área da guia 
inferior

Área da guia inferior (es-
covas)

Controlar eventual sujidade e dureza Caso necessário, limpar ou substituir 

Folha da porta Controlar a suavidade de marcha Ver o capítulo 8.1..1.

Correia dentada Controlar eventuais danos e desgaste Caso necessário, substituir a correia dentada 

Controlar a tensão Caso necessário, estirar a correia dentada  
(ver o capítulo 6.2	Responsabilidade pelo produto..5.)

Controlar eventual danificação na tranca de 
correia dentada (opção)

Caso necessário, substituir a correia dentada

Tranca de correia dentada 
(opção)

Controlar o funcionamento Caso necessário, reposicionar a tranca de 
correia dentada (opção) (ver o capítulo 6.2	Responsabilidade pelo produto..9)

Parafusos Verificar se estão bem apertados Caso necessário, apertar os parafusos (bi-
nários de aperto: ver o desenho do acciona-
mento)

Módulos e  
periferia

Controlar o funcionamento correcto Caso necessário, substituir o módulo

Cabos Controlar eventuais danos e  
fixação correcta

Caso necessário, substituir ou fixar os cabos
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Eliminação de falhas

Eliminação de falhas8 

Falhas mecânicas8.1 
Causa Solução

Calha torta Substituir a calha  X

Verificar a base da montagem X

Folhas da porta emperradas Controlar as folhas da porta (ver abaixo) X

Rodízio empenado ou defeituoso, elevado abrasão 
nas roldanas

Substituir roldana (ver abaixo), limpar a calha X

Correia dentada danificada Substituir a correia dentada X

Módulo defeituoso Substituir o módulo (ver abaixo) X

Controlar a folha da porta8.1.1 

Soltar a folha móvel da correia dentada através do fecho de correia. X

Deslocar as folhas da porta e verificar a respectiva suavidade de marcha. X

Se as folhas da porta apresentarem uma marcha suave:  X

Controlar o motor redutor e, em caso de necessidade, substituí-lo.

Substituir o rodízio8.2 

Soltar o dispositivo de arrastamento do fecho de correia. X

Separar o dispositivo de arrastamento do rodízio. X

Proteger o rodízio contra queda por meio do dispositivo de fixação do rodízio (34). X

Soltar os parafusos de suspensão (35) do rodízio. X

Tirar a folha da porta. X

Soltar o rolo anti-queda. X

Remover o dispositivo de fixação do rodízio e substituir o rodízio. X

Montar o rodízio em sequência inversa. Binários de aperto: ver o desenho do accionamento. X

Substituir escovas do rodízio8.3 

Desmontar o rodízio: ver o capítulo 8.2	Responsabilidade pelo produto.. X

Tirar a escova do rodízio. X

Limpar o rolo do rodízio e aplicar nova escova. X

Voltar a montar o rodízio em sequência inversa. X

Mensagens de erro do comando8.4 

Leitura dos erros e seu significado - ver o esquema de ligações.
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Eliminação de falhas

Substituir fusível no transformador8.5 

AVISO! 
Perigo de morte devido a choque eléctrico!

Antes de retirar a cobertura da platina separar o sistema da rede de 2	Responsabilidade pelo produto.30 V do edifício. X
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Declaração de conformidade CE

Declaração de conformidade CE9 

  



Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-Mail: sk.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Nord/Ost
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-Mail: berlin.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0 
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-Mail: essen.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-Mail: leonberg.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-Mail: service-info.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
Niederlassung Berlin
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43-(0)662-663142
Fax +43-(0)662-663142-15
E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 (0)  67 89 60 35
Fax +371 (0) 67 89 60 36
E-Mail: office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31-(0)40-26290-80
Fax +31-(0)40-26 290-85
E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance „B“, 
4th floor, office 5, 
1680 Sofia
Tel. +359 (0) 24 70 43 73 
Fax +359 (0) 24 70 62 62
E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86(0)22-26973995-0
Fax +86(0)22-26972702
E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No. 899, Ling Ling Road, 
XuHui District
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 (0)21-523 40 960
Fax +86 (0)21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86(0)20-38731842
Fax +86(0)20-38731834
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Rm3A02, Building 3,
ZhuBang 2000 Business Plaza,
No. 98, Balizhuang xili,
Chaoyang District,
100025 Beijing, P.R.China
Tel. +86-(0)10-8797 5177/-78
Fax +86-(0)10-8797 5171
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. +34(0)9-02194036
Fax +34(0)9-02194035
E-Mail: info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai - 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +3902950695-11
Fax +3902950695-33
E-Mail: italia.it@geze.com

Italy
GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +3906-7265311
Fax +3906-72653136
E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
050061, Almaty, Kasakhstan
Rayimbek ave. 348, A, office 310
Tel. +7 (0) 72 72 44 78 03
Fax +7 (0) 72 72 44 78 03
E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park
Building nr. 10, level 2
Str. Dimitrie Pompei nr. 9–9a
RO-020335 Bucharest, sector 2
Tel. +40 (0) 316 201 257
Fax +40 (0) 316 201 258
E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative 
Office Russia
Kolodesnij pereulok3, str. 25 
Office Nr. 5201-5203
107076 Moskau
Tel. +7 (0) 49 55 89 90 52
Fax +7 (0) 49 55 89 90 51
E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46(0)8-7323-400
Fax +46(0)8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Norway
Industriveien 34 B
2072 Dal
Tel. +47(0)639-57200
Fax +47(0)639-57173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Finland
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358(0)10-4005100
Fax +358(0)10-4005120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Denmark
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Tel. +45(0)46-323324
Fax +45(0)46-323326
E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
118 Richards Drive, Midrand,  
Halfway House Ext. 111
P.O. Box 7934
Midrand 1685
Tel. +27(0)113158286
Fax +27(0)113158261
E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41-(0)62-2855400
Fax +41-(0)62-2855401
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul 
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3 
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir 
Kadıköy / İstanbul
Tel.  + 90  (0) 21 64 55 43 15
Fax  + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
Repräsentanz  GEZE GmbH Ukraine
ul. Vikentiya Hvoyki, 21,
office 151
04080 Kiev
Tel. +38 (0) 44 49 97 725
Fax +38 (0) 44 49 97 725
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971(0)4-8833112
Fax +971(0)4-8833240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44(0)1543443000
Fax +44(0)1543443001
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE GmbH
P.O.Box 1363
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203-0
Fax.: 0049 7152 203-310
www.geze.com 138483-01


