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Sissejuhatus

1 Sissejuhatus

1.1 Sümbolid ja illustratsioonid

Hoiatusjuhised
Selles juhendis kasutatakse hoiatusjuhiseid, mis hoiatavad teid materiaalsete kahjude ja inimeste vigastuste eest.

 X Lugege ja järgige alati neid hoiatusjuhiseid.
 X Järgige kõiki meetmeid, mis on tähistatud hoiatussümboli ja hoiatussõnaga.

Hoiatussümbol Hoiatussõna Tähendus

HOIATUS Ohud inimestele. 
Eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked vigastused.

Muud sümbolid ja illustratsioonid
Nõuetekohase kasutamise selgitamiseks on oluline teave ja tehnilised juhised eraldi välja toodud.

Sümbol Tähendus

 

tähendab “Oluline juhis”. 
Teave materiaalse kahju vältimiseks, teema mõistmiseks või tööprotsesside optimeerimiseks.

 
tähendab “Lisateave”

 X  
Tegevust tähistav sümbol: Siin peate midagi tegema.

 X Mitme tegevusetapi korral pidage kinni tegevuste järjekorrast.

1.2 Muudatused ja kehtivus
Versioon 01: kehtib GCprofiili Therm, ISO suluste ja ESG klemmsuluste ECdrive T2 seeria kohta alates ehitusaastast 2021

1.3 Tootevastutus
Tootevastutusseaduses määratud tootja vastutuse kohaselt oma toodete eest tuleb järgida selles brošüüris sisal-
duvat teavet (tooteinfo ja toote otstarbekohane kasutamine, väärkasutus, toote jõudlus, toote hooldus, teavita-
mis- ja instrueerimiskohustused). Selle mittejärgimine vabastab tootja vastutuskohustusest. 

1.4 Muud kohaldatavad dokumendid
Liik Nimi
Töötlemise dokumentatsioon Profiili ülevaade
Tellimusepõhine valmisdetailide nimekiri
Tootmisjoonised
Montaažijuhend Ülaaken
Paigaldusjuhend GCprofiil Therm
Paigaldusjuhend Lükanduksesüsteem

Võimalik, et plaanides tehakse muudatusi. Kasutage ainult viimast versiooni.

1.5 Lühendid

HSK Peamine sulgemisserv

NSK Lisa sulgemisserv

OKFF Valmis põranda ülemine serv

DH Läbikäigu kõrgus
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2 Põhilised ettevaatusabinõud

2.1 Sihipärane kasutamine

Järgnevalt viidatakse GEZE GmbH-le kui GEZE-le.

Lükanduksesüsteemi kasutatakse hoone läbipääsu automaatseks avamiseks ja sulgemiseks. 
Lükanduksesüsteemi võib kasutada ainult vertikaalses paigaldusasendis ja kuivades ruumides lubatud kasutus-
valdkonnas (vt paigaldus- ja hooldusjuhendit).

Lükanduksesüsteem on mõeldud hoonetes isikute liikumiseks. 
Lükanduksesüsteem ei ole konstrueeritud kasutamiseks
 à tööstuses;
 à kasutusvaldkondades, mis ei ole seotud isikute liikumisega (nt garaažiuks),
 à liikuvatel objektidel, nagu nt laevadel.

Lükanduksesüsteemi võib kasutada ainult:
 à GEZE poolt ette nähtud töörežiimidega,
 à GEZE heakskiidetud/toodetud komponentidega,
 à GEZE tarnitud tarkvaraga,
 à GEZE dokumenteeritud paigaldusvariante/-tüüpe kasutades,
 à kontrollitud / heaks kiidetud kasutusvaldkonnas (kliima/temperatuur/kaitseaste).
 à kuivades ruumides;

Muu kasutamine loetakse mittesihipäraseks ning see toob kaasa kõigi vastutus- ja garantiinõuete kehtivuse 
kaotamise GEZE suhtes. 

2.2 Ohutusjuhised
 à Lükanduksesüsteemi ohutustehnoloogiat ja funktsionaalsust mõjutavaid sekkumisi ning muudatusi tohib 

teha ainult GEZE.
 à Laitmatu ja ohutu töö eeldab nõuetekohast transportimist, nõuetekohast ülespanekut ning paigaldamist, 

kvalifitseeritud käsitsemist ja õiget hooldust.
 à Järgida tuleb asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju ning muid üldtunnustatud ohutustehnilisi või 

töötervishoiu eeskirju.
 à Ainult originaalvarustus, originaalvaruosad ja GEZE heaks kiidetud lisatarvikud tagavad lükanduksesüsteemi 

laitmatu toimimise.
 à Ettenähtud paigaldus-, hooldus- ja korrashoiutöid tohivad teha GEZE volitatud spetsialistid.
 à Ohutustehniliste testide puhul tuleb järgida riigipõhiseid seadusi ja eeskirju.
 à Süsteemi omavolilised muudatused välistavad GEZE igasuguse vastutuse selle tagajärjel tekitatud kahju eest 

ning seetõttu muutub evakuatsiooniteedel kasutamist käsitlev luba kehtetuks.
 à Teiste tootjate toodetega kombineerimisel ei võta GEZE toote eest vastutust.
 à Remondi- ja hooldustöödeks tohib kasutada ainult GEZE originaalosi.
 à Toitepingeühenduse peab teostama elektrialaisik. Võrguühendus ja kaitsejuhtide kontrollimine tuleb teha 

VDE 0100 osa 600 järgi.
 à Võrgupoolse lahutusseadmena kasutage paigalduskoha 10 A kaitselülitit.
 à Kaitske displei programmilülitit volitamata juurdepääsu eest.
 à Masinadirektiivi 2006/42/EÜ kohaselt tuleb enne uksesüsteemi käikuvõtmist teha ohuanalüüs ja märgistada 

uksesüsteem CE märgistamise direktiivi 93/68/EMÜ kohaselt.
 à Järgige uusimaid direktiive, standardeid ja riiklike eeskirju, eelkõige järgmisi:

 à DIN 18650: “Lukud ja sulused – automaatsed uksesüsteemid”
 à VDE 0100, osa 600: “Madalpingeseadmete paigaldamine”
 à EN 16005: “Elektrilised uksed. Ohutus kasutamisel, nõuded ja katsemeetodid”
 à EN 60335-1: “Majapidamismasinate ja samalaadsete elektriseadmete ohutus. Osa 1: Üldised nõuded” 
 à EN 60335-2-103: “Majapidamismasinate ja samalaadsete elektriseadmete ohutus: väravate, uste ja akende 

ajamitele esitatavad erinõuded” 
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Toode tuleks paigaldada või ümber ehitada viisil, mis tagaks sellele hõlpsa ja vähest vaeva nõudva juurdepääsu 
võimalike remondi- ja/või hooldustööde korral ja mis võimaliku demonteerimise korral ei põhjustaks ebaproport-
sionaalselt suurt kulu võrreldes toote väärtusega.

2.3 Ohuteadlik töötamine
 à Kindlustage töökoht volitamata isikute ligipääsu vastu.
 à Arvestage süsteemi pikkade komponentide pöördeulatusega.
 à Ärge kunagi tehke suure ohutusriskiga töid (nt ajami, kapoti või ukselehtede paigaldamine) üksinda.
 à Klaasist ukselehtede korral paigaldage neile turvakleebised.
 à Vigastusoht kohtades, kus puuduvad muljumis-, löögi-, lõike- ja sissetõmbeohu eest kaitsvad ohutusseadised!
 à Vigastusoht klaasi purunemise tõttu!
 à Vigastusoht ajami teravate servade tõttu!
 à Vabalt liikuvatest osadest tulenev vigastusoht montaaži ajal!

2.4 Keskkonnateadlik töötamine
 à Eraldage profiilsüsteemi utiliseerimisel erinevad materjalid ja suunake taaskasutusse.

2.5 Ehitisega ühendamine
Ehitisega ühendamine tuleb teostada vastavalt “Uusehitiste ja renoveeritavate hoonete akende ja välisuste pro-
jekteerimise ja paigalduse juhendmaterjali” kehtivale redaktsioonile.

2.6 Ohutusjuhised transpordil ja ladustamisel
 à Mitte visata, mitte lasta maha kukkuda.
 à Vältida tugevaid lööke.
 à Ladustamistemperatuur alla –30 °C ja +60 °C võib seadet kahjustada.
 à Kaitske niiskuse eest.
 à Klaasi transportimisel kasutage spetsiaalseid seadiseid klaasi transportimiseks (nt A-kujulised raamid). 
 à Eraldage mitu klaasi raamil või ladustamisel vahekihtide abil üksteisest (nt korkplaadid, paber, polüesternöör). 
 à Säilitage klaasi ainult ühetasasel ja kandevõimelisel aluspinnal. Kasutage aluseks selleks sobivat materjali (nt 

puitliiste). 
 à Isoleerklaasi puhul veenduge, et see asetseks kogu selle elemendi paksuses ühetasaselt vähemalt 2 alusel. 
 à Ladustamise ja transportimise ohutusseadised ei tohi kahjustada klaasi ega isoleerklaasi puhul servade ühen-

duskohti ning need tuleb asetada tasapinnaliselt klaasipinnale. 
 à Sobivad hoidmiskohad on kuivad, hästi ventileeritavad, suletud, ilmastikukindlad ja UV eest kaitstud ruumid.
 à Klaasist ukselehtede korral paigaldage neile turvakleebised.
 à Vigastusoht klaasi purunemise tõttu! Kasutage ainult turvaklaasi.

2.7 Kvalifikatsioon
GEZE lükandukse eelmontaaži võib teostada ainult ettevõte, mis on katseinstituudi poolt laiendatud tootmisük-
susena heaks kiidetud.
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3 Ettevalmistus

3.1 Plaanid
Joonise nr Liik Nimi
70723-9-0980 Koostejoonis Liikuv ukseleht
70723-9-0981 Koostejoonis Külgpaneel uksepealistuse all
70723-9-0984 Koostejoonis Külgpaneel silluse all
70723-1-0108 Koostejoonis Lisa sulgemisserva tihendiplokk vasa-

kul nurgaga põrandajuhiku jaoks
70723-1-0109 Koostejoonis Lisa sulgemisserva tihendiplokk pare-

mal nurgaga põrandajuhiku jaoks
70723-1-0114 Koostejoonis Lisa sulgemisserva tihendiplokk paremal
70723-1-0115 Koostejoonis Lisa sulgemisserva tihendiplokk vasakul
70715-9-9880 Ukselehe joonised Klaaspaketiga liikuv ukseleht, alumii-

niumist lisa sulgumisservaga 
70715-9-9881 Ukselehe joonised Klaaspaketiga liikuv ukseleht, kummist 

lisa sulgumisservaga 
70715-9-9882 Ukselehe joonised Klaaspaketiga külgpaneel 
70709-9-9852 Ukselehe joonised Ühekordse turvaklaasiga liikuv ukse-

leht EC T2
70709-9-9853 Ukselehe joonised Ühekordse turvaklaasiga külgpaneel EC T2

Võimalik, et plaanides tehakse muudatusi. Kasutage ainult viimast versiooni.

3.2 Tööriistad ja abivahendid

Tööriist Suurus/number/kasutamine

Nuga

Pitskruvid ja plaadid profiili serva tasandamiseks

Pukid Arv sõltub paigaldatavast ülaaknast

A-kujulised raamid

Pingutusrihm

Vaakumtõsteseade

Torx kruvikeeraja

Külglõikur

Tuubipüstol hermeetiku jaoks

Kummi-/plasthaamer

Metallipuur Ø 2 mm

3.3 Pöördemomendid
Pöördemomendid on ära toodud vastava paigaldusetapi juures.

3.4 Kasutatavad materjalid

Kasutatavad materjalid Kasutamine / liik / materjali nr

EPDM liim klaasitihendi liidete tihendamiseks (mat nr 180280)

Hermeetik (hall) tihendamiseks (mat nr 167318)

Klaasplokid 4 x 36 x 100, soonega Aururõhu kompenseerimine GCprofile Therm puhul

3.5 Tarnekomplekt ja selle terviklikkus
 X Avage pakendid ja kontrollige saatelehe alusel üle, kas komplekt on terviklik.
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GCprofiili Therm eelmontaaž

4 GCprofiili Therm eelmontaaž

4.1 Liikuva ukselehe monteerimine

4.1.1 Klaasi ettevalmistamine

HOIATUS!
Lõikevigastuste oht.
Klaasi töötlemiseks mõeldud nuga on väga terav.

 X Käsitsege nuga ettevaatlikult.

 X Asetage klaas ettevaatlikult montaažipukkidele.

 X Veenduge, et klaas asetseb montaažipukkidel välimine külg ülespoole.
 X Järgige klaasil olevat kleepimisjuhist (üleval/all).

 X Eemaldage üleulatuv hermeetik klaasi servalt 
terava noaga.
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4.1.2 Klaasimiskummi paigaldamine

 X Klaasimiskummi (2) paigaldamisel jälgige, et kummitihendit ei tõmmataks 
ega venitataks.

 à Liitekoht (1) peab hiljem asetsema üleval keskel vastu klaasi, ilma vaheta.
 à Ümberringsel klaasimiskummil võib olla ainult jätkukoht.

�

�

 X Asetage klaasimiskumm (2) ümber klaasi serva.
 X Rebige nurkades ettevaatlikult klaasimiskummi 

(2) perforatsiooni.
 X Tehke igasse 90° nurka 3 kohta rebend. 

2

 X Liimige klaasimiskummi (2) liitekoht (1) liimiga 
EPDM (vt ptk 3.4).

 X Laske liimil EPDM 5–10 minutit tahkuda.
 X Seejärel suruge mõlemad liimipinnad kokku.

2

1

4.1.3 Tugiplaatide paigaldamine
 X Lükake ülemisse profiili (2) ukselehe kohta 4 tugiplaati (1) rullikute jaoks.

 

�

�
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4.1.4 Profiilide asetamine klaasile

 X Kontrollige, kas tugiplaadid on ülemises profiilis, vt ptk 4.1.3,

 à Aurusurve kompensatsiooniga/põhjatuulutusega plokid 4 × 36 mm

 X Liimige klaasplokid alumisse profiili ja mõlemasse 
vertikaalsesse profiili.

 X Vajaduse korral kasutage alumisel ja ülemisel 
profiilil hermeetikut (2), et ühendus oleks paremi-
ni tihendatud. 

 X Asetage alumine ja ülemine profiil (1) kohale. 
Pöörake tähelepanu servale.

 X Asetage alumisele ja ülemisele profiilile 2 
nurgaliidest (3) nurga kohta, vajaduse korral lööge 
ettevaatlikult kummi-/plasthaamriga sisse.

�

�

�

�

 X Paigaldage alumisele alumiiniumprofiilile (4) 
2 plastist lükandprofiili (3).

�
�

 X Nihutage lükandprofiilid (3) sisse selliselt, et need 
ulatuvad mõlemalt poolt 21 mm üle.

� �

���� ����
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 X Monteerige sulgemisserva küljeprofiil (5).

�

 X Monteerige põhisulgemisserva küljeprofiil (16).

��

 X Joondage liitekohtades ühendused ja kinnitage 
kõigis 4 nurgas pitskruvidega.
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4.1.5 Profiilide kinnikeeramine

Joonisel on kujutatud sulgemisserva montaaži.

 

�

 X Kinnitage küljeprofiilid neljas nurgas vastavalt 2 kinnituskruviga (1) (pingutusmoment 5,0 Nm).

4.1.6 Tihendite kontrollimine

HOIATUS!
Ukseleht kaalub kuni 140 kg. Pööramisel võivad kehaosad saada muljuda.

 X Transportige ukselehte piisava hulga isikute abil.
 X Kandke kaitsekindaid ja turvajalatseid.

 X Vajutage raamiprofiil pingutusrihmaga peale.
Raamiprofiilid peavad olema otse.

 X Pöörake ukseleht montaažipukkidel ringi.
 X Kontrollige alumise külje tihendeid.

4.1.7 Põrandajuhiku liistu paigaldamine

 X Asetage põrandajuhiku liist (2) 
tasapinnaliselt kohale.

 X Puurige 2 mm puuriga augud.
 X Keerake põrandajuhiku liist (2) 

kruvidega (1) kinni (pingutusmo-
ment 0,8 Nm).

 X Kinnitage põrandajuhiku liist (2) 
kruvidega vastavalt ukselehe 
joonisele.

�
�
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Valikulise läbiva põrandajuhiku 
puhul:

 X paigaldage liugliist (3). Eend 
osutab peamise sulgemisserva 
suunas.

�

�

 X Joondage liugliist (3) peamise sul-
gemisserva juures põrandajuhiku 
liistu suhtes.

�

 X Fikseerige liugliist (3) kruviga (5) 
peamise ja lisa sulgemisserva 
külge.

 X Keerake kruvi (5) sisse seni, kuni kruvipea on 
liugliistuga samas tasapinnas.

��
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 X Lükake harjastihend (5) põranda-
juhiku liistu.

 X Fikseerimiseks painutage har-
jastihendi (5) otsa ettevaatlikult 
tangidega.

�

 X Lükake harjastihend (5) põranda-
juhiku liistu sisse.

�

 X Lõigake harjastihendi (5) teine ots 
ära.

 X Paigaldage teine harjastihend 
samamoodi põrandajuhiku liistu.

�
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4.1.8 Peamise sulgemisserva tihendi paigaldamine

 X Asetage peamise sulgemisserva tihend (1) all 
tasapinnaliselt liugliistule.

 X Asetage peamise sulgemisserva tihend piki 
peamist sulgemisserva.

��
��

�

��
�

1 Peamise sulgemisserva tihend
2 Liugliist
3 Harjastihend
4 Lükandprofiil

 X Lõigake peamise sulgemisserva tihend (1) üleval 
alumiiniumist peamise sulgemisserva profiiliga 
tasapinnaliselt ära.

�
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4.1.9 Viimistlustööd ja transport

HOIATUS!
Ukseleht kaalub kuni 140 kg. Kehaosad võivad saada transportimisel muljuda.

 X Transportige ukselehte piisava hulga isikute abil.
 X Kandke kaitsekindaid ja turvajalatseid.

 X Asetage valmis ukseleht ilma paigaldatud lisa sulgemisserva paketita A-kujulisele raamile. Peamise sulgemis-
serva tihend asub ülaosas.

 X Vajaduse korral paigaldage teine ukseleht samamoodi.
 X Pakendage ja transportige lisa sulgemisserva paketti eraldi. Mitte painutada.
 X Pöörake tähelepanu servale, millele klaaspakett toetub.

4.1.10 Lisa sulgemisserva paketi eelmonteerimine liikuvale ukselehele

 à Lisa sulgemisserva pakett koosneb alumiiniumist katteprofiilist (3), harjastihendist (1) ja lisa sulgemisserva 
tihendist (2).

 X Vajaduse korral lühendage lisa sulgemis-
serva tihendit (2) vastavalt koostejoonisele.

 X Lühendage harjastihendit (1) vastavalt 
koostejoonisele.

 X Suruge harjastihend (1) lisa sulgemisser-
va tihendisse (2).

 X Paigaldage lisa sulgemisserva tihendile 
(2) alumiiniumist katteprofiil (3).

�

�

�
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4.2 Külgpaneeli paigaldus lengile paigaldatud sulguri korral
 X Valmistage klaas ette, vt ptk 4.1.1.
 X Klaasimiskummi paigaldamine, vt ptk 4.1.2.

4.2.1 Profiilide asetamine klaasile

 X Külgpaneeli paigaldamisel pöörake tähelepanu õigele paigaldusasendile.
 X Kinnituskruvi külgosa (1) asub üleval sisepinnal.

�

 X Liimige klaasplokid alumisse profiili ja mõlemasse 
vertikaalsesse profiili.

 X Vajaduse korral kasutage alumisel ja ülemisel 
profiilil hermeetikut (2), et ühendus oleks paremi-
ni tihendatud. 

 X Asetage alumine ja ülemine profiil (1) kohale. 
Pöörake tähelepanu servale.

 X Asetage alumisele ja ülemisele profiilile 2 
nurgaliidest (3) nurga kohta, vajaduse korral lööge 
ettevaatlikult kummi-/plasthaamriga sisse.

�

�

�

�
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 X Monteerige küljeprofiilid (5).

�

 X Joondage liitekohtades ühendused ja kinnitage 
kõigis 4 nurgas pitskruvidega.

 X Keerake profiil kinni, vt ptk 4.1.5.
 X Kontrollige tihendeid, vt ptk 4.1.6.
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4.3 Külgpaneeli paigaldus silluse monteerimiseks
 X Valmistage klaas ette, vt ptk 4.1.1.

4.3.1 Klaasimiskummi paigaldamine

Külgpaneeli puhul ei paigaldata klaasimiskummi 
ümber kogu klaasi. Klaasimiskumm lõpeb mõlemal 
küljel üleval 10 mm klaasi servast allpool. 

 X Paigaldage klaasimiskumm (1), vt ptk 4.1.2.

��

�

�

��

4.3.2 Profiilide asetamine klaasile
 à Aururõhu tasakaalustamiseks või põhjatuulutuse jaoks liimige 4 x 36 mm klaasplokid 

 X alumisse profiili ja mõlemasse vertikaalsesse 
profiili.

 X Asetage alumine profiil (1) klaasile.
�
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 X Asetage alumisele profiilile 2 nurgaliidest 
(3) nurga kohta, vajaduse korral lööge 
ettevaatlikult kummi-/plasthaamriga sisse.

 X Vajaduse korral kandke parema 
tihendustulemuse jaoks pinnale hermeetikut (2).

�

�

�

�

 X Monteerige küljeprofiilid (4).

�

 X Joondage liitekohtades ühendused ja kinnitage 
kõigis 4 nurgas pitskruvidega.
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4.3.3 Profiilide kinnikeeramine

 

1

 X Kinnitage küljeprofiilid neljas nurgas vastavalt 2 kinnituskruviga (1) (pingutusmoment 5,0 Nm).

4.3.4 Tihendite kontrollimine

HOIATUS!
Ukseleht kaalub kuni 140 kg. Pööramisel võivad kehaosad saada muljuda.

 X Transportige ukselehte piisava hulga isikute abil.
 X Kandke kaitsekindaid ja turvajalatseid.

 X Pöörake ukseleht montaažipukkidel ringi.
 X Kontrollige alumise külje tihendeid.

4.3.5 Külgpaneeli tihenduspaketi kokkupanek

 X Lõika tihendite alumisse ossa 5 mm süvend.
�
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 X Vajaduse korral lühendage lisa sulgemisserva 
tihendit (2) vastavalt koostejoonisele.

 X Lühendage harjastihendit (1) vastavalt kooste-
joonisele.

 X Suruge harjastihend (1) lisa sulgemisserva tihen-
disse (2).

 X Asetage alumiiniumist katteprofiil (3) nii, et see 
oleks all 5 mm lühem kui tihend (2) ja üleval 
tihendiga samas tasapinnas.

 X Paigaldage lisa sulgemisserva tihendile (2) alu-
miiniumist katteprofiil (3).

�

�

�

�

�

�

 X Katke ukselehe ülemine osa kilega või plastlindiga.

4.3.6 Viimistlustööd ja transport

HOIATUS!
Külgpaneel on väga raske. Kehaosad võivad saada transportimisel muljuda.

 X Transportige külgpaneeli vähemalt 4 inimesega.
 X Kandke kaitsekindaid ja turvajalatseid.

 X Pöörake külgpaneeli montaažipukkidel.
 X Pöörake tähelepanu servale, millele klaaspakett toetub.
 X Kontrollige alumise külje tihendeid.
 X Asetage valmis külgpaneel ilma paigaldamata lisa sulgemisservata alusele.
 X Pakendage ja transportige lisa sulgemisserva paketti eraldi. Mitte painutada.
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5 ISO-suluse eelmontaaž

5.1 Liikuva ukselehe eelmonteerimine
 X Valmistage klaas ette, vt ptk 4.1.1.

5.1.1 Klaasimiskummi paigaldamine
 X Asetage klaasimiskumm (2) klaasilehele.
 X Liimige klaasimiskummi (2) liitekoht (1) liimiga EPDM (vt ptk 3.4).
 X Laske liimil EPDM 5–10 minutit tahkuda.
 X Seejärel suruge mõlemad liimipinnad kokku. 

2

1

5.1.2 Profiilide asetamine klaasile
 X Asetage ülemine ja alumine uksesiin (4 ja 5) klaasimiskummi keskele.

Klaas ulatub mõlemalt poolt üle 15 mm    

�

�

��

��

 X Lükake ripp-profiil (6) ülemisse uksesiini (4).
 X Jälgige profiili üleulatust paremal ja vasakul. 
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�

�

 X Lükake juhtsiin (7) alumisse uksesiini (5).
 X Jälgige profiili üleulatust paremal ja vasakul. 

�

�

 X Lükake põranda harjastihend (8) juhtsiini (7) sisse. 

�

�
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 X Lükake kokkupandud riputuskruvid ja mutrid (9) ripp-profiilile (6).

 

�

�

�

5.1.3 Profiilide kinnikeeramine

 X Kinnitage tihendusliist (10) vastavalt kahe 
plekikruviga ripp-profiili (6) ja juhtsiini (7) 
külge.

 à Põrandajuhiku süvend (11) peab aset-
sema juhtsiini juures. 

 à Alumiiniumist sulgemisservaga liikuva 
ukselehe puhul jälgige vasaku ja pare-
ma ukselehe profiilide asendit.

�

�

��

��

��
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 X Kinnitage küljeliist (13) vastavalt kahe 
plekikruviga ripp-profiili (6) ja juhtsiini (7) 
külge.

Põrandajuhiku süvend (12) peab asetsema 
juhtsiini (7) juures. 

Joonistel on näidatud alumiiniumist lisa 
sulgemisserva profiili paigaldust.
Plastist lisa sulgemisserva profiil paigalda-
takse samamoodi.

�

�� �� �

��
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5.1.4 Sulgemisserva monteerimine

Alumiiniumist lisa sulgemisserva puhul
 X Vajutage uksetihendi profiili (14) küljeliistu ja 

lõigake ära.

Plastmassist sekundaarsulguriga
 X Vajutage uksetihendi profiil (14) küljeliistu sisse 

ja lõigake ära. 
 X Vajutage uksetihendi profiil (15) küljeliistu sisse 

ja lõigake ära.
 X Jälgige ukselehtede joondust paremale või 

vasakule.

��

��

5.2 Külgpaneeli paigaldamine
 X Valmistage klaas ette, vt ptk 4.1.1.

5.2.1 Klaasimiskummi paigaldamine

 X Asetage klaasimiskumm (2) klaasilehele.
 X Liimige klaasimiskummi (2) liitekoht (1) liimiga 

EPDM (vt ptk 3.4).
 X Laske liimil EPDM 5–10 minutit tahkuda.
 X Seejärel suruge mõlemad liimipinnad kokku.

2

1
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 X Asetage alumine külgpaneeli siin (4) klaasimis-
kummi keskele.

�

 X Lükake kinnitusprofiil (5) alumisse külgpaneeli 
siini (4) sisse.

 X Jälgige profiili üleulatust paremal ja vasakul.

4 Külgpaneeli siin
5 Kinnitusprofiil
6 Sees
7 Väljas

�

�

� �

�
�

���
��

����
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5.2.2 Profiilide kinnikeeramine

 X Kinnitage küljeliist (6) 2 plekikruviga kinnitus-
profiili (5) külge.

�

�

 X Kinnitage lisa sulgemisserva tihendusprofiil (7) 
2 plekikruviga kinnitusprofiili (5) külge.

�

�

5.2.3 Kummitihendi monteerimine

 X Vajutage kummitihend (8) lisa sulgemisserva ti-
hendusprofiili (7) sisse ja lõigake üleulatuv osa ära.

�

�

 à Fotosilma kasutamisel:
 X paigaldage fotosilmad.
 X Juhtige fotosilmade kaabel läbi tühimiku üles.

 à Edasised paigaldusetapid on lisatud lükanduksesüsteemi paigaldamise juhistele.
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6 ESG-klemmsuluse eelmontaaž

6.1 Liikuva ukselehe monteerimine
 X Lükake klaasimiskumm klaasile.

6.1.1 Profiilide asetamine klaasile

 X Asetage alumine uksesiin (4) klaasimiskummi 
keskele.

Klaas ulatub mõlemalt poolt üle 19 mm

�

��

�

 X Lükake juhtsiin (5) alumisse uksesiini (4).
 X Jälgige profiili üleulatust paremal ja vasakul.

�

��

��

�

�
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 X Lükake põranda harjastihend (6) juhtsiini (5).

�

�

 X Kruvige keermespoldid juhtsiini sisse (5) ja 
pingutage.

�

6.1.2 Klambrisiini monteerimine

 X Asetage klambrisiin (7) klaasimiskummi keskele 
ja kinnitage.

�
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 X Klaas ulatub mõlemalt poolt üle 19 mm

��
��

�

 X Paigaldage klambriprofiilid (8) klambrisiinile (7) 
vastavalt koostejoonisele.

 à Klambriprofiilide ja kinnitusplaatide arv sõltub 
ukselehe laiusest (vt koostejoonist). 
Kinnitusplaatide järjekorra puhul pöörake tä-
helepanu sellele, et koostegruppi 70709-1-1146 
tuleb täiendada vastava tükiarvu võrra.

�

�
�

 X Keerake keermespoldid (10) kinnitusplaatidesse (9).

 

��

�

��

 X Lükake kinnitusplaadid (9) klambrisiini (7).
 X Asetage kinnitusplaadid (9) klambriprofiilidele 

(8), nagu koostejoonisel näidatud.
 X Pingutage keermespolte (10).

�

�

��

�
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6.1.3 Profiilide kinnikeeramine
 X Kinnitage küljeliistud (11) peitpeakruvidega uksesiini (4) külge, üleval kinnitage peitpeakruvidega kinnitus-

plaatide (9) külge.

 

�

�

��

��

��

��
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 X Vajutage plastprofiil (11) lisa sulgemisserva liistule ja vajaduse korral kindlustage libisemise vastu.
Vertikaalne vars (12) peab osutama väljapoole, põrandajuhiku süvend (13) allapoole.

väljas

��

�� ��

��

Plastprofiili (11) saab kohandada vastavalt ehituskonst-
ruktsioonilistele tingimustele.

 X Lõigake plastprofiil (11) ühe sälgu (14) juurest ära.

����
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 X Vajutage tihend (15) peamise sulgemisserva külje-
liistu (10).

��

��

��

6.2 Külgpaneeli paigaldamine
 X Valmistage klaas ette, vt ptk 4.1.1.

6.2.1 Profiilide asetamine klaasile

 X Asetage alumine külgpaneeli siin (4) klaasimis-
kummi keskele.

�
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6.2.2 Profiilide kinnikeeramine

 X Kinnitage küljeliist (5) 1 plekikruviga külgpanee-
li siini (4) külge.

�

�

 X Kinnitage lisa sulgemisserva tihendusprofiil (6) 
1 plekikruviga külgpaneeli siini (4) külge.

�

�

 X Vajuta kummitihend (7) lisa sulgemisserva 
tihendusprofiili (6) ja lõigake üleulatuv osa ära.

�

�
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Fotosilma kasutamisel:
 X paigaldage fotosilmad.
 X Juhtige fotosilmade kaabel läbi tühimiku üles.

Edasised paigaldusetapid on lisatud lükanduksesüsteemi paigaldamise juhistele.

7 Viimistlus
 X Teostage ehitisega ühendamine vastavalt Saksa akende ja uste kvaliteediühingu RAL (RAL-Gütegemeinschaft 

Fenster und Haustüren e. V.) juhendmaterjalile (vt ka ptk 2.5).
 X Puhastage süsteem ja klaaspinnad.

8 Puhastamine
Mida puhastada? Kuidas puhastada?

Klaaspinnad Peske külma äädikaveega ja kuivatage.

Roostevabad pinnad Pühkige mitteabrasiivse lapiga.

Värvitud pinnad Pühkige seebivees niisutatud lapiga.

Anodeeritud pinnad Peske mittealuselise määrdeseebiga (pH-väärtus vahemikus 5,5 ... 7).

Plastpinnad Peske vee ja õrnatoimelise pesuvahendiga.

EPDM tihendid Peske vee ja õrnatoimelise pesuvahendiga.
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Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com
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Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com
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Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com
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GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
E-Mail: baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info.es@geze.com
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l. Unipersonale
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

Korea
GEZE Korea Ltd.
E-Mail: info.kr@geze.com
www.geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

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


