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1 Bevezetés

1.1 Szimbólumok és jelölések

Figyelmeztetések
Ebben az útmutatóban figyelmeztetéseket alkalmazunk, melyek személyi sérülésekre és anyagi károkra figyelmeztetnek.

 X Mindig olvassa el és tartsa be ezeket a figyelmeztetéseket.
 X Kövessen minden olyan intézkedést, melyet figyelmeztető szimbólum és figyelmeztető szó jelöl.

Figyelmeztető 
szimbólum

Figyelmezte-
tő szó

Jelentés

FIGYELMEZ-
TETÉS

Személyek veszélyeztetése. 
Be nem tartása halálos kimenetelű vagy súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT Személyek veszélyeztetése. 
Be nem tartása közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

További szimbólumok és jelölések
A helyes kezelés megértéséhez a fontos információkat és műszaki tudnivalókat külön kiemeljük.

Szimbó-
lum

Jelentés

 

Jelentése: „Fontos tudnivaló”.  
Anyagi károk elkerülését célzó információk

 

Jelentése: „Kiegészítő információ”.
Célja, hogy felhívja a felhasználó figyelmét a fontos kiegészítő információkra. Habár nem fenyeget a szemé-
lyi sérülések vagy az anyagi károk veszélye, de különösen hasznos, hogy gondosan elolvassa a kiegészítő 
információkat.

 X  
Műveletet jelölő szimbólum: itt valamilyen műveletet kell elvégeznie.

 X Több műveleti lépés esetén tartsa be a sorrendet.

Menekülési és mentési útvonal.
Jelentése: menekülő és mentési útvonalakon a tolóajtó nem alkalmazható.

Nem menekülési és mentési útvonal.
Jelentése: menekülő és mentési útvonalakon a tolóajtó nem alkalmazható.

BOBO
Break Out.
Jelentése: az ajtószárny és az oldalelemek Break Out funkcióval vannak ellátva.

BOBO
Nem Break Out.
Jelentése: a funkció Break Out funkcióval rendelkező ajtók esetében nem lehetséges.

1.2 Termékszavatosság
A gyártó saját termékeire vállalt, a termékszavatossági törvényben előírt szavatossága szerint figyelembe kell 
venni a jelen felhasználói kézikönyvben szereplő információkat (termékinformációk és rendeltetésszerű haszná-
lat, helytelen használat, a termék teljesítménye, a termék karbantartása, tájékoztatási és utasítási kötelezettsé-
gek). A fentiek figyelmen kívül hagyása mentesíti a gyártót a szavatossági  kötelezettsége alól. 

1.3 Speciális esetek
Bizonyos esetekben az adatok eltérhetnek az ebben a felhasználói kézikönyvben szereplő adatoktól. Példák:
 à Speciális kábelezés
 à Speciális funkcióbeállítások (paraméterek)
 à Speciális szoftver
 X További információkért forduljon az illetékes szervizhez.
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1.4 További információk
Az üzembe helyezésre és a karbantartásra vonatkozó információk a különböző automatikus tolóajtók kapcsolási 
rajzain és szerelési utasításaiban találhatók.

1.5 Fogalmak
Fogalom Magyarázat
Beltéri vezérlőelem („KI”) Az ajtó mozgató vezérlésére szolgáló nyomógomb, kapcsoló vagy mozgásérzékelő.

A vezérlőelem az ajtó által lezárt helyiségben található.
A vezérlési funkció az „Automata” és az „Üzlet zárása” üzemmódban aktív.
Az „Éjszaka/lezárva” és a „Kikapcsolva” üzemmódban a vezérlőelem nem működik.

Kültéri vezérlőelem („KA”) Az ajtómozgató vezérlésére szolgáló nyomógomb, kapcsoló vagy mozgásérzékelő.
A vezérlőelem az ajtó által lezárt helyiségen kívül található.
A vezérlési funkció az „Automata” üzemmódban aktív. Az „Üzlet zárása” „Éjszaka/lezár-
va” és a „Kikapcsolva” üzemmódban a vezérlőelem nem működik.

Jogosult vezérlőelem („KB”) Belépés ellenőrzése (pl. kulcsos kapcsoló vagy kártyaolvasó készülék) az ajtómozgató 
jogosult személyek által történő vezérléséhez.
A vezérlési funkció „Automata”, „Üzlet zárása”, „Éjszaka/lezárva” és a „Kikapcsolva” 
üzemmódban aktív.

Nyitási biztonsági érzékelő 
(„SIO”)

Jelenlét érzékelő (pl. aktív infravörös fényérzékelő) az ajtó mozgatási tartományának 
biztosítására a nyitási irányában. Az érzékelő biztosítja a mellékzáróélt.

Zárási biztonsági érzékelő 
(„SIS”)

Jelenlét érzékelő (pl. aktív infravörös fényérzékelő) az ajtó mozgatási tartományának 
biztosítására a zárási irányában. Az érzékelő biztosítja a főzáróélt belül és kívül.

Vészleállítás Önreteszelő kapcsoló, amelynek segítségével veszély esetén az ajtómozgató azonnal 
megállítható. Az ajtómozgató mindaddig a pillanatnyi helyzetében áll, amíg a fel-
használó ki nem oldja a vészleállító kapcsoló reteszelését, és ezzel meg nem szünteti 
a vészleállítási helyzetet.

Vészlezárás A vészlezárás aktiválódásakor az ajtó bezáródik és reteszelődik.
A vezérlések és biztonsági berendezések a zárási folyamat közben inaktívak. 

Reset Az ajtómozgató újbóli üzembe helyezésére szolgáló nyomógomb az üzemi feszült-
ség bekapcsolása vagy a tűzriadó befejezése után. A nyomógomb megnyomásával 
aktiválódik az ajtómozgatóba integrált öntartó kapcsolás, amelynek következtében 
az ajtómozgató bekapcsol.
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2 Alapvető biztonsági utasítások

2.1 A felhasználó részére
Az ajtó üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig ezt a felhasználói kézikönyvet, és tartsa be az abban 
foglaltakat. Mindig tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:
 à Tartsa be a GEZE által előírt üzemeltetési, karbantartási és javítási feltételeket.
 à Az üzembe helyezést, az előírt szerelési, karbantartási és javítási munkákat a GEZE által felhatalmazott szak-

embernek kell elvégeznie.
 à Tartsa be a nemzeti és európai irányelveket is.
 à Csak száraz helyiségekben használható.
 à Be kell tartani a biztonságtechnikai ellenőrzések nemzeti előírásokban meghatározott időközét.
 à A hálózati feszültségre való csatlakoztatást villanyszerelőnek kell végeznie.
 à A GEZE előzetes beleegyezése nélkül a rendszeren semmilyen változtatást nem szabad végezni.
 à A rendszer önhatalmú módosítása esetén az ebből eredő károkért a GEZE semmilyen felelősséget nem vállal.
 à A rendszer biztonságos üzemeltetéséért az üzemeltető a felelős.
 à Rendszeresen ellenőriztesse a rendszer biztonságos működését a szervizzel.
 à Ha a biztonsági berendezések elállítódnának, és már nem rendeltetésüknek megfelelően működnének, a rend-

szer további üzemeltetése nem engedélyezett! Haladéktalanul értesíteni kell a szervizt.
 à Gondoskodjon róla, hogy üvegszárnyak esetében a biztonsági matricák jól látható helyre és jól olvasható 

állapotban legyenek felragasztva.
 à A programkapcsolót óvni kell, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá.
 à Sérülésveszély az ajtómozgató éles peremei miatt a fedél levételekor.
 à Sérülésveszély lelógó alkatrészek miatt.
 à A készüléket csak akkor használhatják legalább a 8. életévüket betöltött gyermekek, valamint korlátozott fizikai, 

érzékszervi vagy szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalatokkal rendelkező személyek, ha felügyelet alatt áll-
nak, vagy a készülék használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és tisztában vannak az ezzel járó veszélyekkel.

 à Ne hagyja játszani a gyermekeket a készülékkel.
 à A tisztítást és a felhasználó által elvégezhető karbantartást nem végezhetik gyermekek, hacsak nem állnak 

felügyelet alatt.

2.2 Rendeltetésszerű használat

2.2.1 Automatikus ajtórendszerek
 à A tolóajtórendszer az épületek átjáróiban elhelyezett tolóajtók automatikus nyitására és csukására szolgál.
 à A tolóajtórendszert csak függőleges beépítési helyzetben, száraz helyiségekben, a megengedett alkalmazási 

tartományon belül szabad használni.

 à A tolóajtórendszer épületen belüli személyforgalomra készült.
 à A tolóajtórendszer nem alkalmas az alábbi felhasználásra:

 à ipari célú alkalmazás
 à nem személyforgalmat bonyolító területeken (pl. garázskapuként) történő alkalmazás
 à mozgó tárgyakon, pl. hajókon történő alkalmazás

 à A tolóajtórendszer használata kizárólag az alábbi módon engedélyezett:
 à a GEZE által tervezett üzemmódokban
 à a GEZE által engedélyezett / jóváhagyott komponensekkel
 à a GEZE által szállított szoftverrel
 à a GEZE által dokumentált beépítési változatokban / szerelési módokban
 à az ellenőrzött/engedélyezett alkalmazási tartományon belül (klíma / hőmérséklet / védettség)

 à Minden ettől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül, ami a GEZE-vel szemben érvé-
nyesíthető mindenféle szavatossági és jótállási igény elvesztésével jár.

 à A Slimdrive SL-T30 automata tolóajtórendszer tűzgátló ajtókon történő alkalmazásra szolgál.
 à A Slimdrive SL-RD automata tolóajtórendszer füstgátló ajtókon történő alkalmazásra szolgál.
 à A Slimdrive SL RC2 és a Slimdrive SC RC2 tolóajtórendszer 2-es ellenállási osztályú (RC2) betörésgátló tolóajtó-

kon történő alkalmazásra szolgál.
 à Menekülési és mentési útvonalakon csak automata, FR és BO (Break Out) változatú tolóajtórendszerek alkalmazhatók.
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Fontos tudnivalók a menekülő és mentési útvonalakon alkalmazott ajtókkal kapcsolatban (FR ajtómoz-
gatók, Break Out ajtómozgatók)
 à Semmilyen tárgyat ne helyezzen az ajtó átjárási tartományába.
 à Tisztítás után a tolóajtókon lévő védőszárnyakat/biztosítószárnyakat vissza kell zárni.
 à Az automatikus ajtómozgatók üzemmódválasztó kapcsolását végző programkapcsolót biztosítani kell 

az illetéktelen működtetés ellen.
 à Kulcsos programkapcsoló használata esetén üzemmódváltás után a kulcsot ki kell húzni.
 à Az ajtó reteszelését csak arra jogosult személyek végezhetik.

2.2.2 FR ajtómozgatók
Az automata FR tolóajtók olyan komponensekkel vannak felszerelve, melyek lehetővé teszik a menekülő és men-
tési útvonalakon történő alkalmazást.

Redundáns kivitelű ajtómozgató (2 motoros)
Ha a hálózati feszültség kimarad (pl. áramszünet esetén), akkor a tolóajtók nyitását akkumulátor biztosítja (kivéve 
az „Éjszakai/lezárva” üzemmódban).

Átállás biztonságos állapotra
Ha az ajtómozgató olyan hibát észlel, amely megakadályozza a tolóajtó automatikus nyitását, akkor kinyitja 
az ajtószárnyakat.

Mentési útvonal funkció kikapcsolása
 à „Éjszakai/lezárva” üzemmódra történő átkapcsolás esetén a tolóajtó nem használható menekülési útvonalként.
 à Az „Éjszakai/lezárva” üzemmód nem felel meg a menekülési útvonalakon alkalmazható automata tolóajtókra 

vonatkozó irányelvben (AutSchR) meghatározott üzemmódoknak.
 à Azonosítás  (pl. kulcsos kapcsolóval) után ezt az üzemmódot csak az arra jogosult személyek kapcsolhatják 

be a programkapcsolón található kulcsos kapcsolóval.
 à Az „Éjszakai/lezárva” üzemmódra csak akkor szabad átkapcsolni, ha a menekülési útvonalat már nem használ-

ják, azaz ha már senki sincs az épületben, ill. a menekülési terven más menekülési útvonalak is rendelkezésre 
állnak ebben az időszakban.

Csökkentett nyitási szélesség
A csökkentett nyitási szélesség betanításához az üzemeltetőnek írásban fel kell mutatnia a menekülési útvonal 
számára előírt szélességet. A csökkentett nyitási szélesség betanítása csak e dokumentum felmutatása esetén 
végezhető el. A beállított csökkentett nyitási szélességnek legalább olyan méretűnek kell lennie, mint az elő-
írt menekülési útvonal szélességének. A dokumentum másolatát át kell adni a szerviznek, ill. mellékelni kell 
a karbantartási naplóhoz. A csökkentett nyitási szélesség nem lehet kisebb a teljes nyitási szélesség 30%-ánál. 
A vezérlés ennél kisebb szélességet nem tanul be.

FR-DUO termékváltozat
Két menekülési irány lehetséges.

FR-LL termékváltozat
„Üzlet zárása” üzemmódban a nyitás megakadályozása érdekében az ajtó lezáródik.

FR-RWS termékváltozat
Kiegészítő üzemmód, amely hasonlít az „Éjszakai/lezárva” üzemmódhoz, de kimaradásmentes menekülési útvo-
nal funkciót biztosító reteszeléssel. A nyitást egy szükségszerűen telepítendő vészkapcsoló teszi lehetővé.

2.2.3 Break Out ajtómozgatók
„Automata”, „Állandóan nyitva” és „Üzlet zárása” üzemmódban az ajtószárnyak és az oldalelemek a menekülési 
irányba kitörhetők.

2.2.4 RC2 ajtómozgatók

Az RC2 betörésgátló funkció csak „Éjszakai/lezárva” üzemmódban lehetséges. Ha az ajtót „Éjszakai/lezárva” 
üzemmódban üzemeltetik, akkor a menekülési útvonal funkció nem aktív.
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3 Leírás

3.1 Felépítés

Az ábrázolt ajtórendszer csupán elvi ábrázolás.
Műszaki okokból itt nincs mód az összes lehetőség ismertetésére.
Az alkalmazási esettől függően a kezelőelemek máshol helyezkedhetnek el.

 

4

1 Ajtómozgató
2 Kombinált érzékelő
3 Nyitási biztonsági érzékelő (opció)
4 Ajtószárny
5 Patikuskapcsoló (opció)
6 Programkapcsoló
7 Kulcsos kapcsoló (opció) a programkapcsoló engedélyezéséhez
8 Vésznyitó kapcsoló (opció)
9 Lezárás lezárócsappal (opció)
10 Padlóvezető
11 „Jogosult” vezérlőelem (KB) a jogosult nyitáshoz (pl. kulcsos kapcsolóval)
12 Vészműködtető készülék (vésznyitó kapcsoló opció, vészleállító kapcsoló opció)
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3.2 Az üzemmódok áttekintése
Az automatikus tolóajtókon az alábbi üzemmódok állíthatók be:
 à Automata
 à Üzlet zárása
 à Állandóan nyitva
 à Éjszakai/lezárva
 à Ki

3.2.1 Beállítások a DPS kijelzős programkapcsolón

Üzemmód Gomb Kijelző Magyarázat
DE EN FR IT

Automata aU aU aU aU Az ajtó kinyílik, majd visszacsukódik.
A belső és a külső vezérlőelem aktív.

 à Teljes nyitási szélesség + Az ajtó a teljes nyitási szélességre nyílik.
A világító dióda nem világít.

 à Csökkentett nyitási 
szélesség * +

Az ajtó a teljes lehetséges nyitási szélességnek csak egy bizonyos 
részére nyílik ki (beállítható).
A LED világít.

Üzlet zárása
(egyirányú üzemmód)

ls eO sU sU

A belső vezérlőelem aktív.
A külső vezérlőelem csak akkor aktív, amíg az ajtó nincs zárva.
Az ajtó csak belülről kifelé történő haladáskor nyílik ki. 
A teljes/csökkentett nyitási szélesség ugyanúgy állítható be, mint 
az „Automata” üzemmódnál.

Állandóan nyitva 
(kivéve SL RD) DO hI op pa

Az ajtó nyitva marad. 
A teljes/csökkentett nyitási szélesség ugyanúgy állítható be, mint 
az „Automata” üzemmódnál.

Éjszakai/lezárva
(FR-RWS esetén a speciá-
lis funkciókat lásd lejjebb)

No NO N I N- Addig látható, amíg az ajtó be nem csukódik és le nem záródik 
(ha van rajta lezárószerkezet).

Na N I N O N I Az ajtó be van csukva és le van zárva (ha van rajta lezárószerkezet).
Csak a „Jogosult” vezérlőelem aktív.

Ki (szerviz-/tisztítási állás)

of of of of

Az ajtómozgató karbantartás céljából működésmentes állapotba 
kapcsolható.
Az FR ajtó nyitott helyzetbe megy. 
Az ajtószárny kézzel szabadon mozgatható.
A vezérlő és biztonsági érzékelők nem működnek.
A hajtómotor és a reteszelés kikapcsolt állapotban van.

* Vegye figyelembe a 2.2.2. fejezetben található tudnivalókat

Speciális funkciók FR-RWS esetén

Üzemmód Gomb Kijelző Magyarázat
DE EN FR IT

RWS N® N ® N ® N ® Az ajtót a motorfék reteszeli. A nyitást egy vészkapcsoló teszi lehetővé.

Éjszakai/lezárva
2 × No MO M I N- Addig látható, amíg az ajtó be nem csukódik és le nem záródik 

(ha van rajta lezárószerkezet).

Na N I N O N I Az ajtó be van csukva és le van zárva (ha van rajta lezárószerkezet).
A nyitást egy vészkapcsoló teszi lehetővé.

3.2.2 Beállítások a TPS nyomógombos programkapcsolón

Üzemmód Gomb Kijelző Magyarázat
Automata

 vagy  m

 m

 m

 l

 m

Az ajtó kinyílik, majd visszacsukódik.
A belső és a külső vezérlőelem aktív.

 à Teljes nyitási szélesség
 + 

Az ajtó a teljes nyitási szélességre nyílik.
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Üzemmód Gomb Kijelző Magyarázat
 à Csökkentett nyitási 

szélesség *  + 
Az ajtó a teljes lehetséges nyitási szélességnek csak egy bizonyos 
részére nyílik ki (beállítható).

Üzlet zárása 
(egyirányú üzemmód)  vagy  m

 m

 l

 m

 m

A belső vezérlőelem aktív.
A külső vezérlőelem csak akkor aktív, amíg az ajtó nincs zárva.
Az ajtó csak belülről kifelé történő haladáskor nyílik ki.
A teljes/csökkentett nyitási szélesség ugyanúgy állítható be, mint 
az „Automata” üzemmódnál.

Állandóan nyitva 
(kivéve SL-RD)  vagy  m

 m

 m

 m

 l

Az ajtó nyitva marad.
A teljes/csökkentett nyitási szélesség ugyanúgy állítható be, mint 
az „Automata” üzemmódnál.

Éjszakai/lezárva
 vagy  m

 l

 m

 m

 m

Az ajtó be van csukva és le van zárva (ha van rajta lezárószerkezet).
A mozgásérzékelő nem aktív.
Csak a „Jogosult” vezérlőelem aktív.

Ki (szerviz-/tisztítási állás)
 l

 m

 m

 m

 m

Az ajtómozgató karbantartás céljából működésmentes állapotba 
kapcsolható.
Az FR ajtó nyitott helyzetbe megy. 
Az ajtószárny kézzel szabadon mozgatható.
A vezérlő és biztonsági érzékelők nem működnek.
A hajtómotor és a reteszelés kikapcsolt állapotban van.

* Vegye figyelembe a 2.2.2. fejezetben található tudnivalókat

3.2.3 Beállítások az MPS/MPS-ST mechanikus programkapcsolón

RWS esetén nem.

Üzemmód Beállítás Magyarázat
Automata Az ajtó kinyílik, majd visszacsukódik.

A belső és a külső vezérlőelem aktív.
 à Teljes nyitási szélesség

     
Az ajtó a teljes nyitási szélességre nyílik.

 à Csökkentett nyitási szélesség *
     

Az ajtó a teljes lehetséges nyitási szélességnek csak egy bizonyos részére nyílik 
ki (beállítható).

Üzlet zárása 
(egyirányú üzemmód)

A belső vezérlőelem aktív.
A külső vezérlőelem csak akkor aktív, amíg az ajtó nincs zárva.
Az ajtó csak belülről kifelé történő haladáskor nyílik ki.
A teljes/csökkentett nyitási szélesség ugyanúgy állítható be, mint az „Automa-
ta” üzemmódnál.

Állandóan nyitva Az ajtó nyitva marad.

Éjszakai/lezárva Az ajtó be van csukva és le van zárva (ha van rajta lezárószerkezet).
A mozgásérzékelő nem aktív. 
Csak a „Jogosult” vezérlőelem aktív.

Ki (szerviz-/tisztítási állás) Az ajtómozgató karbantartás céljából működésmentes állapotba kapcsolható.
Az ajtószárny kézzel szabadon mozgatható.
A vezérlő és biztonsági érzékelők nem működnek.
A hajtómotor és a reteszelés kikapcsolt állapotban van.
Az FR ajtó nyitott helyzetbe megy.

* Vegye figyelembe a 2.2.2. fejezetben található tudnivalókat



DCU1-NT, DCU1-2M-NT, DCU1, DCU1-2M

10

Leírás

3.3 Kezelőelemek
Az üzemmódok a következő kezelőelemekkel állíthatók be:
 à DPS kijelzős programkapcsoló (lásd a 3.3.1. fejezetet)
 à TPS nyomógombos programkapcsoló (lásd a 3.3.2. fejezetet)
 à MPS mechanikus programkapcsoló beépített kulcsos kapcsolóval/anélkül (opció) (lásd a 3.3.3. fejezetet)

3.3.1 DPS kijelzős programkapcsoló

A kijelzős programkapcsolón az üzemmód az adott gombok megnyomásá-
val állítható be.
Az illetéktelenek általi működtetés a következőképpen tiltható le:
 à Kiegészítő kulcsos kapcsoló csatlakoztatásával 

vagy 
 à A szerviztechnikus által az ST220 segítségével a szervizmenüben beállí-

tott jelszóval

OFF
 

 
 

A kijelző jobb alsó sarkában megjelenő pont a karbantartás 
esedékességét jelzi. 

Ha a kijelző bal oldalán egy pont villog, akkor a szárny pozíciója 
nem ismert.
Ilyen például betanításkor fordulhat elő, mielőtt az ajtómozgató 
megállapította volna a szárny pozícióját a betanító menet során.

3.3.2 TPS nyomógombos programkapcsoló

A rendszer üzemmódját a nyomógombos programkapcsolón lehet kiválasz-
tani, amit a megfelelő program szimbóluma jelez.
Az illetéktelenek általi működtetés a következőképpen tiltható le:
 à Kiegészítő kulcsos kapcsoló csatlakoztatásával 

vagy 
 à A szerviztechnikus által az ST220 segítségével a szervizmenüben beállított 

jelszóval

3.3.3 MPS/MPS-ST mechanikus programkapcsoló

Az MPS mechanikus programkapcsolón kiválasztható a rendszer 
üzemmódja, és kijelzi a megfelelő programot.
Kulcsos kapcsoló nélkül a mechanikus programkapcsoló bárki számá-
ra hozzáférhető.

MPS mechanikus programkapcsoló
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Az MPS-ST mechanikus programkapcsoló esetében az üzemmód kivá-
lasztása zárolva van, ha a hozzá tartozó kulcs ki van húzva.

MPS-ST mechanikus programkapcsoló 
beépített kulcsos kapcsolóval

3.4 Az ajtó normál működése

A GEZE tolóajtók olyan speciális kapcsolással üzemeltethetők, amely ettől eltérő viselkedést is okozhat. Érdeklőd-
je meg az illetékes szerviztől, hogy adott esetben milyen speciális kapcsolást telepítettek. 

3.4.1 Standard funkciók („Automata” üzemmód)
Normál üzemben az ajtó automatikusan nyílik és csukódik.

Mi történik? Mit csinál az ajtó?
Valamelyik vezérlőelem (nyomógomb, kapcsoló vagy mozgásérzékelő) 
működésbe lép.

Az ajtó kinyílik, majd visszacsukódik.

Nyitott ajtó esetén aktiválódik a zárási biztonsági érzékelő. Az ajtó nyitva marad.

Zárt ajtó esetén működésbe lép a zárási biztonsági érzékelő. Az ajtó csukva marad.

Az ajtó csukódása közben működésbe lép a zárási biztonsági érzékelő. Az ajtó visszanyílik.

Zárt ajtó esetén működésbe lép a nyitási biztonsági érzékelő. Az ajtó csukva marad.

 

Az ajtó nyitódása közben működésbe lép a nyitási biztonsági 
érzékelő.

Az ajtó megáll. 

 

Az ajtó nyitódása közben működésbe lép a nyitási biztonsági 
érzékelő.

Az ajtó csak akkor áll meg, ha eléri a csökkentett nyitási 
szélességet (menekülési útvonal szélességet).

Valaki a nyíló ajtóhoz közelít, és működésbe lép a mozgásérzékelő. Az ajtó nyitva marad.

Valaki a csukódó ajtóhoz közelít, és működésbe lép a mozgásérzékelő. Az ajtó visszanyílik.

Az ajtó nyitás közben akadályba ütközik. Az ajtó megáll, várakozik, majd csökkentett sebesség-
gel háromszor megpróbál nyitott helyzetbe menni. 
Ezután visszacsukódik.

Az ajtó csukódás közben akadályba ütközik. Az ajtó azonnal visszanyílik, megvárja a nyitva tartási 
idő végét, majd csökkentett sebességgel becsukódik.

BOBO
Valamelyik ajtószárnyat vagy oldalelemet kitörik. Az ajtó megáll az aktuális pozícióban, és onnan kézzel 

mozgatható.

BOBO
Beakasztják az ajtószárnyat vagy az oldalelemet. Az ajtó az utolsó üzemmódban működik tovább.



DCU1-NT, DCU1-2M-NT, DCU1, DCU1-2M

12

Leírás

3.4.2 Speciális funkciók
Az ajtórendszer speciális funkcióit speciális kapcsolókkal lehet aktiválni.

Kapcsoló / gomb

St
an

da
rd

FR SL
 R

D

SL
 T

30

SL
 R

C2

BO

Mi a kapcsoló / gomb megnyomásának eredménye?

„Jogosult” vezérlőelem 
Vésznyitó kapcsoló

× × – – × × Az ajtó egyszer kinyílik, majd a nyitva tartási idő letelte után 
becsukódik. A beállított üzemmód megmarad. 
Ha van lezárószerkezet, akkor az ajtó „Éjszakai/lezárva” üzem-
módban ismét lezáródik.

– – × – – – Az ajtó egyszer kinyílik, majd azonnal visszacsukódik.

– – – × * – – Az ajtó egyszer kinyílik, majd azonnal visszacsukódik.

A programkapcsoló kulcsos 
kapcsolója

× × × × × × Ha a programkapcsoló kulcsos kapcsolója csatlakoztatva van, akkor 
azzal letiltható, ill. engedélyezhető a programkapcsoló kezelése.

Vésznyitó kapcsoló (árammentes) × – – – × × Az ajtó kinyílik, és végrehajtja az akkumulátoros üzemmódhoz 
beállított funkciót: 
 à Nyitás és kikapcsolás.
 à Zárás és kikapcsolás.
 à Normál üzem legfeljebb 30 percig, ill. 30 nyitás/zárás ciklusig, 

majd nyitás és kikapcsolás.
 à Normál üzem legfeljebb 30 percig, ill. 30 nyitás/zárás ciklusig, 

majd zárás és kikapcsolás.
– – × × – – Az ajtó becsukódik és csukva marad.

„Ajtó zárása” gomb – – – × – – Az ajtó becsukódik és csukva marad.

Vészleállító kapcsoló × – – – × × Az ajtó megáll, és kézzel szabadon mozgatható.

Patikuskapcsoló × × – – – – Ha az ajtón van fogasszíj reteszelő szerkezet, akkor „Éjszakai/le-
zárva” üzemmódban résnyire nyílik ki, és ott lezáródik.
Nem lehetséges az alábbi esetekben:
 à Rudazatos reteszelés.
 à Lock A.

Vészlezárás kapcsoló × – × – × – Az ajtó becsukódik és lezáródik (ha van rajta lezárószerkezet).

VIGYÁZAT!
Sérülésveszély az ajtó általi megütés, összenyomás 
és levágás miatt a vészlezárás aktiválása esetén!

 X Ügyeljen arra, hogy a vészlezárás aktiválására szol-
gáló kapcsoló úgy legyen elhelyezve, hogy azt csak 
betanított személyek tudják működésbe hozni.

*) A funkció csak normál üzemmódban áll rendelkezésre. Tűzriasztás esetén az automatikus funkciók üzemen kívül 
helyeződnek, és az ajtó a gumikötél segítségével becsukódik.
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4 Kezelés

4.1 Az üzemmód kiválasztása

Automatikus ajtórendszerek FR ajtómozgató nélkül

 

A GEZE az illetéktelen személyek általi üzemmódváltás elleni védelem kiépítését ajánlja. 

Automatikus ajtórendszerek FR ajtómozgatóval

 

Az FR ajtómozgatóval felszerelt automatikus ajtórendszereket el kell látni védelemmel, amely megakadályozza 
az illetéktelen személyek általi üzemmódváltást.
Ilyen védelem lehet például egy kulcsos kapcsoló vagy a szerviztechnikus által beállított jelszó (az ST220 segítségével).

4.1.1 Üzemmód kiválasztása a DPS kijelzős programkapcsolón

 X Érintse meg a kívánt üzemmódot a kijelzős programkapcsolón.
Ezzel beállította az üzemmódot, amely megjelenik a kijelzőn (13).

OFF
 

 
 

13

Kijelzős programkapcsoló

Hibaüzenetek a kijelzőn
Ha a rendszerben hiba keletkezik, akkor azt a kijelzős programkapcsoló kb. 10 másodpercenként jelzi.

 X Olvassa le és jegyezze fel a hibaüzenetek számát, majd értesítse a szervizt.

4.1.2 Üzemmód kiválasztása a TPS nyomógombos programkapcsolón

 X Nyomja meg a  és a  gombot, amíg be nem állította a kívánt 
üzemmódot.  
Az aktuális üzemmód LED-je világít.

  TPS nyomógombos program-
kapcsoló

TPS nyomógombos program-
kapcsoló
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4.1.3 Üzemmód kiválasztása az MPS mechanikus programkapcsolón

SL-RD, SL-T30 és FR-DUO/LL/RWS változatok esetén nem lehetséges.

MPS programkapcsolóval
 X Forgassa el a forgókapcsolót (14) a kívánt üzemmódba.

Ezzel beállította az üzemmódot.

14

MPS mechanikus programkapcsoló

MPS-ST programkapcsolóval (kulcsos kapcsolóval)
Az MPS-ST mechanikus programkapcsoló kezelése csak a mellékelt 
kulccsal (15) lehetséges.

 X Helyezze be a kulcsot (15) az MPS-ST mechanikus programkapcsolóba.
 X Forgassa el a kulcsos forgókapcsolót (16) a kívánt üzemmódba.

Ezzel beállította az üzemmódot.
 X Húzza ki a kulcsot.

Ezzel letiltotta az MPS-ST mechanikus programkapcsolót.

��

��

MPS-ST mechanikus programkapcsoló 
beépített kulcsos kapcsolóval

4.2 Üzemmódok letiltása és engedélyezése

4.2.1 DPS és TPS esetén – letiltás/engedélyezés kiegészítő kulcsos kapcsolóval (1. lehetőség)

Automatikus standard tolóajtók esetében
 X Letiltáshoz fordítsa el röviden a kulcsos kapcsolót.

 à DPS esetében egy tetszőleges gomb működtetésének tiltását a „- -” kijelzés jelzi.
 à A TPS esetében a működtetés tiltását a beállított üzemmódhoz tartozó LED egyszeri felvillanása jelzi.
 X Engedélyezéshez ismét fordítsa el röviden a kulcsos kapcsolót. 

Ezután a működtetés folyamatosan engedélyezett.

Ha az illetéktelenek általi kezelés jelszóval van védve, akkor a normál tolóajtó kezelését a „Menekülő és mentési 
útvonalakon elhelyezkedő tolóajtók esetében” című pontban leírtak szerint kell engedélyezni.
A 4.2.2. fejezetben ismertetett alternatív kezelési engedély szintén lehetséges.
Minden esetben elegendő egy kezelési engedély.

Menekülő és mentési útvonalakon elhelyezkedő tolóajtók esetében
 X A működtetés engedélyezéséhez a kulcsos kapcsolót folyamatosan működtetni kell.

Ha a kulcsos kapcsolót nem működtetik, az ajtó működtetése le van tiltva.
 à DPS esetében egy tetszőleges gomb működtetésének tiltását a „- -” kijelzés jelzi.
 à A TPS esetében a működtetés tiltását a beállított üzemmódhoz tartozó LED egyszeri felvillanása jelzi.
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4.2.2 DPS és TPS esetén – engedélyezés jelszóval (2. lehetőség)
Ennek előfeltétele a 2 számjegyből álló jelszó beállítása az ajtómozgató szervizmenüjében (gyári beállítás: nincs jelszó).

Engedélyezés a TPS és DPS programkapcsolón

 X Adja meg a jelszó első számjegyét a megfelelő számú gombnyomással
 à TPS:   Gomb

 à DPS:   Gomb
 X Adja meg a jelszó második számjegyét a megfelelő számú gombnyomással

 à TPS:   Gomb

 à DPS:   Gomb
 X Bevitel megerősítése

 à TPS:  +  gombok

 à DPS:   gomb
A jelszó megadása után a programkapcsoló működtetése engedélyezve van.

Működtetés letiltása
 à Az utolsó gombnyomás után 2 perccel a működtetés automatikusan letiltásra kerül.
 à A TPS esetében a működtetés tiltását a beállított üzemmódhoz tartozó LED egyszeri felvillanása jelzi.
 à DPS esetében egy tetszőleges gomb működtetésének tiltását a „- -” kijelzés jelzi.

4.2.3 Az MPS-ST kulcsos programkapcsoló használata (3. lehetőség)

A beállított üzemmód módosítása csak a kulccsal lehetséges.

4.3 Lezárás/zárfeloldás (opció)
Állapot Magyarázat
Lezárás/zárfeloldás „Éjszakai/lezárva” üzemmódban az ajtó automatikusan reteszelődik. 

Bármilyen más üzemmódba történő átkapcsoláskor az ajtó lezárása 
automatikusan feloldódik.

Kívülről A „Jogosult” vezérlőelem működtetése után a lezárt ajtó kinyílik, 
majd becsukódik, és ismét lezáródik.

Nincs hálózati feszültség Lásd 5. fejezet, Hálózati feszültség kimaradása.

4.4 Viselkedés vészhelyzetben

Slimdrive SL-T30 esetén nem.

Szükség esetén az ajtó a vésznyitó kapcsolóval nyitható ki. 
Normál üzemmódba történő visszatéréshez: 

 X Nyomja meg a vésznyitó kapcsolót.
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4.5 Viselkedés tűzriasztás esetén (Slimdrive SL-T30)
Üzemállapot Magyarázat
Tűzriasztás A programkapcsolón a 07 (tűzriasztás) kijelzés jelenik meg.

Az ajtó azonnal becsukódik csökkentett zárási sebességgel, és csukva 
marad.
Az üzemmód módosítása nem lehetséges.
Az ajtót már csak kézzel lehet kinyitni.

Normál üzem A normál üzemmód a „Reset” gomb megnyomásával állítható vissza. 
A „Reset” gomb az ajtómozgató fedelének kinyitása után érhető el.

Áramkimaradás Lásd 5. fejezet, Hálózati feszültség kimaradása.

4.6 Viselkedés füstriasztás esetén (Slimdrive SL-RD)
Üzemállapot Magyarázat
Füstriasztás A programkapcsolón a 0 8 (füstriasztás) kijelzés jelenik meg.

Az ajtó azonnal becsukódik és csukva marad, de nem záródik le.
A „Jogosult” vezérlőelem működtetése után az ajtó kinyílik, majd 
azonnal visszacsukódik. 
Az üzemmód módosítása nem lehetséges.

Normál üzem Ha a füstjelző inaktív, a normál üzemmód a következőképpen állít-
ható vissza:

 X Nyomja meg a   gombot a kijelzős programkapcsolón.
 X Nyomja meg a  +  gombokat a nyomógombos program-

kapcsolón.
Áramkimaradás Lásd 5. fejezet, Hálózati feszültség kimaradása.

4.7 Zsilipfunkció
A zsilipfunkció esetében két ajtómozgató össze van kapcsolva egymással. E két ajtó egyidejű nyitása a zsilipfunkció 
esetén nem lehetséges. Az először megvezérelt ajtó kinyílik. Amíg ez az ajtó nyitva van, addig a másik ajtó nem nyílik.

„Automata” és „Üzlet zárása” üzemmódban az egyidejű nyitás megvezérlés esetén nem lehetséges. Mindig csak 
egy ajtó nyílik.
A zsilipfunkció az alábbi esetekben inaktív:
 à „Állandóan nyitva” üzemmódban mindkét ajtó nyílik, amíg ez az üzemmód aktív.
 à Vezérlés a „Vezérlőelem jogosult” bemeneten keresztül. 
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5 Hálózati feszültség kimaradása

A hálózati feszültség kimaradásakor (pl. áramszünet esetén) először az épület biztosítékait ellenőrizze.

5.1 Az ajtó viselkedése hálózati feszültség kimaradása esetén

Állapot Reakció

Nincs hálózati feszültség (pl. áramkimaradás) „Éjszakai/lezárva” üzemmódban az ajtó csukott és lezárt állapotban marad.

 Standard ajtómozgatók:
„Üzlet zárása”, „Automata” és „Állandóan nyitva” üzemmódban az ajtó 
viselkedése az üzembe helyezéskor beállított paraméterektől függ:
 à Az ajtó megáll az aktuális pozícióban és lekapcsol.
 à Beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozgatók esetén a kivá-

lasztott funkciónak megfelelően:
 à Az ajtó becsukódik és lekapcsol.
 à Az ajtó kinyílik és lekapcsol.
 à Normál üzem legfeljebb 30 percig, ill. 30 nyitás/zárás ciklusig, 

majd zárás és kikapcsolás.
 à Normál üzem legfeljebb 30 percig, ill. 30 nyitás/zárás ciklusig, 

majd nyitás és kikapcsolás.

 FR ajtómozgatók:
„Éjszakai/lezárva” üzemmódban az ajtó csukott és lezárt állapotban marad.
A többi üzemmódban az ajtó kinyílik, és nyitva marad.

BOBO
 BO ajtómozgatók:

„Éjszakai/lezárva” üzemmódban az ajtó csukott és lezárt állapotban ma-
rad. A többi üzemmódban az ajtó kinyílik, és nyitva marad. A Break Out 
funkció (ajtószárny kitörése) aktiválódásakor az ajtó megáll az aktuális 
pozícióban, és kikapcsol.

Nincs hálózati feszültség (SL-T30 és SL-RD) Az ajtó minden üzemmódban csökkentett zárási sebességgel csukódik be.
Hálózati feszültség visszatérése Az ajtó automatikusan visszatér az utoljára kiválasztott üzemmódba.
Hálózati feszültség visszatérése (SL-T30) Az ajtó a „Reset” gomb megnyomásával visszatér az utoljára kiválasztott üzem-

módba. A „Reset” gomb az ajtómozgató fedelének kinyitása után érhető el.
Hálózati feszültség visszatérése (SL-RD) Az ajtó a következőképpen tér vissza az utoljára kiválasztott üzemmódba:

 X Nyomja meg a    gombot a kijelzős programkapcsolón.
 X Nyomja meg a  +  gombokat a nyomógombos programkapcsolón.
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5.2 Reteszelés/zárfeloldás hálózati feszültség kimaradása esetén

Lezárás típusa Intézkedések

Fogasszíjas reteszelés A lezárásnak csak az ajtó becsukott állapotában van értelme.

Lezárás beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozgatók esetében
 à Ha az ajtót le kell zárni, és ez az egyetlen bejárat:
 X Tolja össze kézzel az ajtót belülről.
 X Nyomja be a lezárócsapot.
 X Működtesse a jogosult nyitás (belső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-

lizálása be nem fejeződik. 
A DPS, ill. a TPS az „Éjszakai/lezárva” üzemmódot mutatja.  
Az ajtó kinyílik – hagyja el az épületet – az ajtó becsukódik – visszareteszel és kikapcsol.

Lezárás feloldása kívülről beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozga-
tók esetében

 X Működtesse a jogosult nyitás (külső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-
lizálása be nem fejeződik, és az ajtó nyílni nem kezd.  
Az ajtó kinyílik – az ajtó becsukódik – visszareteszel és kikapcsol.

Lezárás feloldása belülről beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozga-
tók esetében:

 X Működtesse a jogosult nyitás (külső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-
lizálása be nem fejeződik, és az ajtó nyílni nem kezd.  
Az ajtó kinyílik – az ajtó becsukódik – visszareteszel és kikapcsol.

Lezárás akkumulátorral nem rendelkező ajtómozgatók esetében (csak belül-
ről lehetséges)

 X Tolja az ajtót lezárási helyzetbe, és nyomja le a lezárócsapot (9. 3.1 fejezet). 
Lezárás feloldása akkumulátorral nem rendelkező ajtómozgatók esetében 
(csak belülről lehetséges)

 X Húzza ki a lezárócsapot (9. 3.1 fejezet). 
Az ajtószárnyak lezárása feloldódik és a szárnyak kézzel nyithatók.

Rudazatos reteszelés, Lock A és szekcionált 
ajtó lezárás

A lezárás csak az ajtó becsukott állapotában lehetséges.

Lezárás beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozgatók esetében
Ha az ajtót le kell zárni, és ez az egyetlen bejárat:

 X Tolja össze kézzel az ajtót belülről.
Rudazatos reteszeléssel rendelkező tolóajtó esetén:

 X Lezárás a fedél furatába helyezett imbuszkulcs segítségével, a kulcs megfelelő 
irányba fordításával.

Lock A reteszeléssel rendelkező tolóajtó esetén (lásd a „Lock A automatikus kam-
pós reteszelőzár” szerelési útmutatót is):
Kézi lezárás:

 X Egy kb. 5 mm átmérőjű szerszámnak a főzáróél/oldalléc alsó résébe történő 
bevezetésével és a reteszelés felfelé nyomásával.

Kézi zároldás:
 X Egy kb. 5 mm átmérőjű szerszámnak a főzáróél/oldalléc felső résébe történő 

bevezetésével és a reteszelés lefelé nyomásával.

Reteszelőszerkezettel rendelkező szekcionált ajtó esetén:
 X Lezárás a bal oldali oszlopprofil nyílásába helyezett imbuszkulcs segítségével, 

a kulcs megfelelő irányba fordításával.
 X Ezután működtesse a jogosult nyitás (belső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozga-

tó inicializálása be nem fejeződik. 
A DPS, ill. a TPS az „Éjszakai/lezárva” üzemmódot mutatja.  
Az ajtó kinyílik – hagyja el az épületet – az ajtó becsukódik – az ajtó visszarete-
szel és kikapcsol.

Lezárás feloldása kívülről beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozga-
tók esetében

 X Működtesse a jogosult nyitás (külső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-
lizálása be nem fejeződik, és az ajtó nyílni nem kezd.  
Az ajtó kinyílik – az ajtó becsukódik – visszareteszel és kikapcsol.

Lezárás feloldása belülről beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozga-
tók esetében

 X Működtesse a jogosult nyitás (belső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-
lizálása be nem fejeződik, és az ajtó nyílni nem kezd.  
Az ajtó kinyílik – az ajtó becsukódik – visszareteszel és kikapcsol.
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Lezárás típusa Intézkedések

Rudazatos reteszelés, Lock A és szekcionált 
ajtó lezárás

Lezárás feloldása beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozgatók eseté-
ben (csak belülről lehetséges)
Rudazatos reteszeléssel rendelkező tolóajtó esetén:

 X Lezárás a fedél furatába helyezett imbuszkulcs segítségével, a kulcs megfelelő 
irányba fordításával.

Lock A reteszeléssel rendelkező tolóajtó esetén:
 X Lezárás a kb. 5 mm átmérőjű szerszám főzáróél/oldalléc alsó vagy felső résébe 

történő bevezetésével és a megadott mozgatási irányba történő fordításával.
Reteszelőszerkezettel rendelkező szekcionált ajtó esetén:

 X Zárfeloldás a bal oldali oszlopprofil nyílásába helyezett imbuszkulcs segítsé-
gével, majd a kulcs megfelelő irányba történő forgatásával, amíg az ajtószárny 
résnyire ki nem nyílik, és kézzel ki nem lehet nyitni.

Lezárás SL-BO esetén A lezárás csak az ajtó becsukott állapotában lehetséges.

Lezárás beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozgatók esetében
Ha az ajtót le kell zárni, és ez az egyetlen bejárat:

 X Tolja össze kézzel az ajtót belülről.
 X Nyomja be a lezárócsapot.
 X Működtesse a jogosult nyitás (belső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-

lizálása be nem fejeződik. 
A DPS, ill. a TPS az „Éjszakai/lezárva” üzemmódot mutatja. 
Az ajtó kinyílik – hagyja el az épületet – az ajtó becsukódik – az ajtó visszarete-
szel és kikapcsol.

Lezárás feloldása kívülről beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozga-
tók esetében

 X Működtesse a jogosult nyitás (külső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-
lizálása be nem fejeződik, és az ajtó nyílni nem kezd.  
Az ajtó kinyílik – az ajtó becsukódik – az ajtó visszareteszel és kikapcsol.

Lezárás feloldása belülről beépített akkumulátorral rendelkező ajtómozga-
tók esetében

 X Működtesse a jogosult nyitás (belső) vezérlőelemet, amíg az ajtómozgató inicia-
lizálása be nem fejeződik.

Lezárás akkumulátorral nem rendelkező ajtómozgatók esetében (csak belül-
ről lehetséges)

 X Nyomja az ajtót lezárási helyzetbe, majd nyomja le a lezárócsapot (9. 3.1 fejezet). 
Lezárás feloldása akkumulátorral nem rendelkező ajtómozgatók esetében 
(csak belülről lehetséges)

 X Húzza ki a lezárócsapot (9. 3.1 fejezet).  
Az ajtószárnyak lezárása feloldódik és a szárnyak kézzel nyithatók.

A hálózati feszültség visszatérésekor a (reteszelt) ajtó automatikusan „Éjszakai/lezárva” üzemmódba kapcsol.
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6 Hibaüzenetek

6.1 TPS nyomógombos programkapcsoló/DPS kijelzős programkapcsoló

Nyomógombos 
programkapcsoló kijelzése

Megnevezés Kijelzős programkapcsoló kijelzése

– – – – – Nincs üzemi feszültség
– – – × × Az ajtómozgató túl forró 45, 46, 48, 75, 78
– – × – × Pozíció 26, x.x
– – × × – SIS 13, 19
– – × × × Motor 10, 11, 12, 71, 72
– × – – × 4 percnél hosszabb vezérlés 35, 36, 37, 38, 39, 40
– × – × × Zsilip, szélfogó 33
– × × – – Akkumulátor 61
– × × × – Nyitási idő túl nagy 64
× – – – × Riasztás 07, 08, 32, 42, 44
× – – × × DCU104 50
× – × – – SIO, BO 27, 29, 41
× × – – – Áramkimaradás 03
× × – – – Vezérlés 01, 02, 28, 47, 60, 63, 65, 70, 77, 79
× × × – – Reteszelés 16, 17, 18, 51, 53
× × × – × Kommunikáció 15, 34, 54, 55

6.2 MPS/MPS-ST mechanikus programkapcsoló
Ha a rendszerben hiba keletkezik, akkor azt folyamatosan világító LED jelzi. 

 X Értesítse a szervizt.

7 Mi a teendő, ha...?

Probléma Ok Elhárítás
Az ajtó kinyílik, és csak 
lassan csukódik vissza

A padlóvezetők elszennyeződtek  X Szakítsa meg az áramellátást (pl. a helyszíni biztosítékkal).
 X Tisztítsa meg a padlóvezetőket.

Akadály az ajtó útjában  X Távolítsa el az akadályt az ajtószárny útjából, majd ellen-
őrizze a könnyű mozgathatóságot.

A zárási biztonsági érzékelő (SIS) 
megszakadt vagy elállítódott

 X Tisztítsa meg a zárási biztonsági érzékelőt (SIS) (fénysorompó).
 X Ellenőrizze a fényfüggöny beállításait.

Az ajtó kinyílik, és állan-
dóan becsukódik

Akadály az ajtó útjában, pl. kő
került a padlóvezetőkbe

 X Szakítsa meg az áramellátást (pl. a helyszíni biztosítékkal).
 X Távolítsa el az akadályt, majd tisztítsa meg a padlóvezetőket.

Besugárzás vagy fényvisszaverődés, 
pl. fényvisszaverő padló, csepegő 
eső, növények / virágláda, plakátok/
cégtáblák vagy hasonlók a mozgás-
érzékelő érzékelési tartományában.

 X Ellenőrizze a mozgásérzékelő érzékelési tartományát.

Elállítódott mozgásérzékelő  X Ellenőrizze a mozgásérzékelő érzékelési tartományát.

Az ajtó csak résnyire 
nyílik ki

Akadály az ajtó útjában  X Távolítsa el az akadályt az ajtószárny útjából, majd ellen-
őrizze a könnyű mozgathatóságot.

Az ajtó nem nyílik Akadály az ajtó útjában  X Távolítsa el az akadályt az ajtószárny útjából, majd ellen-
őrizze a könnyű mozgathatóságot.

A mozgásérzékelő elállítódott vagy 
meghibásodott (belső és/vagy külső)

 X Ellenőrizze a mozgásérzékelőt.

„Éjszakai/lezárva”, „Ki” üzemmód  X Válasszon másik üzemmódot.

„Üzlet zárása” üzemmód  X Válassza az „Automata” üzemmódot.

A padlózárak le vannak zárva  X Nyissa ki a padlózárakat.

A Lock M le van zárva  X Nyissa ki a kampós reteszelőzárat.
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Probléma Ok Elhárítás
Nincs hálózati feszültség (pl. áramki-
maradás)

Lásd 5. fejezet, Hálózati feszültség kimaradása.

Tűzriasztás (SL-T30) Lásd 4.5. fejezet, Viselkedés tűzriasztás esetén.

Füstriasztás (SL-RD) Lásd 4.6. fejezet, Viselkedés tűzriasztás esetén.

Csak BO ajtómozgatók esetén:  
Az oldalelem nincs beakasztva
(27-es, 29-es és 41-es hibaüzenet)

 X Akassza be az oldalelemet.

Az ajtó magától becsu-
kódik

Tűzriasztás (SL-T30) Lásd 4.5. fejezet, Viselkedés tűzriasztás esetén.

Füstriasztás (SL-RD) Lásd 4.6. fejezet, Viselkedés tűzriasztás esetén.

Az ajtó lezárása felold 
vagy nem zár le

A lezárószerkezet meghibásodott Zárja le/nyissa ki kézzel az ajtót:
 X Ellenőrizze a lezárást az „Éjszakai/lezárva” üzemmódban.

Ha a lezárás meghibásodott:
 X Értesítse a szervizt.

Az ajtó nem csukódik be A zárási biztonsági érzékelő (SIS) 
megszakadt vagy elállítódott

 X Tisztítsa meg a zárási biztonsági érzékelőt (SIS).
 X Ellenőrizze a fényfüggöny beállításait.

Akadály az ajtó útjában  X Távolítsa el az akadályt az ajtószárny útjából, majd ellen-
őrizze a könnyű mozgathatóságot.

A mozgásérzékelő folyamatosan 
vezérlést ad az ajtónak

 X Ellenőrizze a mozgásérzékelőt.

„Állandóan nyitva”, „Ki” üzemmód  X Válasszon másik üzemmódot.

Nincs hálózati feszültség (pl. áramki-
maradás)

Lásd 5. fejezet, Hálózati feszültség kimaradása.

A programkapcsolót 
nem lehet kezelni

A programkapcsolót letiltották
A programkapcsoló meghibásodott

 X Fordítsa el a kulcsos kapcsolót.
 X Adja meg a jelszót. 
 X Értesítse a szervizt.

Hibaüzenetek kijelzése 
a programkapcsolón

Hiba a rendszerben Lásd 6. fejezetet, Hibaüzenetek

Resetelés/hibamemória törlése
 à TPS esetén:
 X Váltson át „Ki” üzemmódba a  vagy a  gombbal (lásd 4.1. fejezet).
 X Nyomja meg egyszerre 1 másodpercig a  és a  gombot.

 à OFF gombbal rendelkező DPS esetén:
 X Állítsa be a „Ki” üzemmódot.
 X Nyomja meg egyszerre 1 másodpercig a +  gombot.

A hibamemória törlődött.
 X Válasszon új üzemmódot.
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8 Tisztítás és karbantartás

8.1 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS!
Áramütés veszélye szakszerűtlen tisztítás miatt! 

 X Az ajtó tisztítását csak betanított személyekkel végeztesse.

VIGYÁZAT!
Sérülésveszély ütés és becsípődés miatt!

 X Kapcsoljon át „Ki” üzemmódra.
 X Tisztítási munkák előtt biztosítsa az ajtószárnyakat a váratlan elmozdulás ellen.
 X A tisztítást csak a biztonsági berendezések működését ismerő, betanított személyekkel végeztesse.
 X Tisztítás közben megfelelő módon jelölje meg az ajtót.
 X A tisztítási munkák közben biztosítsa a rendszert az illetéktelen személyek általi üzemmódváltás ellen.

Mit kell tisztítani Hogyan kell tisztítani
Biztonsági érzékelő Törölje le nedves ruhával.
Üvegfelületek Mossa le megfelelő üvegtisztítóval, majd törölje szárazra.
Rozsdamentes felületek Törölje le puha ruhával.
Lakkozott felületek Mossa le vízzel és szappannal.
Eloxált felületek Törölje le nem lúgos kenőszappannal (pH-érték 5,5 … 7).
Programkapcsoló Törölje le nedves ruhával. Ne használjon tisztítószert.

8.2 Karbantartás

 à Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a rendszer kifogástalan üzemeléséről. A kifogástalan üzemelés biztosítá-
sa érdekében a karbantartásjelző kigyulladásakor el kell végeztetni az ajtórendszer karbantartását a szervizzel.

 à A Slimdrive SL T30 ajtómozgatót mindig üzemkész állapotban kell tartani. Az üzemeltetőnek saját hatásköré-
ben legalább havonta 1 alkalommal ellenőriznie kell az ajtórendszer működését.

A karbantartásjelzők a programkapcsolókon találhatók. Ennek kivitele az alkalmazott programkapcsolótól függ:

 

OFF
 

 
 

17 1918

Programkapcsoló Karbantartásjelző
DPS Piros pont (17) van a kijelző jobb alsó részén (lásd a 3.3.1. fejezetet is).
TPS Villog a „csökkentett nyitási szélesség” LED (18).
MPS, MPS-ST Villog a LED (19).

A karbantartásjelző a megadott idő vagy nyitási ciklus letelte után világít attól függően, melyik következik be előbb:

Ajtórendszer Naptári idő Nyitási ciklusok
Standard

1 év 500 000
FR változat
RD változat 1 év 200 000
T30 változat ½ év 200 000
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Szakember által végzendő biztonságtechnikai ellenőrzés

A GEZE-vel az alábbi szolgáltatásokat magában foglaló karbantartási szerződést köthet:
 à Görgőskocsik és futósínek tisztítása és utánállítása
 à Fogasszíjak ellenőrzése és utánállítása
 à Ajtófelfüggesztés és padlóvezetés ellenőrzése
 à Rögzítőelemek rögzítettségének ellenőrzése
 à Egyéb beállítási munkálatok végrehajtása
 à Működésellenőrzés
 à Működésellenőrzés SL-RD és SL-T30 esetén

8.3 Akkumulátor

Tájékoztató az elemtörvényről:
(Alkalmazható Németországban és az Európai Unió többi tagállamában, valamint más európai országokban, 
az adott ország szelektív használtelem-visszavételi rendszeréről szóló saját rendelkezéseivel együtt). 
Az elemtörvény értelmében az elemek vagy akkumulátorok forgalmazásával összefüggésben, ill. az elemeket 
vagy akkumulátorokat tartalmazó készülékek szállításával összefüggésben kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt 
a következőkről: 
Az akkumulátorokat és elemeket tilos a háztartási hulladék közé dobni. Az elemtörvény értelmében kifejezetten 
tilos a háztartási hulladékként való ártalmatlanítás. Végfelhasználóként a törvény kötelezi Önt a használt elemek 
visszaszolgáltatására. Kérjük, hogy a használt elemeket kommunális hulladékgyűjtő udvarban vagy kereskedés-
ben ártalmatlanítsa. A tőlünk kapott elemeket használat után postai úton visszajuttathatja hozzánk. Címünk: 
GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Németország.
A káros anyagokat tartalmazó elemek keresztben áthúzott szeméttartály szimbólummal vannak jelölve. A szemét-
tartály szimbólum alatt található a káros anyag vegyjele, kadmium esetén Cd, ólom esetén Pb és higany esetén Hg.

A GEZE automatikus tolóajtó rendszere NiCd-akkumulátorokat tartalmaznak.
A NiCd-akkumulátorokat legkésőbb 2 év elteltével ki kell cserélni.

9 Szakember által végzendő biztonságtechnikai ellenőrzés
A 
 à DIN 18650-2 „Automatikus ajtórendszerek. 2. rész: Automatikus ajtórendszerek biztonsága” 5. fejezete 

és az 
 à EN 16005 „Motorosan mozgatott ajtók”, 4.2.1. fejezete

alapján a motorosan mozgatott ajtók biztonságos állapotát az első üzembe helyezés előtt és évente legalább 
egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni.

A GEZE az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
Az összes biztonsági és vezérlőberendezés felülvizsgálata és működésének ellenőrzése a motorosan mozgatott 
ablakok, ajtók és kapuk karbantartási naplójának tolóajtókra és tolókapukra vonatkozó BGG 950 számú (ZH 1/580.2) 
kiadványában ismertetett követelmények szerint.

10 Műszaki adatok

 à Nyitási sebesség 0,03 m/s … 0,8 m/s

 à Csukási sebesség 0,03 m/s … 0,8 m/s

 à Elektromos csatlakozási értékek 230 V; 50 Hz DIN IEC 60038 szerint

 à Névleges teljesítmény max. 300 VA  
(Powerdrive PL: max. 450 VA)

 à Biztosíték 230 V-os hálózati csatlakozás; 10 A-es épületbiztosíték

 à Külső készülékek áramfelvétele 24 V DC csatlakozás; max. 1000 mA

 à Az akkumulátor jellemzői 24 V; 700 mAh

 à Hőmérséklet-tartomány –15 °C-tól +50 °C-ig; 
csak száraz helyiségekhez 
Slimdrive SL-T30: +10 ºC-tól +50 °C-ig 
Slimdrive SL-RD: +10 ºC-tól +50 °C-ig

 à Védettség IP 20
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