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

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

figyelmeztető szó jelöl!

Figyelmezte-
tő szimbólum

Figyelmezte-
tő szó

Jelentés

VESZÉLY Személyek veszélyeztetése. 
Figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos 
sérülésekhez vezet.

További szimbólumok és ábrázolásra szolgáló eszközök
A helyes kezelés megértéséhez a fontos információkat és műszaki tudniva-
lókat külön kiemeljük.

Szimbólum Jelentése:

    

jelentése: „Fontos tudnivaló”

Jelentése: „Kiegészítő információ”.

 X  Tevékenységre vonatkozó szimbólum: Valamit még el kell végeznie.
 X Több tevékenységi lépés esetén tartsa be a sorrendet.

2 Biztonsági tudnivalók
A személybiztonság érdekében fontos, hogy betartsák ezeket a biztonsági 
utasításokat. Ezeket az utasításokat meg kell őrizni! 

2.1 Termékszavatosság
 à A gyártó saját termékeire vállalt, a termékszavatossági törvényben előírt 

szavatossága szerint figyelembe kell venni az itt található, valamint a ter-
mék szerelési útmutatójában szereplő információkat (termékinformációk 
és rendeltetésszerű használat, helytelen használat, a termék teljesítmé-
nye, a termék karbantartása, tájékoztatási és utasítási kötelezettségek). 
A fentiek figyelmen kívül hagyása mentesíti a gyártót a szavatossági 
kötelezettsége alól.

 à Szerelést, működésellenőrzést és karbantartást csak a GEZE által erre fel-
jogosított szakember végezhet. A berendezés önkényes módosításából 
származó károkért a GEZE semmilyen felelősséget nem vállal.

 à Idegen készülékekkel való kombináció esetén a GEZE semmilyen garanciát 
nem vállal. A javítási- és karbantartási munkákhoz is csak eredeti GEZE alkatré-
szeket szabad használni.
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2.2 Általános érvényű biztonsági útmutatások
A gépekről szóló 2006/42/EK irányelvnek megfelelően a berendezés 
üzembe helyezése előtt kockázatelemzést kell készíteni, és a berendezést a 
gépekről szóló EK irányelv III. függeléke szerinti CE-jelöléssel kell ellátni.

 X Vegye figyelembe az irányelvek, szabványok és országspecifikus előírá-
sok legújabb változatát, különösen:
 à BGV A1 „Baleset-megelőzési előírás, a megelőzés alapelvei“
 à BGV A3 „Elektromos berendezések és üzemi eszközök”
 à ASR A1.6 „Ablakok, felülvilágítók, fényáteresztő falak”.
 à VDE 0100, 600. rész „Kisfeszültségű rendszerek létesítése. 6. rész Vizsgálatok”.
 à DIN EN 60335-1 „Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. 

Biztonság. 1. rész: Általános követelmények”
 à DIN EN 60335-2-103 „Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek 

biztonsága - 2-103. rész: Kapuk, ajtók és ablakok motorjainak speciális 
követelményei;

 X Ne hagyja, hogy a gyerekek a fixen felszerelt szabályozó- és vezérlőbe-
rendezésekkel játszanak, és a távvezérlőket a gyermekektől tartsa távol.

 X Győződjön meg arról, hogy a hajtott rész nyitó- és csukómozgása nem 
okozza a hajtott rész és a környező részek közé bezáródást.

Szereléskor figyeljen a következőkre:
 à Bukóablakok esetén használjon megfelelő biztonsági nyitásha-

tárolót (pl. GEZE gyártmányú 35-ös sz. biztonsági ollót)
 à A rögzítéshez csak eredeti konzolokat szabad használni.
 à A szereléshez alkalmas rögzítőelemeket használjon. A javasla-

tok a szerelési útmutatókban találhatók. Győződjön meg arról, 
hogy a profilban lévő rögzítőelemek biztosítják a felszerelt 
alkatrészek biztonságos tartását.

A fent említett szabványok/szabályok szerint a csukási sebességnek 5 mm/
mp alatt kell lennie, ha magánál az ablaknál nem tesznek további biztonsá-
gi intézkedéseket, ill. ha az ablak 2,5 m magasság alatt van beépítve (lásd az 
ASR A1.6, 6. oldal). Motorjaink gyárilag erre a sebességre vannak beállítva.

2.3 Szerelési utasítások
 X Olvassa el és tartsa be a szerelési útmutatóban lévő utasításokat, és az 

útmutatót a későbbi használathoz őrizze meg. Szereléskor az összes 
méretadatot saját felelősségre ellenőrizni kell.

 à A motor kizárólag száraz helyiségekben történő használatra alkalmas (E 250 NT 
AB esetén védett kültérben is), és nem szabad erős korróziónak (pl. tengeri 
levegőnek) kitett környezetben használni.
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 X A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kiálló meneteire 
védőkupakokat kell tenni.

 X Ellenőrizze, hogy a motor típustábláján megadott feltételek, mint pl. kör-
nyezeti hőmérséklet és elektromos adatok, az adott beszerelési helyen 
betarthatók-e.

 X Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a hajtott rész jó mechanikai állapotban 
van-e, kiegyensúlyozott-e, és könnyen zárható-e.

2.4 Vezetékek elhelyezése és elektromos bekötés
 X Csak a kapcsolási rajzon megadott kábeleket használja. A műszaki adatok 

szerinti kábeltípust, vezetékhosszt és vezetékkeresztmetszetet használja.
 X A sodrott huzalokhoz alapvetően érvéghüvelyeket kell használni.
 X A használaton kívüli vezetékeket szigetelje le.

    

24 V DC és hosszú tápvezeték esetén a kábelnek kellően nagy keresztmet-
szettel kell rendelkeznie a feszültségesés megakadályozásához.
Számítsa ki a keresztmetszetet (lásd a hő- és füstelvezető központok kábele-
zési tervét)! 

2.5 Biztonságtudatos munkavégzés és használat
 X Biztosítsa a munkahelyet az illetéktelenek általi belépéssel szemben.
 X Vegye figyelembe a hosszú berendezésrészek elfordulási tartományát.
 X Az elektromos berendezéseken végzendő munkák előtt szakítsa meg 

a feszültségellátást, és ellenőrizze a feszültségmentes állapotot. Szü-
netmentes áramellátás (UPS) használata esetén a berendezés a hálózati 
oldali feszültségmentesítés esetén is feszültség alatt áll!

 X Beállításkor a motorokat csak impulzusos üzemmódban vezérelje.
 à Sérülésveszély nyitott motor esetén a mozgó alkatrészek miatt (haj, 

ruhadarabok stb. behúzása).
 à Sérülésveszély a nem biztosított becsípődési, ütési, nyírási és behúzási 

helyek miatt.
 à Sérülésveszély üvegtörés miatt.
 à Működés közben az ablakrendszer megfogása sérüléseket okozhat.

2.6 A felszerelt berendezés ellenőrzése
 à A becsípődési, ütési, nyírási és behúzási helyek biztosítására, ill. elkerülé-

sére vonatkozóan, főként a 2,5 m alatti veszélyes helyeket ellenőrizni kell 
és intézkedéseket kell tenni.  
Ilyen intézkedés pl. a kikapcsolós előbeállítással ellátott kapcsoló haszná-
lata (pl. GEZE LTA-LSA ID 118476 szellőztető nyomógomb). Gyermekek 
vagy korlátozott ítélőképességű személyek esetén kikapcsolós előbe-
állítással ellátott kulcsos kapcsolót kell használni (pl. GEZE ID 117996 az 
SCT-hez, ID 090176 a zárcilinderhez). A kapcsolókat úgy kell elhelyezni, 
hogy a veszélyes helyek beláthatók legyenek.
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 X Telepítés után ellenőrizni kell, hogy a berendezés megfelelően van-e 
beállítva és veszélytelenül működik-e.

 X Próbamenettel ellenőrizze az összes funkciót.
 à A szerelés befejezése után a végfelhasználót minden fontos kezelési 

lépésre ki kell oktatni.

3 Az ablakrendszer ártalmatlanítása
Az ablakrendszer olyan anyagokból áll, amelyeket ajánlatos újrahasznosíta-
ni. Ehhez válogassa szét az egyes elemeket anyaguknak megfelelően.
 à alumínium (profilok)
 à vas (csavarok, lánc, ...)
 à műanyag
 à elektronikus alkatrészek (motor, vezérlés, transzformátor, relék, ...)
 à kábelek
 X Az alkatrészek ártalmatlanítását a törvényi előírások szerint végezze el.

4 Karbantartás
A GEZE rendszeres karbantartást ír elő (legalább évente 1-szer). Ezt szak-
értőnek kell végeznie. Ekkor ellenőrizni kell a mechanika működését és 
állapotát (kiegyensúlyozatlanság vagy kopás jelei, a rögzítőelemek sérülése) 
és az elektromos csatlakozásokat. A javítási- és beállítási munkák közben a 
berendezést nem szabad használni.

 X Ellenőrizze a rögzítések és rögzítőcsavarok szoros illeszkedését.
 X Karbantartáskor a motort meg kell tisztítani a szennyeződésektől.

  

  

Figyelem: Becsípődés és beszorulás veszélye! 
Az ablak automatikusan csukódik! 
Szerelés előtt olvassa el a mellékelt biztonsági utasításokat, és a 
motor szerelésekor és működtetésekor azokat tartsa be! A sza-
vatossági igények előfeltétele, hogy a szerelést, a telepítést és a 
karbantartást a gyártó adatai szerint szakszerűen végzik.

 X A villanyszerelő tájékoztatásához adja át ezt a kapcsolási rajzot. 
 X A motort védeni kell a szerelési szennyeződésektől és vízsugártól.
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5 Szinkronműködésű motor konfigurálása
Ablakonként maximum 3 ablakmozgató motor és maximum 2 reteszelőmo-
tor csatlakoztatható. Alapértelmezetten mindegyik motor „szólóként” van 
konfigurálva. Szinkronműködés esetén ezért szerelés előtt minden motort 
újból konfigurálni kell, annak ablakon való használatának megfelelően.

FA Ablakmozgató motor (E 9x0 L/R, 
E 250 NT, Slimchain, Powerchain)

VA Reteszelőmotor  
(E 90x, Power lock)

5.1 ábra

E 9x0 L/R, E 90x Slimchain, Powerchain Power lock  E 250 NT, E 250 NT AB

   

 

     

    
5.2 ábra

 X Slave-k számának beállítása a Master-en és a Slave-k címzése.

DIP (FA) 1 2 3 (4) Master motor 

E 9x0 L/R 
Slimchain 
Powerchain
E 250 NT 
E 250 NT AB

KI KI KI SOLO

KI BE BE MASTER SLAVE

KI BE KI MASTER SLAVE SLAVE

1 2 3 (4) Slave motor 

BE BE BE MASTER SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3

BE BE KI MASTER SLAVE 1 SLAVE 2 SLAVE 3

DIP (VA) 1 2 3 - Reteszelőmotor

E 90x, Power lock BE BE KI VA VA1 2

BE KI BE VA VA1 2

 à A motor minden címét ablakonként csak egyszer szabad megadni.
 à Az RWA 105 NT vasalatrendszernél fontos: 

A 4. DIP-kapcsoló az E 250 NT-nél a menetirány beállítására szolgál, DIP4= KI Ò ablak 
NYITÁS = orsó kitolása (normál állapot), DIP4= BE Ò ablak NYITÁS = orsó behúzása, ill. 
ablak ZÁRÁS = kitolt orsó (RWA 105 NT vasalatrendszer). 
Szinkronüzemű motoroknál a 4. DIP-kapcsolót mindkét motoron ugyanúgy kell beállítani.
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6 Elektromos csatlakoztatás az ablakon 

 
 X Ehhez vegye figyelembe a hozzátartozó kapcsolási rajzokat  

(A-III – A-VI) ezen dokumentum függelékében.

 X A felfekvő motorokat a választott szerelési módnak megfelelően szerelje 
fel az ablakra (lásd a szerelési útmutatót).

 X Szinkronüzem és reteszelőmotoros üzem esetén egy ablak minden mo-
torját kösse be a csatlakozódobozba. 

6.1 ábra
Az integrált E 90x és E 9x0 L/R motorok csatlakoztatásához szükséges azo-
kat a szerelés előtt az ablakon kábelezni. 

 6.2 ábra
 
Az ablakon végzett munkák befejezése után az összes motornak sorba 
kötve kell lennie a csatlakozódobozzal, ill. a kábelátvezetéssel.

    

Lásd A-I

Az integrált motorok lapos szalagkábelének konfekcionálá-
sáról a jelen dokumentum függelékében található megfelelő 
adatlapon (A-I) olvashat.  

    

Lásd A-II

A motor csatlakozókábelét meghibásodás esetén ki kell 
cserélni. 
Ehhez vegye figyelembe a hozzátartozó adatlapot (A-II) ezen 
dokumentum függelékében.
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7 Üzemmódok

Lásd A-III

Szellőztetés/riasztás üzemmód / vezérlés a riasztás relén 
keresztül
 à Szellőztetés esetén:  A motor a szellőztetési sebességgel nyit  

a szellőztetési löketig
 à Riasztás esetén:  A motor a riasztási sebességgel nyit  

a riasztási löketig
 à A szellőztetéshez és riasztáshoz különböző löketek lehetsé-

gesek.

Lásd A-IV

Folyamatos riasztás üzemmód
 A motor mindig 
 riasztási sebességgel nyit a riasztási löketig

Lásd A-V, A-VI

Szellőztetés üzemmód riasztási funkció nélkül
 A motor mindig a szellőztetési se-
 bességgel nyit a beállított szellőztetési löketig.

Láncos motorok esetén a szellőztetési löket 300 mm-re van beállítva. Az 
üzembe helyező koffer és az ST 220 programozó készülék segítségével a 
szellőztetési löket paraméterezhető.

8 Üzembe helyezés
A motor az üzemi feszültség első rákapcsolásakor mind „NYITÁS“-irányban, mind 
pedig „ZÁRÁS“-irányban (24V A = +24V, 24V B = GND) működtethető. Az ablak 
zárt helyzetét a motor az első csukáskor automatikusan felismeri és elmenti azt.  
Figyelni kell arra, hogy ekkor ne legyen akadályoztatás.  
Ha a motor a zárt helyzet elérésekor irányt vált (a motor kb. 15 mm-t nyit), 
üzembe helyezési menetet kell indítani. Ekkor a következőképpen kell eljárni: 

 X Nyissa az ablakot legalább 100 mm-re. 
 X Működtesse az ablak csukására szolgáló kapcsolót (az ablak csukódni kezd). 
 X Legalább 5 mp-re kösse össze a „B“ és „L“ vezetékeket. 
 X Ismét válassza szét a „B“ és „L“ vezetékeket. 

Most újból egy üzembe helyezési menet történik.

 
Szinkronrendszerek esetén az üzembe helyezési menet minden motornál 
együtt indul.

A motor az üzembe helyező koffer (ID 142586) és az ST 220 programozó készü-
lék (ID 087261) segítségével paraméterezhető. Bővebb információk az üzembe 
helyező koffer útmutatójában találhatók.
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9 Műszaki adatok
Reteszelőmotorok Ablakmozgató motorok

E 90x Power lock E 9x0 L/R Slimchain Powerchain E 250 NT, E 250 NT AB 

Mechanikai adatok 
Vonóerő [N] 400 600 400 300 600 750

Tolóerő [N] 400 600 - max. 200 
(löketfüggő)

max. 600 
(löketfüggő)

750

Lökethossz [mm] (lásd a motor típustábláját) 18 max. 22 200 - 900 300 - 800 600 - 1200 100 - 1000

Alapértelmezett szellőztető löket 
* paraméterezhető

18 22 300* 300* 300* 100-1000*  
(löketfüggő)

Löketsebesség [mm/mp.] 
* paraméterezhető

Nyitás: 4* 
Nyitási riasztás: 7 
Csukás: 4*

Nyitás: 2* 
Nyitási riasztás: 5  
Csukás: 2*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: max. 17 
Csukás: 5*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: max. 15 
Csukás: 5*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: max. 15 
Csukás: 5*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: 7 
(500 löket esetén: 10) 
Csukás: 5*

Véghelyzeti lekapcsolás kitolva elektronikusan, belső útjeladóval elektronikusan, belső útjeladóval

Véghelyzeti lekapcsolás behúzva elektronikusan út és terhelés alapján elektronikusan út és terhelés alapján

túlterhelés miatti lekapcsolás elektromosan, elektronikusan áramfelv. alapján elektromosan, elektronikusan áramfelvétel alapján

Tömeg [kg] 1,1 0,8 1,1 - 1,5 1,1 - 1,5 2,2 - 3,0 1,1 - 3,0

Löket / motor hossza [mm] 18 / 344 22 / 422 200 / 450 
400 / 545 
500 / 590 
700 / 695 
900 / 790

300 / 498 
500 / 598 
800 / 748

600 / 693 
800 / 793 
1200 / 993

100 / 384
150 / 434
200 / 484
230 / 514
300 / 584

500 / 784 
750 / 1034
1000 / 1284

Elektromos adatok
Feszültség [V DC] 24 +/-25% SELV          24 +/-25% SELV

max. maradandó hullámosság U_ss [%] 20 20

Bekapcsolási időtartam [%] 30 30 30 30 30 30

Rövid idejű üzemmód [perc] 2 2 6 6 6 6

Teljesítményfelvétel [W] max. 24 max. 36 max. 24 max. 22 max. 36 max. 22  
max. 27 (500 löket esetén)

Szellőztető üzemmód áramfelvétel [A] 
Riasztás üzemmód áramfelvétel [A] 

1,0: 24V DC 
1,0: 18V DC

1,5: 24V DC 
1,5: 18V DC

1,0: 24V DC 
1,3: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 18V DC

1,2: 24V DC 
1,5: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 24V DC (500 löket 
esetén)
1,0: 18V DC 
1,3: 18V DC (500 löket esetén)

Környezeti hőmérséklet [°C] -5 / +70 -5 / +70

Védettség [IP] / érintésvédelmi osztály IP 40 / III IP 42 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 65 / III

Alkalmazási terület Száraz helyiségek Száraz helyiségek (E 250 NT AB: védett kültér)

Csatlakozókábel 4 x 0,75 mm² 4 x 0,75 mm²

Csatlakozási hossz 0,1 m lapos szalag 2 m, szilikon bevonatú 0,1 m lapos szalag 2 m, szilikon bevonatú

                          Műszaki változtatások joga fenntartva! 
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Műszaki adatokIQ windowdrives

9 Műszaki adatok
Reteszelőmotorok Ablakmozgató motorok

E 90x Power lock E 9x0 L/R Slimchain Powerchain E 250 NT, E 250 NT AB 

Mechanikai adatok 
Vonóerő [N] 400 600 400 300 600 750

Tolóerő [N] 400 600 - max. 200 
(löketfüggő)

max. 600 
(löketfüggő)

750

Lökethossz [mm] (lásd a motor típustábláját) 18 max. 22 200 - 900 300 - 800 600 - 1200 100 - 1000

Alapértelmezett szellőztető löket 
* paraméterezhető

18 22 300* 300* 300* 100-1000*  
(löketfüggő)

Löketsebesség [mm/mp.] 
* paraméterezhető

Nyitás: 4* 
Nyitási riasztás: 7 
Csukás: 4*

Nyitás: 2* 
Nyitási riasztás: 5  
Csukás: 2*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: max. 17 
Csukás: 5*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: max. 15 
Csukás: 5*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: max. 15 
Csukás: 5*

Szellőztetési nyitás: 5* 
Nyitási riasztás: 7 
(500 löket esetén: 10) 
Csukás: 5*

Véghelyzeti lekapcsolás kitolva elektronikusan, belső útjeladóval elektronikusan, belső útjeladóval

Véghelyzeti lekapcsolás behúzva elektronikusan út és terhelés alapján elektronikusan út és terhelés alapján

túlterhelés miatti lekapcsolás elektromosan, elektronikusan áramfelv. alapján elektromosan, elektronikusan áramfelvétel alapján

Tömeg [kg] 1,1 0,8 1,1 - 1,5 1,1 - 1,5 2,2 - 3,0 1,1 - 3,0

Löket / motor hossza [mm] 18 / 344 22 / 422 200 / 450 
400 / 545 
500 / 590 
700 / 695 
900 / 790

300 / 498 
500 / 598 
800 / 748

600 / 693 
800 / 793 
1200 / 993

100 / 384
150 / 434
200 / 484
230 / 514
300 / 584

500 / 784 
750 / 1034
1000 / 1284

Elektromos adatok
Feszültség [V DC] 24 +/-25% SELV          24 +/-25% SELV

max. maradandó hullámosság U_ss [%] 20 20

Bekapcsolási időtartam [%] 30 30 30 30 30 30

Rövid idejű üzemmód [perc] 2 2 6 6 6 6

Teljesítményfelvétel [W] max. 24 max. 36 max. 24 max. 22 max. 36 max. 22  
max. 27 (500 löket esetén)

Szellőztető üzemmód áramfelvétel [A] 
Riasztás üzemmód áramfelvétel [A] 

1,0: 24V DC 
1,0: 18V DC

1,5: 24V DC 
1,5: 18V DC

1,0: 24V DC 
1,3: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 18V DC

1,2: 24V DC 
1,5: 18V DC

0,9: 24V DC 
1,1: 24V DC (500 löket 
esetén)
1,0: 18V DC 
1,3: 18V DC (500 löket esetén)

Környezeti hőmérséklet [°C] -5 / +70 -5 / +70

Védettség [IP] / érintésvédelmi osztály IP 40 / III IP 42 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 40 / III IP 65 / III

Alkalmazási terület Száraz helyiségek Száraz helyiségek (E 250 NT AB: védett kültér)

Csatlakozókábel 4 x 0,75 mm² 4 x 0,75 mm²

Csatlakozási hossz 0,1 m lapos szalag 2 m, szilikon bevonatú 0,1 m lapos szalag 2 m, szilikon bevonatú

                          Műszaki változtatások joga fenntartva! 
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Powerchain          
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Power lock          

Slimchain

E 250 NT          



24V A GND +24V GND +24V
24V B +24V GND +24V GND
Signal - - +24V -
LIN - - - -

A-III

MBZ 300, THZ



24V A GND +24V
24V B +24V GND
Signal +24V GND
LIN - -

A-IV

MBZ 300, THZ



24V DC, 2A
z. B. GEZE E 48
(ID: 87776) 

230V AC
24V A GND +24V
24V B +24V GND
Signal - -
LIN - -

LTA-LSA 
(ID: 118476) 

A-V



A-VI

LTA-24-AZ
(ID: 129393) 

230V AC

24V A +24V +24V +24V
24V B GND GND GND
Signal 12V 18V 6V
LIN - -

IQ gear 
(ID: 151959) 

STOP

RD
BK
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EG-Einbauerklärung 
EC declaration of incorporation 
Déclaration d’incorporation CE 

 
Der Hersteller   GEZE GmbH,  
(The manufacturer, Le fabricant)  Reinhold-Vöster-Straße 21-29 
    D-71229 Leonberg  
    Tel.: +49(0)7152/203-0 
 

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt 
(hereby declares that the following product, déclare par la présente que le produit suivant): 
 
Produktbezeichnung  Verriegelungsantrieb  
(Product designation,   (locking drive,  
Désignation du produit):   Moteur de verrouillage) 

   
Typenbezeichnung   E 905, E 906 24 V DC 
(Type designation,    
Désignation du modèle)    

 
Seriennummer / Baujahr   siehe Typenschild 
(Serial number, Numéro de série /  (See identification plate, cf. plaque signalétique) 
Year of manufacture, 
Année de construction)  
      
den folgenden grundlegenden Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht: 
Anhang I, Artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 und 1.5.1. 
 

(meets the following fundamental requirements of the EC Machinery Directive (2006/42/EC): Annex I, Articles 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 and 1.5.1. 
 

répond aux exigences fondamentales suivantes de la directive CE sur les machines (2006/42/CE) : Annexe 1, 
articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2 et 1.5.1.) 
  
Der Verriegelungsantrieb entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinie Elektromagnetische 
Verträglichkeit (2004/108/EG). 
 

(In addition, the locking drive complies with all the provisions of the directive relating to electromagnetic 
compatibility (2004/108/EC). 
 

Le moteur de verrouillage en outre à toutes les dispositions des directives sur la compatibilité électromagnétique 
(2004/108/CE).) 
  
Folgende Normen wurden angewandt 
(The following standards have been applied, 
Les normes suivantes ont été appliquées):  
 

DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-3 
  
 
Der Verriegelungsantrieb darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die 
Fensteranlage, in die der Verriegelungsantrieb eingebaut werden soll, den Bestimmungen der EG-
Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht. 
 

(The chain drive may only be put into operation once it has been established that the window system into which the 
chain drive is to be incorporated complies with the provisions of the EC Machinery Directive (2006/42/EC). 
 

Le moteur de verrouillage doit uniquement être mis en service une fois qu’il a été établi que le système de fenêtre 
lequel le moteur de verrouillage doit être intégré est conforme à la directive européenne sur les machines 
(2006/42/CE).) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zum Verriegelungsantrieb einzelstaatlichen 
Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln.    
Die zum Verriegelungsantrieb gehörenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B 
der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wurden erstellt. 
Dokumentationsverantwortlicher war: Peter Igl / TB3, Tel.: +49(0)7152/203-0 
 

(The manufacturer undertakes to send the special documentation for the locking drive to individual bodies of the 
member states electronically on request.    
The special technical documentation associated with the locking drive as required by Annex VII Part B of 
EC Machinery Directive 2006/42/EC has been produced. 
The following party was responsible for the documentation: Peter Igl / TB3, Tel.: +49(0)7152/203-0 
 

Le fabricant s’engage, sur demande, à transmettre électroniquement aux instances nationales les documents 
spécifiques relatifs au moteur de verrouillage.    
Les documents techniques spécifiques relatifs au moteur de verrouillage ont été établis selon l’annexe VII, partie B, 
de la directive européenne sur les machines 2006/42/CE. 
Responsable de la documentation : Peter Igl / TB3, Tél. : +49(0)7152/203-0.) 
 
 
 
Leonberg, den 24. Juli 2012 
 
  
  
 
Hermann Alber 
Geschäftsführer (Managing Director, Direction) 
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www.geze.pl
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E-Mail: gezesea@geze.com.sg
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www.geze.ch

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