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Tenký pohon GEZE ECdrive T2 
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Subtilní profily křídel GCprofile Therm – křídlové profily s přerušeným tepelným 

mostem pro pohon GEZE ECdrive T2 s možností zasklení 32 mm 
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GEZE Ecdrive T2 

Vybavili jsme všestrannou řadu pohonů posuvných 

dveří GEZE dalšími funkcemi. Nový pohon GEZE 

ECdrive T2 nám (Vám) zajistí lepší, silnější,  

ekonomičtější a spolehlivější prodej na trhu. Je tak 

flexibilní, že nyní povede naše zákazníky a 

partnery ještě snáze k jejich cílům. V systémech s 

posuvnými dveřmi s izolačním zasklením a 

křídlovými profily s přerušeným tepelným mostem 

nám poskytuje pohodlí a významně přispívá k 

tepelné izolaci u fasádních vstupů. 
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2007 

 

Uvedení na trh 

20,000 

 

prodaných kusů ročně 

>70 % 

podíl v obratu v portfoliu 

posuvných dveří 

ECdrive T2 
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ECdrive data 

ECdrive 
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12.02.2020 Open & Close to your goals – The new ECdrive T2 and GCprofile Therm 

 

9  

2007-2018 

Konkurenční prostředí posiluje 

 

Zvyšuje se poptávka po větších křídlech 

 

Zvyšují se požadavky na izolační vlastnosti 

 

Zvyšují se požadavky na efektivnější instalaci a údržbu 



Automatický lineární posuvný systém pro dveře do 140 kg váhy křídla 
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- Tenký vzhled 100 mm 

- zdvojené vozíky a křídlové profily GCprofile 

Therm  umožňují váhu křídla až 140 kg  

- efektivní montáž díky předvrtané kolejnici 

s oválnými otvory 

- k dispozici je průběžné podlahové vedení 

včetně odvodu vody 

- integrované vedení kabelů usnadňuje 

instalaci kabelů 

- samočisticí vozíky prodlužující životnost 

- varianta GEZE ECdrive T2-FR 
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Další vývoj ECdrive 

Nový 

ECdrive T2 

Tenký design 

Kompatibilita s profily GCprofile Therm 

Možnost většího rozměru křídel 

ECdrive 
Stejná 

cena 

Efektivnější instalace 

Zajištění konkurenceschopnosti 

Posílení vlastnostího produktu prostřednictvím selektivního vylepšení 
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Umístění v Portfoliu 
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Výhody - vylepšení 

Tenký Design Vyšší váha křídel 

Přibližně o 20 % 

větší 

plocha křídel 

Redukce výšky ze 120 na 100 mm 

 

Navýšení nosnosti ze120 kg na 140 kg  

        (v kombinaci s GCprofile Therm) 

S nově vyztuženou dráhou a dvojitými vozíky 
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Výhody - vylepšení 

Efektivnější montáž 

Kompatibilita s novými GCprofile Therm 

předvrtání kolejnice v rozteči 400 mm 

oválné díry pro efektivnější a snadnější  usazení 

subtilní design křídel 

možnost zasklení výplně 32 mm (dvojsklo i trojsklo) 
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Nové komponenty 

Dvojitý vozík (volitelné) 

Nové zajištění ozubeného řemene 

Nové servisní rozhraní 

Umožňuje posílení jízdní vlastnosti 

K dispozici pro jakoukoliv hmotnost křídla - maximálně120 kg! 

Jednoduchý rotační pohyb 

 

Uživatelsky příjemný 

Účinnější údržba, protože již není nutné sejmout kryt 

 

Pro uživatele akceptovatelné a jednoduché pro servis 
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Osvědčená technologie - nové komponenty 

Dráha Bočnice 

Fixace krytu Montážní modul 
Kryt 

Servisní vstup Dvojité vozíky Zamykání ozubeného 

řemene 



Technický výkon - automatický pohon posuvných dveří ECdrive T2 

Přehled maximální hmotnosti křídel 
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Door Operator  

Model 
Variants & ID‘s 

Roller  

Carriage Type 

Maximum  

Leaf Weight 

Thin Frame Profiles 

ISO                THERM 

ECdrive T2 

179967 VP-KIT ECDRIVE T2  

 

179968 VP-KIT ECDRIVE T2 FR 

SINGLE 120 kg   120 kg                 120 kg 

180276 VP-KIT ECDRIVE T2 140KG 

 

180277 VP-KIT ECDRIVE T2 FR 140KG 

DOUBLE 140 kg   120 kg                 140 kg 
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Technická data 



GCprofile Therm 

02 
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S přerušeným tepelným mostem 

Energeticky nenáročné budovy jsou trend 

 

V některých zemích je to povinností pro vnější fasády 

 

Někteří konkurenti již nabízejí  

 

Hlavní téma na BAU 2019 
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Na první pohled 

Profily s PTM a subtilním designem 

Zatím pouze v kombinaci s ECdrive T2 

Testováno do hmotnosti křídla 140 kg 

K dispozici i s průběžným podlahovým vedením 
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Objektivně 

Profily s PTM v subtilním provedení 

Koeficient tepelného prostupu (UD) až 1.3 W/m²K 

Zkoušeno podle EN 16361 – norma pro el. dveře 

Vysoká kvalita 

Férová tržní cena 

Jednoduchá výroba oproti křídlům z okenních systémů 

 

 

 

 

 

 



GCprofile Therm 

12.02.2020 Open & Close to your goals – The new ECdrive T2 and GCprofile Therm 

 

2 3  

Výhody - vylepšení 

Design 

Výkon 

Hákový zámek 

Zmenšení viditelné šířky profilů až o 40 % 

 

Křídla váhy až 140 kg  

Vylepšená vzduchotěsnost / tepelná izolace / zvuková izolace 

Vysoce kvalitní, ale jednoduché zpracování 

Lze integrovat do plánování projektu 

Snadné oddělení skupin produktů 

Bez nutných úprav podlahy 
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Výhody - vylepšení 

Nadsvětlík  

Fixní panel 

Odvodněné podlahové vedení 

K dispozici jsou kompletní řešení pro vstupní prostory 

pro 1-/2-křídlový systém 

Instalace přímo pod překlad bez nosníku 

Efektivnější instalace 

Pro průběžné podlahové vedení 

Možnost odvodu vody s připojením… 
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Porovnání profilů 

GCprofile Therm ISO glass Staré profily s PTM 
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Rozsah projektu, část 1 

Nové díly / komponenty 

 Posuvné křídlo s těsnícím a drenážním 

systémem 

 Fixní panel s těsnícím a drenážním 

systémem 

 Konstrukce nosníku 

 Nadsvětlík 

 Těsnění 

 Odvod vody z vedení 
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Rozsah projektu, část 2 

Integrovaná řešení 

 Podlahový zámek 

 Lock M/Lock A 

 Podlahové vedení 
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Odvodnění podlahového vedení 

V kombinaci s průběžným podlahovým vedením 

Připojení k drenáži podlahového vedení na místě pomocí standardní 

příruby 
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Hákový zámek 

Řešení pomocí přídavných profilů 

 Jednoduchá montáž 

 Subtilní profily 
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Nadsvětlík 

Design okenních profilů 

S PTM 

Varianty 

 Bez členění 

 S příčkami 
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Nadsvětlík – výkresy s pevnými díly 



ECdrive T2 
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Výkres – s GCprofile Therm 
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Nadsvětlík – výkres s pevnými díly 
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Nadsvětlík – výkres s pevnými díly 

Hlavní 

uzavírací 

hrana 

Hlavní 

uzavírací 

hrana 

Sekundární 

uzavírací 

hrana 
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Osvědčená technologie - nové komponenty 
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Nadsvětlík – výkres s pevnými díly 



Adaptační profily 
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Adaptační profily 
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Děkuji za 

pozornost! 

 





SERVIS 

Zdeněk Damašek, 12. 2. 2020,  Praha 



Značení dveří 
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Konkurence nezahálí 



Značení dveří 
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GEZEconnects 
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Protokoly 
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PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA POHONU POSUVNÝCH DVEŘÍ 
Příloha k servisnímu protokolu 

Úkony spojené s mechanikou pohonu: 

□ Čištění pojezdové plochy pohonu. V případě opotřebení pojezdové plochy, které vyžaduje její výměnu, vyměnit. 

□ Ověření stavu vozíků pohonu. V případě opotřebení těchto prvků, které vyžaduje jejich výměnu, vyměnit. 

□ Ověření opotřebení podlahového vedení, upevnění a stavu „U“ profilu. V případě opotřebení, které vyžaduje jejich výměnu, vyměnit. 

□ Ověření upevnění pohonu k fasádě/stěně. 

□ Ověření mechanických spojů zavěšení křídla, dotažení šroubových spojů. 

□ Ověření a seřízení výšky křídla. 

□ Ověření a seřízení těsnosti dveří po zavření těsnění mezi fasádou a křídly a čelního těsnění křídel po zavření. 

□ Ověření upevnění krytu pohonu. 

□ Vizuální kontrola stavu zasklení křídel, případné poznámky uvést do protokolu. 

 
Úkony spojené s bezpečností a funkčností pohonu: 

□ Ověření a seřízení ochran pohonu infračervených bariér a infračervených clon. V případě jejich poškození vyměnit výše uvedené prvky za nové. 

□ Ověření dosahu funkce pohybových čidel, případná korekce nastavení v souladu s požadavky uživatele. 

□ Ověření nočního režimu pohonu - nočního uzamčení dveří (elektromechanické závory). 

□ Ověření funkce jednosměrného východu. 

□ Ověření zimního otevření dveří (zmenšená šířka průchodu). 

□ Ověření způsobu reakce dveří po výpadku proudu (ve značném množství případů by se dveře po výpadku proudu měly otevřít. V případě 

protipožárních dveří by se dveře měly po výpadku proudu zavřít). V případě zjištění nežádoucího chování - ověřit. 

□ Ověření vstupu z instalace EPS (simulace požárního alarmu). 

□ Ověření funkce nouzového vypínače - nouzového otevírání nebo nouzového zastavení dveří. 

□ Kontrola chybových kódů uložených v ovladači a jejich ověření. 

□ Vynulování servisního indikátoru - parametr CS. 

□ Kontrola elektrických spojů v pohonu, eliminace uvolněných kabelů v připojovacích kostkách . 

□ Ověření funkce vnějšího klíčového přepínače nebo jiného vybavení dveří.  

□ Ověření uložení kabelů pod krytem pohonu. 

 
Úkony spojené s bezpečností a funkčností pohonu: 

□ Závěrečné hodnocení dveří, veškeré poznámky uvést do předávacího protokolu, v případech vytvářejících nebezpečí pro uživatele  neprodleně 

informovat uživatele. 

□ Po provedení prohlídky uklidit místo. 

□ Informovat uživatele o dokončení prohlídky. 

□ Podepsat předávací protokol prací, včetně poznámek uživatele. 

Veškeré práce provádět se zohledněním předpisů BOZP. Práce spojené se zásahem do elektrické instalace provádět po předchozím odpojení 

napájení. Před zahájením provádění prací informovat o této skutečnosti uživatele a uvést předpokládanou dobu trvání prací, informovat o 

komplikacích a rizicích s tím spojených. Získat od uživatele informace o jiných instalacích, umístěných na dveřích, např. ala rmu, jež mohou být 

náhodně aktivovány během prohlídky. Veškeré návrhy a požadavky uživatele, jež odbíhají od standardních možností nastavení/seřízení, konsultovat 

s koordinátorem prací. Je zakázáno na žádost uživatele (nebo jiných osob) vypínat a upravovat nastavení funkce jakýchkoliv bezpečnostních prvků a 

zasahovat do instalací odpovědných za bezpečnost.  

 

Místo instalace (název, město) Servis (datum, čitelný podpis) 

 



Protokoly 
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Servis 
 

KONTROLNÍ LIST POHONU POSUVNÝCH DVEŘÍ 
Příloha k technickému předávacímu protokolu 

 
Nastavení parametrů pohonu 

 
□ Rychlost zavírání □ Funkce infračervené clony ochrany sv. 

průchodu (2a,2b) 

□ Rychlost otevírání 
 

□ Funkce infračervené bariéry ochrany 

□ Zimní otevření dveří  (6) 
sv. průchodu (9) 

 

 

Jednosměrný provoz   (6)
 Funkce infračervené clony ochrany obl. při 

otevírání dveří (3) 

□ Noční zavření/zajištění (10)
 □ Zapnutá směrovost pohybových čidel 

□ Zapojení do systému EPS □ Oblast funkce vněj. pohybového čidla (2a) 

□ Funkce klíčového spínače (7) Oblast funkce vnitř. pohybového čidla 

(v evak. dveřích > šířka sv. průchodu x 1,5m) (2b) 

□ Otevírání po výpadku proudu 
1

 

 
 

Mechanická montáž 
 

Podlaha □ Konečná 

Kompletnost konstrukce 
2
 □ Kompletní 

Montážní podklad/fasáda □ Bez výhrad 

Upevnění prahové vodicí lišty (8)  □ Bez výhrad 

Těsnost dveří po zavření 
2
 □ Bez výhrad 

Svislá regulace křídla □ Bez výhrad 

Napájení 230V AC □ Konečná 

 
 
 
 
 
 

 

Poznámky:…………………………………………………………………... 

 

Poznámky:……………………………………………………………... 

 

Poznámky:……………………………………………………………… 

 

Poznámky:……………………………………………………………………… 

 

Poznámky:……………………………………………………………………. 

 

Poznámky:……………………………………………………………... 

 

Poznámky:…………………………………………………………… 

 
Poznámky: 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

 
 

Po důkladném hodnocení funkce komise považuje zařízení za řádně fungující. 

 

1. ……………………………………………………………………………. 3. ………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Po ověření funkce potvrdit symbolem „V“ v poli □ . V případě absence funkce nebo čidla uvést „X“.  

1 V případě protipožárních dveří nouzové zavření dveří po vypnutí napájení. 
2Uvést absenci těsnění, zasklení, atd. 



AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE  
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21.2.2 Uvedení do provozu pomocí DPS 



Powerturn 
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https://www.youtube.com/watch?v=a6WiZaP3QuI 



Powerturn 
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Slimdrive EMD 
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Bezpečnost  
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Bezpečnost práce 
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Děkuji za 

pozornost! 

 


