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Všeobecná bezpečnostní upozornění

K tomuto návodu
Symboly a vysvětlení
Z důvodu správné obsluhy jsou důležité informace a technické pokyny zvlášť zvýrazněny.
Symbol

Význam
představuje „Důležité upozornění“

znamená „Doplňující informace“

znamená, že se posuvné dveře nemohou používat na únikových a záchranných cestách

znamená, že se posuvné dveře mohou používat na únikových a záchranných cestách

BO

BO

znamená,
BO že křídla dveří a boční díly jsou vybaveny funkcí Break-Out.

BO

znamená, že funkce u Break-Out dveří není možná

Ručení za výrobek
V souladu s ručením výrobce za jeho výrobky definovaném v zákonu o ručení výrobku se musí respektovat
informace obsažené v této brožuře (informace o výrobku a použití v souladu s určením, nesprávné použití, výkon
produktu, údržba výrobku, informační a instrukční povinnost). Jejich nedodržování zbavuje výrobce povinnosti
plnění ze záruky.

1

Všeobecná bezpečnostní upozornění
Před uvedením dveří do provozu si důkladně přečtěte a dodržujte příručku pro uživatele. Kromě toho vždy dodržujte obzvláště následující bezpečnostní upozornění:
àà Doplňující národní a evropské směrnice je třeba dodržovat.
àà Dodržujte podmínky pro provoz, údržbu a ošetřování předepsané firmou GEZE.
àà Údržbové a opravářské práce smějí vykonávat pouze odborníci, kteří jsou autorizováni firmou GEZE.
àà V případě svévolných změn na zařízení nepřebírá firma GEZE žádné ručení za škody, které následkem toho
vzniknou.
àà Použití pouze v suchých místnostech.
àà Provozovatel je zodpovědný za bezpečný provoz zařízení. Pokud jsou bezpečnostní zařízení přestavěná, čímž
už nesplňují předem stanovený účel, není další provoz povolený. Okamžitě je třeba informovat servisního
technika.
àà Podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES musí být před uvedením dveřního zařízení do provozu provedena bezpečnostní analýza (analýza nebezpečí) a dveřní zařízení musí být označeno v souladu se směrnicí CE
pro označování 93/68/EHS.
àà Intervaly bezpečnostně-technické kontroly se musejí dodržovat v souladu s národními předpisy.
àà Automatické systémy posuvných dveří, jakož i únikové a záchranné cesty se nesmějí provozovat pomocí speciálních obvodů.

3

Popis
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2

Popis

2.1

Používání k určenému účelu

2.1.1

Automatické dveřní systémy
àà Automatické dveřní pohony ECdrive, Slimdrive SL NT, Powerdrive PL, Slimdrive SL, Slimdrive SLT, Slimdrive SLV,
Slimdrive SC, Slimdrive SF, Slimdrive SL-RD, Slimdrive SL-T30, Slimdrive SL RC2 a Slimdrive SC RC2 nejsou určeny k použití na únikových a záchranných cestách.
àà Automatický pohon posuvných dveří Slimdrive SL-T30 je určený k použití na protipožárních uzávěrech.
àà Automatický pohon posuvných dveří Slimdrive SL-RD je určený k použití na protikouřových dveřích.
àà Pohony posuvných dveří Slimdrive SL RC2 a Slimdrive SC RC2 jsou určeny k použití ve funkci lineárních posuvných dveří proti vloupání s třídou odolnosti 2.
àà Automatické posuvné dveře FR jsou určeny k použití na únikových a záchranných cestách.
Důležité informace o dveřích na únikových a záchranných cestách (pohony FR, pohony Break-Out)
àà Nestavějte žádné předměty do průchodné oblasti dveří.
àà Stávající bezpečnostní křídla/pojistná křídla na posuvných dveřích se po čištění musejí opět zavřít.
àà Programový přepínač pro přepínání druhu provozu na automatických pohonech dveří se musí zajistit proti
ovládání nepovolanými osobami (např. možné pouze pomocí klíče).
àà Při použití klíčového programového přepínače se musí klíč po změně druhu provozu vytáhnout.
àà Zamykání dveří smí provádět pouze oprávněné osoby.

2.1.2

Pohony FR
Automatické posuvné dveře FR jsou vybaveny komponenty, které umožňují použití ve funkci únikových a záchranných dveří.
Redundantní dimenzování pohonu (2 motory)
Pokud vypadne síťové napětí (např. výpadek proudu), otevřou se posuvné dveře pomocí akumulátoru (neplatí při
provozním stavu „Noc“).
Přechod do bezpečného stavu
Pokud se v pohonu identifikuje chyba, která omezuje otvírání posuvných dveří, křídla dveří se otevřou.
Deaktivace funkce záchranné cesty
àà Přepnutím na druh provozu „NOC“ už nejsou posuvné dveře k dispozici jako úniková cesta.
àà V druhu provozu „NOC“ je redundance zrušená.
àà Provozní režim „NOC“ není provozní režim definovaný podle směrnic o automatických posuvných dveřích na
záchranných cestách (AutSchR).
àà Provozní režim smějí přepínat pouze oprávněné osoby pomocí klíčového přepínače na programovém spínači.
àà K přepnutí na „NOC“ smí dojít pouze tehdy, pokud se úniková cesta již nepoužívá, to znamená, pokud se v budově už nenacházejí žádné osoby, příp. pokud jsou v plánu únikových cest určeny jiné únikové cesty pro toto
časové období.
Produktová varianta FR-DUO
Jsou možné dva směry úniku.
Produktová varianta FR-LL
Dveře se v provozním režimu „Zavření obchodu“ zablokují, aby se zabránilo otevření zvenku.
Produktová varianta FR-RWS
Doplňkový druh provozu – podobný režimu „Noc“, ale se zamykáním včetně zajištění proti výpadku a otevřením
prostřednictvím redundantního nouzového spínače. V ojedinělých případech je nutné schválení.

2.1.3

Pohony Break-Out
Křídla dveří a boční díly se v provozních režimech „Automatika“, „Trvale otevřené“ a „Zavření obchodu“ dají vyrazit
ve směru úniku.

2.1.4

Pohony RC2
Funkce ochrany proti vloupání RC2 existuje pouze u druhu provozu „NOC“. Provozují-li se dveře v druhu provozu
„NOC“, je funkce záchranné cesty deaktivována.
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2.2

Popis

Konstrukce
Vyobrazený dveřní systém představuje jen základní znázornění.
Z technických důvodů zde nelze zobrazit všechny možnosti.
Všechny ovládací prvky lze individuálně rozmístit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pohon
a Kombinovaný hlásič
b Hlásič pohybu
Bezpečnostní senzor otvírání s aktivním infračerveným tlačítkem nebo aktivním infračerveným prahovým tlačítkem
Tlačítko Reset (dostupné přes otvor v krytu pohonu – pouze SL-T320)
Křídlo dveří
Lékárenské tlačítko (doplněk)
Programový přepínač
Klíčový přepínač (doplněk) pro uvolnění programového přepínače
Spínač nouzového vypnutí (doplněk)
a Bezpečnostní senzor zavírání 2-kanálové světelné závory (podle DIN 18650 lze použít jen podmíněně, není povoleno
podle EN 16005)
b Ultrazvukový senzor (omezený dosah)
Zamykání pomocí blokovacího kolíku
Podlahové vedení
Stykač „Oprávněné“ (KB) pro oprávněné otvírání (např. klíčové tlačítko)
Zařízení nouzového příkazu (doplněk spínač nouzového vypnutí, nouzový spínač)
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3

Obsluha

3.1

Běžný provoz
Posuvné dveře GEZE lze provozovat pomocí speciálních obvodů, které dokážou vyvolat odlišné chování. Informujte se u zodpovědného servisního technika, jaké speciální obvody jsou případně nainstalovány.

3.1.1

Standardní funkce (druh provozu Automatický)
Při běžném provozu dveří se dveře automaticky otvírají a zavírají.

Co se stane?
Stykač (tlačítko, spínač nebo hlásič pohybu) se aktivuje.

Co udělají dveře?
Dveře se otevřou a opět zavřou.

Bezpečnostní senzor zavírání se při otevřených dveřích přeruší.
Bezpečnostní senzor zavírání se při zavřených dveřích přeruší.
Bezpečnostní senzor zavírání se při zavíraných dveřích přeruší.
Bezpečnostní senzor otvírání se při zavřených dveřích přeruší.

Dveře zůstanou otevřené.
Dveře zůstanou zavřené.
Dveře se opět otevřou.
Dveře zůstanou zavřené.

Bezpečnostní senzor otvírání se při otvíraných dveřích přeruší. Dveře zůstanou stát.
Bezpečnostní senzor otvírání se při otvíraných dveřích přeruší. Dveře se zastaví až tehdy, jakmile se dosáhne redukovaná šířka otevření (šířka únikové cesty).
Osoba se pohybuje směrem k otevřeným dveřím a hlásič pohybu se
aktivuje.
Osoba se pohybuje směrem k zavíraným dveřím a hlásič pohybu se
aktivuje.

Dveře zůstanou otevřené.

Dveře narazí při otvírání na překážku.

Dveře zůstanou stát, počkají a třikrát se pokusí přesunout sníženou rychlostí do otevřené polohy. Následně
se dveře zavřou.
Dveře se ihned otevřou, počkají, dokud neuplyne
doba setrvání v otevřeném stavu, a zavřou se sníženou
rychlostí.
Dveře zůstanou stát v aktuální poloze a dají se manuálně přesunout.

Dveře narazí při zavírání na překážku.

BO
BO
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Křídlo dveří nebo boční díl vyskočí.

BO

Křídlo dveří nebo boční díl znovu zapadnou.

BO

Dveře se opět otevřou.

Dveře fungují dále v posledním provozním režimu.
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3.1.2

Obsluha

Zvláštní funkce
Zvláštní funkce dveřního systému se spouští pomocí speciálních spínačů.

Spínač/tlačítko
Standard

FR

SL RD

SL T30

SL RC2

BO

Co spínač / tlačítko způsobuje?

×

×

–

–

×

×

–

–

×

–

–

–

Dveře se jednou otevřou a po uplynutí doby setrvání v otevřeném stavu se znovu zavřou. Nastavený provozní stav zůstává
zachovaný.
Pokud je k dispozici zamykání, dveře se opět zamknou v druhu
provozu „NOC“
Dveře se jednou otevřou a okamžitě opět zavřou

–

–

–

×* –

–

Dveře se jednou otevřou a okamžitě opět zavřou

Klíčový přepínač programového
spínače

×

×

×

×

×

×

Spínač nouzového vypnutí (bez
proudu)

×

–

–

–

×

×

–

–

×

×

–

–

Je-li klíčové tlačítko připojené na programový přepínač, lze
pomocí něho zablokovat, příp. uvolnit obsluhu programového
přepínače.
Dveře se otevřou a provedou funkci zvolenou pro akumulátorový
provoz:
àà Otevřít a vypnout
àà Zavřít a vypnout
àà Běžný provoz na maximálně 30 minut, příp. 30 cyklů otevření/
zavření, poté otevření a vypnutí
àà Běžný provoz na maximálně 30 minut, příp. 30 cyklů otevření/
zavření, poté zavření a vypnutí
Dveře se zavřou a zůstanou zavřené.

Tlačítko „Zavřít dveře“

–

–

–

×

–

–

Dveře se zavřou a zůstanou zavřené.

Nouzový spínač

×

–

–

–

×

×

Dveře se zastaví a daí se ručně posunovat

Lékárenské tlačítko

×

×

–

–

–

–

Spínač nouzového zamykání

×

–

×

–

×

–

V případě zablokování ozubeného řemenu se dveře otevřou v
provozním stavu „NOC“ na šířku štěrbiny a zůstanou stát zablokované.
Není možné u
àà tyčového blokování
àà Lock A
Dveře se zavřou a zablokují (pokud je blokování k dispozici).

Stykač „Oprávněné“
Spínač nouzového vypnutí

*)

3.2

Funkce je k dispozici pouze v běžném provozu. Při požárním poplachu jsou funkce automatiky mimo provoz a
dveře se zavírají pomocí gumového lanka.

Zvolit druh provozu
Automatické dveřní systémy bez pohonů FR
Programové spínače jsou bez klíčových přepínačů přístupné pro každého.

Automatické dveřní systémy s pohony FR
Programové přepínače jsou přístupné pouze pro oprávněné osoby prostřednictvím dodatečných klíčových tlačítek
nebo zadáním hesla (ST220)
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Obsluha
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Displejový programovací přepínač (DPS)
Na displejovém programovacím přepínači lze nastavit druhy provozu stisknutím příslušných tlačítek.
Obsluha prostřednictvím nepovolaných osob se dá
následovně zablokovat:
àà Připojení přídaného klíčového tlačítka
nebo
àà zadání hesla, které lze nastavit v servisním menu
pomocí ST220

Provozní stav

Tlačítko

Displej

Vysvětlení

DE

GB

FR

IT

Automatika

aU

aU

aU

aU

Zavírací doba obchodů
(jednosměrný provoz)

ls

eO

sU

sU

DO

hI

op

pa

No

NO

NI

N-

Na

NI

NO

NI

of

of

of

of

Trvale otevřeno
(nikoliv pro SL RD)
Noc
(Pro FR-RWS viz speciální
funkci níže)
Vyp. (servis)

Úplná šířka otevření
Redukovaná šířka otevření *

OFF

+
+

Dveře se otevřou a opět zavřou.
Aktivní vnitřní a vnější stykač.
Aktivní je vnitřní stykač.
Aktivní je pouze vnější stykač, dokud nejsou dveře zavřené.
Dveře se otevřou pouze při průchodu zevnitř směrem ven.
Dveře zůstanou otevřené.
Zobrazuje se, dokud se dveře nezavřou a nezablokují (pokud je blokování k dispozici).
Dveře jsou zavřené a zablokované (pokud je blokování k dispozici).
Hlásič pohybu není aktivní. Aktivní je jen stykač „Oprávněné“.
Pohon je pro servisní účely zapnutý bez funkce.
Dveřní křídla se mohou volně pohybovat rukou.
Ovládací a bezpečnostní senzory jsou bez funkce.
Zamykání a motor jsou vypnuté.
Dveře FR se přesunuje do otevřené polohy.
Dveře se otevřou na celou šířku otevření.
Světelná dioda zhasne.
Dveře se otevřou jen do určité části možné šířky otevření (nastavitelné).
Světelná dioda svítí.

Pro naučení redukované šířky otevření musí provozovatel písemně předložit šířku únikové cesty předepsanou pro únikovou cestu. Naučení redukované šířky otevření je povolené pouze tehdy, pokud je k dispozici tento dokument. Nastavená redukovaná
šířka otevření musí být minimálně tak velká jako předepsaná šířka únikové cesty. Kopii dokumentu je třeba přiložit k servisní,
příp. revizní knize. Redukovaná šířka otevření nesmí být menší než 30 % šířky otevření. Řízení se nenaučí žádnou menší redukovanou polohu.

Speciální funkce pro FR-RWS
Provozní stav

Tlačítko

Displej
DE

RWS
Noc

8

+

GB

Vysvětlení
FR

IT

N®

N®

N®

N®

No

MO

MI

N-

Na

NI

NO

NI

Dveře se zablokují pomocí motorové brzdy, nouzové tlačítko je aktivní.
Zobrazuje se, dokud se dveře nezavřou a nezablokují (pokud je blokování k dispozici).
Dveře jsou zavřené a zablokované (pokud je blokování k dispozici).
Hlásič pohybu a nouzové tlačítko nejsou aktivní.

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

3.2.2

Obsluha

Tlačítkový programový přepínač (TPS)
Na tlačítkovém programovém spínači se zvolí provozní stav zařízení a zobrazí se příslušný program.
Stisknutím tlačítek a lze nastavit požadovaný
druh provozu. Svítí LED aktuálního provozního
režimu.
Obsluha prostřednictvím nepovolaných osob se dá
následovně zablokovat:
àà Připojení přídavného klíčového tlačítka
nebo
àà zadání hesla, které lze nastavit v servisním menu
pomocí ST220

Provozní stav
Automatika

Tlačítko
nebo

Displej
m

Tlačítkový programový přepínač TPS

Vysvětlení
Dveře se otevřou a opět zavřou.
Aktivní vnitřní a vnější stykač.

m
m
l
m

àà Úplná šířka otevření

Dveře se otevřou na celou šířku otevření.

+

àà Redukovaná šířka
otevření *

+

Zavírací doba obchodů
(jednosměrný provoz)

nebo

Dveře se otevřou jen do určité části možné šířky otevření (nastavitelné).

m
m

Aktivní je vnitřní stykač.
Aktivní je pouze vnější stykač, dokud nejsou dveře zavřené.
Dveře se otevřou pouze při průchodu zevnitř směrem ven.

l
m
m

Trvale otevřeno
(nikoliv pro SL-RD)

nebo

m

Dveře zůstanou otevřené.

m
m
m
l

Noc

nebo

m
l

Dveře jsou zavřené a zablokované (pokud je blokování k dispozici).
Hlásič pohybu není aktivní.
Aktivní je jen stykač „Oprávněné“.

m
m
m

Pro naučení redukované šířky otevření musí provozovatel písemně předložit šířku únikové cesty předepsanou pro únikovou cestu. Naučení redukované šířky otevření je povolené pouze tehdy, pokud je k dispozici tento dokument. Nastavená redukovaná
šířka otevření musí být minimálně tak velká jako předepsaná šířka únikové cesty. Kopii dokumentu je třeba přiložit k servisní,
příp. revizní knize. Redukovaná šířka otevření nesmí být menší než 30 % šířky otevření. Řízení se nenaučí žádnou menší redukovanou polohu.
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Obsluha

3.2.3

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

Mechanický programový přepínač (MPS, MPS-ST)
Nikoliv u variant SL-RD, SL-T30 a FR DUO/LL/RWS.

Stisknutím otočného spínače se dá
nastavit požadovaný provozní režim.
Značení otočného spínače musí udávat i požadovaný druh provozu.

Programový přepínač MPS Programový přepínač MPS-ST

MPS-ST splňuje stejnou funkci jako
MPS. Požadovaný provozní režim se
dá nastavit pomocí dodaného klíče.
Po vytáhnutí klíče je programový
spínač zablokovaný.

Provozní stav
Automatika
àà Úplná šířka otevření
àà Redukovaná šířka otevření *
Zavírací doba obchodů
(jednosměrný provoz)
Trvale otevřeno
Noc
Vyp

Nastavení

Vysvětlení
Dveře se otevřou a opět zavřou.
Aktivní vnitřní a vnější stykač.
Dveře se otevřou na celou šířku otevření.
Zimní LED zhasne.
Dveře se otevřou jen do určité části možné šířky otevření (nastavitelné).
Aktivní je vnitřní stykač.
Aktivní je pouze vnější stykač, dokud nejsou dveře zavřené.
Dveře se otevřou pouze při průchodu zevnitř směrem ven.
Dveře zůstanou otevřené.
Dveře jsou zavřené a zablokované (pokud je blokování k dispozici).
Hlásič pohybu není aktivní. Aktivní je jen stykač „Oprávněné“.
Pohon je deaktivovaný, křídla lze přesunovat ručně.

Pro naučení redukované šířky otevření musí provozovatel písemně předložit šířku únikové cesty předepsanou pro
únikovou cestu. Naučení redukované šířky otevření je povolené pouze tehdy, pokud je k dispozici tento dokument. Nastavená redukovaná šířka otevření musí být minimálně tak velká jako předepsaná šířka únikové cesty.
Kopii dokumentu je třeba přiložit k servisní, příp. revizní knize. Redukovaná šířka otevření nesmí být menší než
30 % šířky otevření. Řízení se nenaučí žádnou menší redukovanou polohu.

3.3

Zablokovat a uvolnit provozní stav

3.3.1

Při DPS a TPS – blokování/uvolnění pomocí dodatečného klíčového tlačítka (možnost 1)
U standardních automatických posuvných dveří
XX K provedení zablokování stiskněte krátce klíčový spínač.
àà U DPS se zablokování obsluhy signalizuje při stisknutí libovolného tlačítka pomocí ukazatele „- -“.
àà U TPS se zablokování obsluhy signalizuje při stisknutí libovolného tlačítka jednorázovým zablikáním LED diody,
která patří k nastavenému druhu provozu.
XX Pro uvolnění se opětovně krátce stiskne klíčový spínač.
Obsluha je poté trvale uvolněná.
U automaticky posuvných dveří na únikových a záchranných cestách
XX Pro uvolnění obsluhy permanentně aktivujte klíčové tlačítko.
Obsluha je zablokovaná, jakmile klíčový spínač není více stisknutý.
àà U DPS se zablokování obsluhy signalizuje při stisknutí libovolného tlačítka pomocí ukazatele „- -“.
àà U TPS se zablokování obsluhy signalizuje při stisknutí libovolného tlačítka jednorázovým zablikáním LED diody,
která patří k nastavenému druhu provozu.
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3.3.2

Obsluha

Při DPS a TPS – uvolnění pomocí hesla (možnost 2)
Předpokladem je předcházející nastavení 2místného hesla v servisní nabídce pohonu (nastavení z výroby: žádné
heslo).
Uvolnění na TPS a DPS
XX Zadejte první číslici hesla prostřednictvím počtu stisknutí tlačítka, u
àà TPS: Tlačítko 
àà DPS: Tlačítko aU
XX Zadejte druhou číslici hesla prostřednictvím počtu stisknutí tlačítka, u
àà TPS: Tlačítko 
àà DPS: tlačítko DO
Po zadání hesla se uvolní obsluha programového přepínače.
Zablokování obsluhy
àà 2 minuty po posledním stisknutí tlačítka se provede automatické zablokování obsluhy.
àà U TPS se zablokování obsluhy signalizuje při stisknutí libovolného tlačítka jednorázovým zablikáním LED diody,
která patří k nastavenému druhu provozu.
àà U DPS se zablokování obsluhy signalizuje při stisknutí libovolného tlačítka pomocí ukazatele „- -“.

3.3.3

Použití klíčového programového přepínače MPS-ST (možnost 3)
àà Nikoliv u automatických posuvných dveřích na únikových a záchranných cestách.
àà Změna nastavení druhu provozu je možná pouze pomocí klíče.

3.4

Zablokovat/odblokovat (doplněk)
Provozní stav
Zablokování/odblokování
Zvenku
Chybí síťové napětí

3.5

Vysvětlení
V provozním stavu „Noc“ se dveře automaticky zablokují. Po přepnutí
do jakéhokoliv provozního stavu se dveře automaticky odblokují.
Po aktivování kontaktního snímače „Oprávněné“ se zablokované
dveře otevřou, zavřou a ihned zablokují.
Viz kapitola 4, Chybějící síťové napětí

Chování v nouzovém stavu
Ne u Slimdrive SL-T30.

Pokud třeba, mohou se dveře otevřít pomocí nouzového spínače. Pro navrácení k běžnému provozu: Zrušit nouzový spínač.

3.6

Chování při požárním poplachu (Slimdrive SL-T30)
Provozní stav
Požární poplach

Běžný provoz
Výpadek sítě

Vysvětlení
Na programovém přepínači se zobrazí 07 (požární poplach)
Dveře se okamžitě zavřou tlumenou rychlostí zavírání a zůstanou
zavřené.
Změna provozního režimu není možná.
Dveře se dají ještě otevřít jen ručně.
Stisknutím tlačítka Reset se obnoví běžný provoz. Tlačítko Reset je
dostupné otevřením krytu pohonu.
Viz kapitola 4, Chybějící síťové napětí
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Chybějící síťové napětí

3.7

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

Chování při kouřovém poplachu (Slimdrive SL-RD)
Provozní stav
Kouřový poplach

Vysvětlení
Na programovém přepínači se zobrazí 08 (kouřový poplach).
Dveře se okamžitě zavřou a zůstanou zavřené, avšak se nezablokují.
Po aktivování kontaktního snímače „Oprávněné“ se dveře otevřou a
ihned znovu zavřou.
Změna provozního režimu není možná.
Není-li kouřový hlásič aktivní, lze běžný provoz obnovit následně:
XX Stiskněte tlačítko  na displejovém programovacím přepínači.
XX Na tlačítkovém programovém spínači stiskněte současně tlačítka
 + .
Viz kapitola 4, Chybějící síťové napětí

Běžný provoz

Výpadek sítě

4

Chybějící síťové napětí
Při výpadku síťového napětí (např. výpadek proudu) nejdříve zkontrolujte konstrukční pojistku.

Stav

Reakce

Chybí síťové napětí (např. výpadek proudu) V provozním stavu „Noc“ zůstanou dveře zavřené a zablokované.

Standardní pohony:

Během provozních stavů: zavírací doba obchodů, redukovaná šířka
otevření, plná šířka otevření a trvale otevřený závisí chování dveří na
parametrech nastavených při uvedení do provozu:

àà Dveře zůstanou stát v aktuální poloze a vypnou se.
àà U pohonů se zabudovaným akumulátorem v závislosti na funkci.
àà Dveře se zavřou a vypnou.
àà Dveře se otevřou a vypnou.
àà Běžný provoz na maximálně 30 minut, příp. 30 cyklů otevření/
zavření, poté zavření a vypnutí.

àà Běžný provoz na maximálně 30 minut, příp. 30 cyklů otevření/
zavření, poté otevření a vypnutí.

Pohony FR:

V provozním stavu „Noc“ zůstanou dveře zavřené a zablokované.
Během jiných provozních stavů se dveře otevřou a zůstanou otevřené.

BO

Chybí síťové napětí (SL-T30 a SL-RD)
Síťové napětí je opět k dispozici
Síťové napětí je opět k dispozici (SL-T30)
Síťové napětí je opět k dispozici (SL-RD)
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Pohony BO:

V provozním
stavu „Noc“ zůstanou dveře zavřené a zablokované. Během
BO
jiných druhů provozu se dveře otevřou a vypnou. Při spuštěné funkci
Break-Out (dveřní křídlo vylomené) zůstanou dveře stát v aktuální poloze
a vypnou se.
Dveře se zavírají ve všech druzích provozu se sníženou rychlostí zavírání.
Dveře se automaticky vrátí zpět do naposledy zvoleného provozního stavu.
Stisknutím tlačítka Reset se dveře automaticky vrátí zpět do naposledy zvoleného
druhu provozu. Tlačítko Reset je dostupné otevřením krytu pohonu.
Dveře se automaticky vrátí zpět do naposledy zvoleného druhu provozu:
XX Stiskněte tlačítko  na displejovém programovacím přepínači.
XX Na tlačítkovém programovém spínači stiskněte současně tlačítka  + .

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

Chybějící síťové napětí
Reakce

Zablokování/odblokování, pokud není k
dispozici síťové napětí (např. výpadek proudu) při zablokování ozubeného řemenu

Zablokování je účelné pouze u zavřených dveří.
Zablokování u pohonů se zabudovaným akumulátorem
àà Pokud se mají dveře zablokovat, přičemž tyto dveře představují jediný přístup:
XX Dveře manuálně zevnitř přesunutím zavřete.
XX Stiskněte blokovací kolík.
XX Stykač pro oprávněné otevření (zevnitř) aktivujte tak dlouho, dokud se neskončí
inicializace pohonu.
DPS, příp. TPS zobrazuje druhu provozu Noc.
Dveře se otevřou – opuštění budovy – dveře se zavřou – opět zablokují a vypnou.
Odblokování zvenku u pohonů se zabudovaným akumulátorem
XX Stykač pro oprávněné otevření (zvenku) aktivujte tak dlouho, dokud není pohon
inicializován a dveře se nezačnou otvírat.
Dveře se otevřou – dveře se zavřou – opět zablokují a vypnou.
Odblokování zevnitř u pohonů se zabudovaným akumulátorem:
XX Stykač pro oprávněné otevření (zvenku) aktivujte tak dlouho, dokud není pohon
inicializován a dveře se nezačnou otvírat.
Dveře se otevřou – dveře se zavřou – opět zablokují a vypnou.
Zablokování u pohonů bez akumulátoru (možné pouze zevnitř)
XX Dveře přesuňte do požadované polohy zablokování a stiskněte blokovací kolík
(10, kapitola 2.2).
Odblokování u pohonů bez akumulátoru (možné pouze zevnitř)
XX Vytáhněte blokovací kolík (10, kapitola 2.2).
Křídla dveří se odblokují a dají se manuálně otevřít.

Zablokování/odblokování, pokud není
k dispozici síťové napětí (např. výpadek
proudu) při tyčovém zablokování, LockA a
zablokování skládacích dveří

Zablokování je možné pouze u zavřených dveří.
Zablokování u pohonů se zabudovaným akumulátorem
Pokud se mají dveře zablokovat, přičemž tyto dveře představují jediný přístup:
XX Dveře manuálně zevnitř přesunutím zavřete.
U posuvných dveří s tyčovým zablokováním:
XX Zablokujte pomocí inbusového klíče přes vyvrtaný otvor v krytu v uvedeném
směru otáčení.
U posuvných dveří s LockA:
XX Zaveďte nástroj s Ø cca 5 mm dole nebo nahoře do štěrbiny hlavní zavírací hrany/boční lišty a zablokujte v uvedeném směru pohybu.
U skládacích dveří s blokováním skládacích dveří:
XX Zablokujte pomocí inbusového klíče skrz vyhloubení v levém profilu sloupku v
uvedeném směru otáčení.
Stykač pro oprávněné otevření (zevnitř) aktivujte tak dlouho, dokud se neskončí
inicializace pohonu.
DPS, příp. TPS zobrazuje druhu provozu Noc.
Dveře se otevřou – opuštění budovy – dveře se zavřou – dveře se zablokují a
vypnou.
Odblokování zvenku u pohonů se zabudovaným akumulátorem
XX Stykač pro oprávněné otevření (zvenku) aktivujte tak dlouho, dokud není pohon
inicializován a dveře se nezačnou otvírat.
Dveře se otevřou – dveře se zavřou – opět zablokují a vypnou.
Odblokování zevnitř u pohonů se zabudovaným akumulátorem:
XX Stykač pro oprávněné otevření (zevnitř) aktivujte tak dlouho, dokud není pohon
inicializován a dveře se nezačnou otvírat.
Dveře se otevřou – dveře se zavřou – opět zablokují a vypnou.
XX
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Chybějící síťové napětí
Stav

DCU1-NT, DCU1-2M-NT, DCU1, DCU1-2M
Reakce
Odblokování u pohonů bez zabudovaného akumulátoru (možné pouze zevnitř)
U posuvných dveří s tyčovým zablokováním:
XX Zablokujte pomocí inbusového klíče přes vyvrtaný otvor v krytu v uvedeném
směru otáčení.
U posuvných dveří s LockA:
XX Zaveďte nástroj s Ø cca 5 mm dole nebo nahoře do štěrbiny hlavní zavírací hrany/boční lišty a zablokujte v uvedeném směru pohybu.
U skládacích dveří s blokováním skládacích dveří:
XX Zablokujte pomocí inbusového klíče skrz vyhloubení v levém profilu sloupku
v uvedeném směru otáčení a otevřete na štěrbinu, dokud nelze křídla dveří
odsunout manuálně.

Zablokování/odblokování, pokud není k
dispozici síťové napětí (např. výpadek proudu) u blokování pro SL-BO a TSA 360NT-BO

Zablokování je možné pouze u zavřených dveří.
Zablokování u pohonů se zabudovaným akumulátorem
Pokud se mají dveře zablokovat, přičemž tyto dveře představují jediný přístup:
XX Dveře manuálně zevnitř přesunutím zavřete.
XX Stiskněte blokovací kolík.
XX Stykač pro oprávněné otevření (zevnitř) aktivujte tak dlouho, dokud se neskončí
inicializace pohonu.
DPS, příp. TPS zobrazuje druhu provozu Noc.
Dveře se otevřou – opuštění budovy – dveře se zavřou – dveře se zablokují a
vypnou.
Odblokování zvenku u pohonů se zabudovaným akumulátorem
XX Stykač pro oprávněné otevření (zvenku) aktivujte tak dlouho, dokud není pohon
inicializován a dveře se nezačnou otvírat.
Dveře se otevřou – dveře se zavřou – dveře se opět zablokují a vypnou.
Odblokování zevnitř u pohonů se zabudovaným akumulátorem
XX Stykač pro oprávněné otevření (zevnitř) aktivujte tak dlouho, dokud se neskončí
inicializace pohonu.
Zablokování u pohonů bez akumulátoru (možné pouze zevnitř)
XX Dveře přesuňte do požadované polohy zablokování a stiskněte blokovací kolík
(10, kapitola 2.2).
Odblokování u pohonů bez akumulátoru (možné pouze zevnitř)
XX Vytáhněte blokovací kolík (10, kapitola 2.2).

Křídla dveří se odblokují a dají se manuálně otevřít.
Zablokování po obnovení síťového napětí
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Pokud jsou dveře zablokované, přejdou automaticky do provozního stavu „Noc“.

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

5

Chybová hlášení

5.1

TPS/DPS

Chybová hlášení

Ukazatel
tlačítkového programového
přepínače

Označení

Ukazatel displejového programového přepínače

–
–
–
–
–
–
–
–
–
x
x
x
x
x
x

chybí provozní napětí
pohon je příliš horký
poloha
SIS
motor
ovládání sepnuté déle než 4 min.
propust, zádveří
akumulátor
doba otevření je příliš dlouhá
poplach
DCU104
SIO, BO
výpadek sítě
řízení
zamykání

45, 46, 48, 75, 78
26, x.x
13, 19
10, 11, 12, 71, 72
35, 36, 37, 38, 39, 40
33
61
64
07, 08, 32, 42, 44
50
27, 29, 41
03
01, 02, 28, 47, 60, 63, 65, 70, 77, 79
16, 17, 18, 51

5.2

–
–
–
–
–
x
x
x
x
–
–
–
x
x
x

–
–
x
x
x
–
–
x
x
–
–
x
–
–
x

–
x
–
x
x
–
x
–
x
–
x
–
–
–
–

–
x
x
–
x
x
x
–
–
x
x
–
–
–
–

MPS/MPS-ST
Vyskytne-li se porucha zařízení, indikuje se tento stav stálým světlem LED diody.
XX Informujte servisního technika.

15

Co udělat, když...?
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Co udělat, když...?

Problém
Příčina
Dveře se otvírají a zavírají Znečištěná oblast podlahového
jen pomalu
vedení

Dveře se stále otvírají a
zavírají

Dveře se otevřou jen na
šířku štěrbiny
Dveře se neotevřou

Dveře se zavírají samočinně
Dveře se neodblokují
nebo nezablokují

Dveře se nezavřou

Programový spínač se
nedá obsluhovat

Náprava
XX Přerušte přívod elektrického proudu (zařízení nouzového
povelu nebo konstrukční pojistka).
XX Vyčistěte oblast podlahového vedení.
XX Odstraňte překážku a zkontrolujte lehkost chodu křídel
Překážka v jízdní dráze
dveří.
Bezpečnostní senzor zavírání (SIS) je XX Vyčistěte bezpečnostní senzor zavírání (SIS) (světelná
závora).
přerušený nebo přestavený
XX Zkontrolujte nastavení světelného závěsu.
Překážka v jízdní dráze, např. kámen XX Přerušte přívod elektrického proudu (zařízení nouzového
povelu nebo konstrukční pojistka).
v oblasti podlahového vedení
XX Odstraňte překážku, vyčistěte oblast podlahového vedení.
XX Zkontrolujte oblast snímání hlásičů pohybu.
Ozáření nebo reflexe, např. reflektující podlaha, kapky deště, rostliny
/ květináč, plakáty/vývěsky apod. v
dosahu hlásičů pohybu
XX Zkontrolujte oblast snímání hlásičů pohybu.
Přestavený hlásič pohybu
Překážka v jízdní dráze

XX

Překážka v jízdní dráze

XX

Hlásič pohybů je přestavený nebo
vadný (vnitřní a/nebo vnější)
Provozní stav „Noc“, „OFF“

XX

Odstraňte překážku a zkontrolujte lehkost chodu křídel
dveří.
Odstraňte překážku a zkontrolujte lehkost chodu křídel
dveří.
Zkontrolujte pohybové hlásiče.

XX

Zvolte jiný provozní stav.

Provozní stav „Zavření obchodu“

XX

Zvolte provozní stav „Automatika“.

Podlahové zámky jsou zamknuté

XX

Otevřete podlahové zámky.

Lock M je zamknutý

XX

Otevřete zámek s ozubem.

Chybí síťové napětí (např. výpadek
proudu)
Požární poplach (SL-T30)

Viz kapitola 4, Chybějící síťové napětí

Kouřový poplach (SL-RD)

Viz kapitola 3.7, Chování při požárním poplachu

Jen u pohonů BO:
Boční díl není zasmeknutý
(hlášení chyb 27, 29 a 41)
Požární poplach (SL-T30)

XX

Viz kapitola 3.6, Chování při požárním poplachu

Kouřový poplach (SL-RD)

Viz kapitola 3.7, Chování při požárním poplachu

Nechte zasmeknout boční díl.

Blokování je vadné

Zablokujte/odblokujte dveře manuálně:
XX Zkontrolujte blokování v provozním stavu „Noc“.
Pokud je blokování vadné:
XX Informujte servisního technika.
Bezpečnostní senzor zavírání (SIS) je XX Vyčistěte bezpečnostní senzor zavření (SIS)
XX Zkontrolujte nastavení světelného závěsu.
přerušený nebo přestavený
XX Odstraňte překážku a zkontrolujte lehkost chodu křídel
Překážka v jízdní dráze
dveří.
XX Zkontrolujte pohybové hlásiče.
Hlásič pohybu je bez přerušení
aktivovaný
Provozní stav „Trvalé otevření“, „OFF“ XX Zvolte jiný provozní stav.

Chybí síťové napětí (např. výpadek
proudu)
Programový spínač je zablokovaný
Programový spínač je vadný

Indikace chybových
Porucha zařízení
hlášení na programovém
spínači
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Viz kapitola 3.6, Chování při požárním poplachu

Viz kapitola 4, Chybějící síťové napětí
Zaktivujte klíčový přepínač.
Zadejte heslo.
XX Vyžádejte si servis.
Viz kapitola 5, Hlášení chyb
XX
XX

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

Čištění a údržba

Provést resetování/vymazat paměť chyb
àà U TPS:
XX Pomocí tlačítka
nebo přejděte k druhu provozu OFF (viz kapitola 3.2).
XX Současně stiskněte tlačítka
a na 1 s.
àà Při DPS s tlačítkem OFF:
XX Současně stiskněte tlačítka

+

na 1 s.

U DPS bez tlačítka OFF není funkce resetování možná.
Paměť chyb je vymazána.
XX Zvolte druh provozu znovu.

7

Čištění a údržba

7.1

Čištění
Co čistit
Bezpečnostní senzor
Skleněné plochy
Nerezové povrchy
Lakované povrchy
Eloxované povrchy
Programový přepínač

7.2

Jak čistit
Utírejte vlhkou utěrkou.
Umyjte studenou vodou s octem a osušte.
Utírejte utěrkou, která nezpůsobuje poškrábání.
Utírejte vodou a mýdlem.
Umyjte nealkalickým mazlavým mýdlem (hodnota pH 5,5 … 7)
Utírejte vlhkou utěrkou, nepoužívejte čisticí prostředky.

Údržba
àà Provozovatel musí zajistit, aby zařízení bezpečně fungovalo. K zajištění bezproblémového provozu musí po
rozsvícení indikace údržby provést údržbu dveřního systému servisní technik.
àà Slimdrive SL T30 se musí neustále udržovat v provozuschopném stavu. Minimálně 1x za měsíc musí provozovatel ve vlastní zodpovědnosti zkontrolovat funkčnost.
Indikace údržby se nachází na programovém spínači. Provedení se liší podle použitého programového spínače:
Programový přepínač
TPS
MPS, MPS-ST
DPS

Indikace údržby
LED „redukovaná šířka otevření“ bliká.
LED bliká.
Na displeji vpravo dole se objeví červený bod.

Indikace údržby se rozsvítí po uvedené kalendářní době nebo po daném počtu cyklů otvírání, v závislosti na tom,
co nastane dříve:
Dveřní systém
Standard
Varianta FR
Varianta RD
Varianta T30

Kalendářní doba

Cykly otvírání

1 rok

500 000

1 rok
½ roku

200 000
200 000

GEZE nabízí smlouvy o údržbě s následujícími výkony:
àà Čištění a nastavení vodicích válečků a vodicích kolejnic
àà Kontrola a nastavení ozubených řemenů
àà Kontrola závěsů dveří a podlahového vedení
àà kontrola připevňovacích prvků ohledně pevného osazení
àà provedení ostatních seřizovacích prací
àà provedení kontroly funkčnosti
àà Provedení kontroly funkčnosti u SL-RD a SL-T30
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Bezpečnostně-technická kontrola odborníkem

7.3

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

Akumulátor
Informace o zákonu o akumulátorech:
(Platné v Německu a ve všech ostatních zemích Evropské unie a ostatních evropských zemích spolu s ustanoveními o samostatném systému recyklace použitých baterií platnými v dané zemi.)
V souladu se zákonem o nakládání s bateriemi jsme povinni vás upozornit v souvislosti s distribucí baterií nebo
akumulátorů, příp. v souvislosti s dodávkou přístrojů, které obsahují baterie nebo akumulátory, na následující
informace:
Akumulátory a baterie nepatří do domovního odpadu. Likvidace prostřednictvím domovního odpadu je podle
zákona o nakládání s bateriemi výslovně zakázaná. Jako koneční spotřebitelé jste podle zákona povinni vrátit použité baterie. Použité baterie likvidujte prostřednictvím komunálního sběrného místa nebo odevzdáním v obchodě.
Baterie, které obdržíte od nás, nám můžete po použití zaslat poštou. Adresa zní:
GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg.
Baterie, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Pod symbolem popelnice
se nachází chemické označení škodlivé látky, Cd pro kadmium, Pb pro olovo, Hg pro rtuť.
Automatické systémy posuvných dveří GEZE jsou vybaveny NiCd akumulátory.
àà NiCd akumulátory se musejí nejpozději po 2 letech vyměnit.

8

Bezpečnostně-technická kontrola odborníkem
Podle
àà DIN 18650-2 „Automatické dveřní systémy – část 2: Bezpečnost na automatických dveřních systémech“, odstavec 5
a
àà EN 16005 „Samočinné dveře“, kapitola 4.2.1
musejí být samočinné dveře před prvním uvedením do provozu a jednou ročně zkontrolovány autorizovaným
odborníkem firmy GEZE ohledně bezpečného stavu.
GEZE nabízí následující služby:
Inspekce a kontrola funkčnosti všech bezpečnostních a řídicích zařízení v souladu s požadavky v revizní knize pro
samočinné dveře, okna a vrata; vydání pro posuvné dveře a posuvná vrata BGG 950 (ZH 1/580.2).
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9

Technické údaje

9.1

Všeobecné údaje

Technické údaje

àà rychlost otvírání

0,2 m/s … 0,7 m/s

àà rychlost zavírání

0,2 m/s … 0,5 m/s

àà připojovací hodnoty, elektrika

230 V; 50 Hz podle DIN IEC 38

àà instalovaný příkon

max. 300 VA
(Powerdrive PL: max. 450 VA)

àà zabezpečení

síťová přípojka 230 V; ze strany instalace 10 A

àà odběr proudu pro externí přístroje

přípoj 24 V DC; max. 1000 mA

àà napětí v akumulátorovém nouzovém provozu

24 V; 700 mAh

àà teplotní rozsah

–15 °C až +50 °C;
pouze pro suché prostory
Slimdrive SL-T30: 0 ºC až +50 °C
Slimdrive SL-RD: 0 ºC až +50 °C

àà krytí

IP 20

Změny vyhrazeny

9.2

Rozměry
Typy dveří
varianty ECdrive a FR

šířka otevření (mm)
1-křídlové 2-křídlové
700-3000 900-3000

hmotnost křídla (kg)
1-křídlové 2-křídlové
120
2 × 120

–

varianty Slimdrive SL a FR
varianty Slimdrive SL-NT a FR
Slimdrive SL RC2
Slimdrive SL-FR RC2
Slimdrive SL-RD
Slimdrive SL-T30
Slimdrive SL-BO, TSA 360 NT-BO
varianty Slimdrive SC a FR

700-3000
700-3000
800-3000
800-3000
–
700–2000
900-1400
–

120
125
120
120
–
120
100
–

2 × 120
2 × 125
2 × 120
2 × 120
2 × 120
2 × 120
2 × 100
2 × 120

–
–
3000
3000
–
–
3000
–

Varianty Slimdrive SC RC2 a FR

–

varianty Slimdrive SLV a FR
varianty Powerdrive PL a FR s
ISO kováním pro sklo a kováním pro ESG
Powerdrive PL s konstrukčními pohyblivými
křídly
Powerdrive PL FR, FR RWS, FR LL, FR DUO
s konstrukčními pohyblivými křídly

varianty Slimdrive SLT & FR
varianty Slimdrive SF a FR

výška průchodu,
max. (mm) *

–

2 × 120

3000

–
700-3000

900-3000
700-3000
900-3000
900-3000
900–3000
900–3000
1000–2500
1000-3000
Poloměr >
1000
1000-3000
poloměr >
1000
900–2500
800-3000

–
120

2 × 120
2 × 120

–
–

700-3000

800-3000

200

–

700-3000

800-3000

160

2 × 180 (200)
**
2 × 160

2-křídlové

4-křídlové

2-křídlové

4-křídlové

1000–3000
–

1600–3600
900-2000

2 × 80
–

4 × 80
4 × 40

–
výška průchodu,
max. (mm)
–
2200

* = max. montážní výška pro kombinované hlásiče je 3 500 mm, pro radarové hlásiče pohybu 4 000 mm
** = příp. doba otevření a doba přidržené v otevřeném stavu
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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
GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
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
GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

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

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

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

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

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

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

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

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

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

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

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

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

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

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

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
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

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

