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GEZE ECDRIVE T2

Nyt design – større 
funktionalitet!
ECdrive T2 er et automatisk, lineært skydedørssystem 

til døre på op til 140 kg pr. fløj.  ECdrive – den hyppigst 

installerede løsning i porteføljen af GEZE skydedøre – er 

blevet forbedret på flere punkter som fx reduceret højde 

på frontdækslet (fra 120 til kun 100 mm), optimerede 

åbne- og lukkeegenskaber og mere effektiv installation. 

Det videreudviklede ECdrive T2 er med afsæt i de ek-

sisterende funktioner i det foregående ECdrive blevet 

optimeret på flere, udvalgte punkter.  ECdrive T2 au-

tomatisk skydedørssystem er velegnet til et stort antal 

bevægelsescyklusser og er ekstraordinært driftssikkert. 

Udvalgte materialer af høj kvalitet garanterer høj ydelse 

og et fremragende forhold mellem pris og præstation. 

ECdrive varianter
 ECDRIVE T2   

Automatisk, lineært dørsystem til enkelt- og 

 dobbeltfløjede døre på op til 140 kg pr. fløj

 ECDRIVE T2-FR 

Automatisk, lineært skydedørssystem til nød-

udgange og flugtveje, til enkelt- og dobbeltfløjede 

døre på op til 140 kg pr. fløj

Produktegenskaber 
 Ekstremt støjsvag

 Termisk adskilt GCprofile Therm-profilsystem

 Enkelt- og dobbeltfløjede skydedørssystemer 

 Med dobbelt rullevogn for op til 140 kg pr. dørfløj

 Tilslutning via GEZE Cockpit

 Uafhængig fejlgenkendelse og -optagelse

 Integreret genopladeligt batteri til nødåbning og 

lukning i tilfælde af strømafbrydelse

 Automatisk tilpasning til trafikstrøm

 Automatisk åbning ved registrering af forhindring

 Automatisk åbning i tilfælde af strømsvigt eller fejl

 Godkendelser 

· DIN 18650 

· EN 16005 

· DIN EN ISO 13849 

· Performance Level D
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Tegninger
ECdrive T2 – GCprofile Therm

Dobbeltfløjet væginstallation

Enkeltfløjet væginstallation

Dobbeltfløjet, sidepanel under overligger

Dobbeltfløjet, bærebjælke + sidepaneler
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Tilbehør
 GEZE GC 363 

Kombineret detektor til aktivering og beskyt-

telse af automatiske skydedøre med ti forskel-

lige indstillingskonfigurationer af det infrarøde 

lysgardin

 Nøglekontakt

 Trækkontakt

 Sikkerhedssensorer

 Radar

 Elektromekanisk lås

 Programvælger

 Fjernbetjening

 GEZE Cockpit intelligent bygningsautomation

Tekniske data

Dimensioner (h x d) 100 mm × 190 mm

Åbningsbredde enkeltfløjet 700–3000 mm 

Åbningsbredde enkeltfløjet  med GCprofile Therm 1500 mm

Åbningsbredde dobbeltfløjet 900–3000 mm

Åbningsbredde dobbeltfløjet med GCprofile Therm 3000 mm

Vægt pr. dørfløj (maks.) enkeltfløjet 120 kg*

Vægt pr. dørfløj (maks.) enkeltfløjet med dobbelt rullevogn og GCprofile Therm 140 kg*

Vægt pr. dørfløj (maks.) dobbeltfløjet 2 × 120 kg*

Vægt pr. dørfløj (maks.) dobbeltfløjet med dobbelt rullevogn og GCprofile Therm 2 × 140 kg*

Driftstemperatur -15 °C til 50 °C

Kapslingsklasse IP20

Frakobling fra lysnettet Hovedkontakt ved drev

Åbnehastighed (maks.) 0,8 m/s

Lukkehastighed (maks.) 0,8 m/s

Hold-åben-tid 0–60 s

Justérbar åbnings- og lukkekraft (maks.) 150 N

Funktion i tilfælde af strømsvigt Justérbar i 30 min/30 cyklusser

*120 kg  med enkelt rullevogn (standard), 140 kg med dobbelt rullevogn (tilvalg) og GCprofile Therm. 

Bemærk: For ECdrive T2 med GCprofile Therm afhænger den maksimale passagehøjde af åbningsbredden, og åbningsbredden for et enkelt-
fløjet system er begrænset til 1500 mm. 
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Fordele
FORBEDRET DESIGN

 Reduktion af dækselhøjde fra 120 til 100 mm  

 Takket være profilsystemet med de smalle 

rammer er den synlige bredde reduceret med 

ca. 40 %

HØJERE FLØJVÆGT
 Forboret spor til vægmontering med 400 mm 

mellemrum (hurtigere installation/klargøring) 

 Nemmere justering takket være aflange huller 

i sporet

MERE EFFEKTIV INSTALLATION
 Med manuelle og motoriserede GEZE-kroglåse 

fremstår dørsystemet som helhed slankt, selv 

med låsning – uden at miste den termiske 

adskillelse. 

GCPROFILE
 Kombineret med ny GCprofile Therm i et design 

med smalle rammer og med termisk adskilt 

ventilationsvindue 

 Megatrenden termisk adskillelse opfyldes med 

håndværk af høj kvalitet og forbedret tæt-

ningssystem 

 Glastykkelse på 32 mm samt dobbelt eller tre-

dobbelt termoglas muligt med UG-værdier på 

1,0 eller 0,8

VEDLIGEHOLDELSE
 Ny servicegrænseflade (tilvalg) på medbringer-

en for enkel opkobling af serviceterminal eller 

Bluetooth-grænseflade via stik på dæksel 

 Afmontering af hele dækslet for aflæsning 

af data/parametre er derfor ikke længere 

nødvendig
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