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1. Inleiding
Uw keuze is gevallen op een kwaliteitsproduct dat de gebruiker – na correcte
montage – veel plezier en gemak zal bezorgen.
Wij hebben deze deur vervaardigd conform de geldende CE-regulering; tevens zijn de
deuren TÜV-gekeurd. Het kan echter voorkomen dat bij u op lokaal niveau andere
regels van toepassing zijn; u dient dan ook te allen tijde te controleren of onze
interpretaties ook voldoen aan uw lokaal/nationaal geldende normen. Mochten er
aanvullende maatregelen dienen te worden genomen, dan horen we dat graag van u,
zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat deze handleiding is opgesteld voor gebruik door
ervaren vakmensen; het document is dus niet geschikt voor leerlingen en doe-hetzelvers. Neem de waarschuwingen in acht, houd de aangegeven volgorde voor
montage aan en neem bij twijfel altijd contact op met uw leverancier!
Wij gaan uit van een samenwerking waarin beide partijen uiterste inspanningen
plegen. Uiteraard spannen wij van onze kant ons in om de levering geheel conform
uw bestelling uit te voeren.
Monteer bij omvangrijke projecten altijd eerst één deur geheel compleet. Mocht bij
die eerste montage blijken dat bepaalde zaken onverhoopt ontbreken, dan kunnen
wij zo nodig snel voor nalevering zorgen zonder onnodig verlies van tijd en geld voor
beide partijen.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de
Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, uitgegeven door de Metaalunie en
aangeduid als Metaalunievoorwaarden, onverkort van kracht. Alle overige
voorwaarden
wijzen
wij
uitdrukkelijk
af.
Een
exemplaar
van
de
Metaalunievoorwaarden sturen wij u op aanvraag – uiteraard zonder kosten – toe; u
kunt deze voorwaarden overigens ook downloaden van onze website.

3

1.1 Voorbereiding
Wij adviseren u met klem om deze montagehandleiding, voordat u aanvangt met de
montage van uw overheaddeur, aandachtig door te lezen. Indien u alles heeft
doorgenomen, kunt u beginnen met de montage. Vooraf dienen onderstaande
veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem tijdens de montage altijd de geldende veiligheidsvoorschriften in acht.
Gebruik het juiste en goedgekeurde gereedschap tijdens de montage.
Wij adviseren u om werkhandschoenen te dragen vanwege de scherpe kanten
en gietnaden van een aantal onderdelen.
Check altijd vooraf of de maten van de deur zelf kloppen met de
dagmaatopening.
Controleer vooraf altijd de belangrijkste delen van de onderdelendoos (lijst
toegevoegd).
Monteer de deur in de aangegeven volgorde.
Let op: tijdens het spannen van de veren ontstaan aanzienlijke spanningen.
Overtuig u van de aanwezigheid van goed gereedschap, zorg er voor dat u
stevig staat en ga voorzichtig te werk.
Gebruik alleen originele onderdelen voor het uitwisselen.
Zorg voor een ruime en goed verlichte montageruimte en verzeker u ervan dat
er geen anderen (kinderen!) aanwezig zijn in de ruimte.
Alle onderdelen van deze set zijn precies afgestemd op een specifieke deur.
Indien andere onderdelen worden toegevoegd, kan de veiligheid niet worden
gegarandeerd.

Indien bovenstaande regels niet worden nageleefd, kan er ernstige
persoonlijke en/of materiële schade voor u en uw omgeving ontstaan!
Controleer of de inbouw en de deur zelf op onderstaande punten voldoen aan de
afspraken die met de klant zijn gemaakt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dagmaatbreedte en –hoogte
deurpaneellengte
aantal panelen
type deur
beslagset (rails, veren, scharnieren enz.)
vrije bovenruimte en zijruimte
inbouwdiepte (is deze diep genoeg; staan of hangen er geen obstakels?)
montagevoorzieningen voor het verenpakket
deugdelijk materiaal montagevlak (vlakke en evenwijdige montage?)
ophangmogelijkheid voor de horizontale rails
is de vloer vlak en waterpas?
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De deurset in dit montagevoorschrift wordt doorgaans GDB 200 genoemd. Deze set
heeft de volgende kenmerken.
•
•
•
•
•
•
•

Deurset met dubbele horizontale looprail, waardoor een installatie met een
minimale latei van 200 mm mogelijk is.
Uitlijning / uitbalancering van de deur met behulp van dubbele torsieveren aan
de voorzijde op de latei.
Geschikt voor alle deurmaten met maximale afmetingen: 5000 x 3000 (LxH) of
6000 x 2500mm (LxH).
Geschikt voor minimaal 75 mm zijruimte
Geschikt voor een inbouwdiepte (indien elektrisch bediend) van minimaal DMH
+ 900 mm.
Geschikt voor een inbouwdiepte (handbediend) van minimaal DMH + 450 mm.
Revolutionair veerbreukbeveiligingssysteem met gepatenteerd Quick Fitsysteem voor een eenvoudige, stevige en veilige bevestiging van de veeras.

Benodigd gereedschap:










1
1
1
1
1
1
1
1
1

schroefmachine met dop 10 mm.
steeksleutel 13 mm.
steeksleutel 10 mm.
inbussleutel 4 mm.
klemtang
waterpas.
schietlood.
platkopschroevendraaier.
kruiskopschroevendraaier.

U kunt nu beginnen met de montage.

5

2. Controleren van de afmetingen van de set
Voordat u met de installatie van uw GDB 200-set begint, dient u te controleren of de
afmetingen in overeenstemming zijn met de deur die u is geleverd (zie afbeelding 1)
a = Dagmaathoogte
b = Vrije bovenruimte
c = Dagmaatbreedte
d = Vrije zijruimte
Breedte deurpaneel:
DMB + 40 mm
Hoogte van de deur
(panelen + aluminium +
rubber):
DMH + 10 mm
Min. zijruimte :
d = 75 mm Min
Minimale lateihoogte:
b = 200 mm Min
Afbeelding 1
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3. Installatie van de verticale rails.
•

Controleer de hoogtes van de vloer ten opzichte van de latei. Controleer ook of
de zijstijlen loodrecht op de vloer staan en recht zijn. Begin bij de installatie
van de verticale rails (wanneer de vloer niet waterpas is) altijd aan de hoogste
zijde van de vloer zodat de rails waterpas gemonteerd kan worden.

Afbeelding 2

Afbeelding 3

•

Assembleer de verticale looprails (Art nr: 90701) met de bovenplaten
(artikelnummer 90705 / 90706) net als op afbeelding 2. Zet 3 bouten M8
(artikelnummer 98080) op elke plaat om het geheel te bevestigen. Als dit al
uitgevoerd is, ga dan door met de volgende stap).

•

Bevestig eerst de verticale rails aan de muur. Maak hierbij gebruik van de
voorgeboorde gaten. Controleer de exacte verticale positie van het profiel met
behulp van een schietlood of waterpas (Afbeelding 4 en 5). Het hoekprofiel dat
als steun dient voor de rail dient zich op 67 mm van de rand van de muur te
bevinden (zijde opening). Zie afbeelding 3
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Afbeelding 4

Afbeelding 5

•

Stel de horizontale verbinding af (artikelnummer 90750) op de juiste lengte.
Deze rail moet de volgende lengte hebben : “Dagmaatbreedte” + 131 mm.

•

Stel de tweede verticale rail af. Gebruik daarvoor de horizontale verbinding
(Afbeelding 6). De horizontale verbinding dient op de bodem van de 2
hoekprofielen te worden geplaatst. Plaats deze eerst onderin en vervolgens
bovenin. Controleer met uw waterpas of de horizontale verbinding waterpas
ligt. Controleer of het hoekprofiel verticaal is aangebracht en bevestig het
tweede hoekprofiel op dezelfde manier als het eerste.

Afbeelding 6
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4 Installatie van horizontale rails
4.1 Beschrijving en assemblage van de horizontale looprails.
Zie afbeelding 7a voor de horizontale looprails (artikelnummer: 90710).

Afbeelding 7a

4.2 Montage van de horizontale looprails
Bevestig de beugel voor het afhangprofiel (artikelnummer 90564) en de hoek voor de
horizontale verbinding (artikelnummer 90562 / 90563) op de horizontale looprails
met de bijgeleverde bouten M8 (artikelnummer 98080). Zie afbeelding 7b.

Afbeelding 7b
Plaats de horizontale rail voor het bijbehorende hoekprofiel en bevestig hem met
bouten M8 (artikelnummer: 98080); Platte kop aan de binnenkant van de rail. De
juiste plaats is te zien op afbeeldingen 8 en 9. Plaats de “Railplaat Horizontale/
Verticale rails GDB” (artikelnummer 90713) zoals aangegeven in afbeelding 9.
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Afbeelding 8

Afbeelding 9

Afbeelding 10

Afbeelding 11

•

Monteer het geheel zodanig dat de horizontale looprails precies loodrecht op de
verticale looprails staat. (Afbeelding 10)

•

Ga op dezelfde manier te werk voor de horizontale looprails aan de andere
kant. Om de horizontale rails haaks te monteren dient u volgens afbeelding 11
kruislings te meten.
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4.3 Bevestiging van de horizontale looprails (plafond en muur).
Bevestig eerst de horizontale verbinding (artikelnummer 90750) af aan de achterkant
van de horizontale rails. Gebruik daarvoor de op de rails voorgemonteerde hoeken
(artikelnummer 90562 / 90563); monteer 2 bouten M8 aan iedere kant
Zie afbeeldingen 12 en 13

Afbeelding 12

Afbeelding 13
(zijaanzicht)

De horizontale looprails kan op 2 manieren eenvoudig worden bevestigd:
Aan het plafond:
•

•
•

•

Schuif de afhangprofielen (artikelnummer 94046) in de beugel voor
afhangprofiel
(artikelnummer
94047). Zie afbeelding 14
Schroef de afhangprofielen stevig
vast in het plafond.
Stel het bevestigingspunt van de
afhangprofielen in de beugels zo af
dat de horizontale rails evenwijdig
aan de vloer lopen.
Bout de afhangprofielen stevig vast
aan de beugels. Verwijder het
eventuele uitstekende deel van het
afhangprofielen

Afbeelding 14
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Aan de muur:
• Breng de horizontale verbinding (artikelnummer 90750) aan en schuif de 2
binnenprofielen (artikelnummer 90748) aan beide zijden hierin.
•

Stel de rails zo af dat ze zich op ongeveer 20 cm afstand van de zijmuren
bevinden. Bevestig de buiten- en binnenrails aan elkaar met 2 klemplaten
(artikelnummer 90564) en 2 bouten M8 (artikelnummer 98080)

LET OP: Zorg dat er voldoende lengte van het binnenprofiel in de horizontale
verbinding zit om ze stevig te kunnen bevestigen. (min. 200 mm aan iedere kant).

Afbeelding 15
•
•
•

Schuif aan beide zijden een afhangprofiel (artikelnummer 94046) in de
horizontale verbinding. Stel deze zo af dat ze aan de muur kunnen worden
bevestigd. (afbeelding 16)
Bevestig de afhangprofielen stevig aan de muur.
Bout de afhangprofielen stevig in de horizontale verbinding. Gebruik hiervoor
de klemplaten (artikelnummer 90564) en een bout M8 (aan iedere kant één).

Afbeelding 16
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5. Installatie van de veeras
5.1 Assemblage van de veeras.
•

Assembleer de veeras volgens afbeelding 17.

Afbeelding 17
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2 veren:
• Schuif eerst de links gewonden veer - met de zwarte spandop - links op de
langste as. (let op de juiste richting)
• Schuif het middenlager vanaf de rechterkant op de langste as (artikelnummer
90572).
• Schuif de rechts gewonden veer met de rode spandop rechts op de kortste as.
• Plaats de rechter veerbreukbeveiliging (artikelnummer 90447) op de
rechterkant van de as. Plaats vervolgens de linker veerbreukbeveiliging
(artikelnummer 90448) op de linkerkant van de as. Bevestig de stationaire
veerplug aan het uiteinde van de veerbreukbeveiligingen met behulp van de
bouten die op de assen van de veerbreukbeveiligingen zijn geplaatst.
Afbeelding 18: bevestiging van de rechter veerbreukbeveiliging.
• Schuif aan beide zijden van de as de palwielen die bij de veerbreukbeveiliging
zijn meegeleverd.
• Schuif aan beide zijden een trommel op de as. Plaats de rode trommel op het
linkerdeel van de as en de zwarte trommel op het rechterdeel van de as.
4 veren:
• Schuif eerst de links gewonden veer - met de zwarte spandop - links op de
langste as. (let op de juiste richting) Schuif de rechts gewonden veer - met de
rode spandop - rechts op de langste as.
• Plaats de linker veerbreukbeveiliging (artikelnummer 90448) op de linkerkant
van de langste as. Plaats vervolgens linker veerbreukbeveiliging
(artikelnummer 90450) op de rechterkant van de langste as. Bevestig de
stationaire veerplug aan het uiteinde van de veerbreukbeveiligingen met
behulp van de bouten die op de assen van de veerbreukbeveiligingen zijn
geplaatst.
Afbeelding 18: bevestiging van de rechter veerbreukbeveiliging.
• Schuif aan beide zijden van de as de palwielen die bij de veerbreukbeveiliging
zijn meegeleverd.
• Herhaal de bovenstaande procedure voor de korte as met de rechter
veerbreuken.
• Schuif het middenlager vanaf de rechterkant op de langste as (artikelnummer
90572).
• Schuif aan beide zijden een trommel op de as. Plaats de rode trommel op het
linkerdeel van de as en de zwarte trommel op het rechterdeel van de as.
Let op de juiste richting: de trommel bevindt zich in de juiste richting als de
klemschroeven zich bij de binnenrand van de deur bevinden (afbeelding 19).
Zet de trommels met de hand vast op de as; gebruik hiervoor de speciaal daarvoor
meegeleverde schroeven.
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Afbeelding 18

Afbeelding 19

5.2 Bevestiging van de veeras.
Dankzij het nieuwe Quick Fit-systeem is de montage van de veeras bijzonder
eenvoudig geworden.
•
•
•

Plaats de veeras zo dat de platen boven de hoekprofielen (Art nr: 90701) op
een lijn staan met de veerbreukbeveiligingen (Art nr: 90447 / 90448).
Klik de beveiligingen in deze platen vast en bevestig iedere beveiliging met 2
bouten M8. (met de platen meegeleverd) (afbeelding 19)
Bevestig de middenlager met motorhouder in het midden van de latei (Art nr:
90572).

Afbeelding 20
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6. Installatie van de panelen.
Plaats het onderpaneel op blokjes, zodat deze waterpas komt te liggen.
Bevestig aan een zijde van het onderpaneel:
• Een bodemconsole (artikelnummer 93656/93657). Gebruik hiervoor 4 deurparkers (artikelnummer 93814)
• Een zijscharnier (artikelnummer 93821). Gebruik hiervoor 4 deurparkers.
• Plaats een loopwiel (artikelnummer 93645) in zowel bodemconsole als
zijscharnier.
• Schuif de 2 loopwielen in de verticale rail en plaats het deurpaneel tussen
beide verticale rails.
• Bevestig bodemconsole en zijscharnier aan de andere kant op dezelfde manier.

Afbeelding 21
Neem een tussenpaneel
• Bevestig de zijscharnieren (artikelnummer 93821) aan de bovenkant en aan
beide zijden van het paneel. Gebruik hiervoor 4 deurparkers. (zoals hierboven
is beschreven)
• Plaats het paneel op het onderste paneel. Schuif 2 loopwielen (artikelnummer
93645) in de rolhouders van de zijscharnieren en bout de rolhouders met een
steeksleutel 13 mm vast op de zijscharnieren. (zie afbeelding 22)
• Bevestig de zijscharnieren van het onderste paneel met 4 deurparkers op het
zojuist aangebrachte paneel.

16

Afbeelding 22
•

Bevestig de middenscharnier met behulp van deurparkers. Gebruik hiervoor de
voorgeboorde gaten. Plaats de scharnieren met hun draaicentrum (knoop) naar
binnen. (zie afbeelding 23, 24)

Afbeelding 23

Afbeelding 24

17

•

Monteer alle tussenpanelen op dezelfde manier (afbeelding 25)

Afbeelding 25

Plaats het bovenste paneel.
• Bevestig eerst de toprolhouders (artikelnummer 93807) met deurparkers.
•

Vergeet niet een loopwiel aan beide kanten in te schuiven. Zet deze toprolhouders nog niet vast; deze dienen later namelijk nog te worden afgesteld.

Afbeelding 26
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7. Installatie van de kabels en afstelling van de veeras.
•

Plaats de palwielen die met de veerbreukbeveiligingen zijn meegeleverd (en
die al op de veeras zijn geplaatst) tegen het lager van de bijbehorende
veerbreukbeveiliging (Afbeelding 27)

LET OP: Het is heel belangrijk dat dit correct wordt uitgevoerd – Het palwiel van de
veerbreukbeveiliging moet beslist in het verlengde liggen van de pal op de
veerbreukbeveiliging.
•
•
•

Zet de palwielen met de 2 bijbehorende inbusbouten vast.
Zet de nokken met de 2 bijbehorende inbusbouten vast.
Schuif het oog van de kabel in de pen van de bodemconsole
Bevestig het vrije uiteinde van de kabels aan de trommel (met het aluminium
uiteinde) (Afbeelding 29). De kabel moet door het voorste deel van de verticale
hoeklijn en de loopwielen worden gevoerd. (Afbeelding 28)

Afbeelding 27

Afbeelding 28

Afbeelding 29
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Draai de as met de trommels net zolang naar u toe, tot de kabels goed gespannen
zijn.
Als een van de kabels minder gespannen is, dient u de bijbehorende trommel los te
draaien en deze net zolang te draaien tot deze kabel stevig is gespannen; vervolgens
weer aandraaien.
Op spanning brengen van de veren:
• Zet de as - om ongelukken te voorkomen – vast met behulp van een klemtang.
• Plaats het eerste spanijzer helemaal in de spandop.
• Draai het eerste spanijzer een kwartslag om de veer te spannen

•
•
•
•
•

Plaats het tweede spanijzer helemaal in de volgende opening van de spandop.
Neem de spanning van de veer van het eerste spanijzer over met behulp van
het tweede spanijzer.
Haal het eerste spanijzer uit de opening.
Draai het tweede spanijzer een kwartslag om de veer te spannen.
Herhaal deze handelingen totdat het juiste aantal slagen is bereikt.

Het aantal slagen wordt in onderstaande tabel aangegeven.
Dagmaathoogte (mm)
2000
2125
2250
2375
2500
2625
2750
2875
3000

Aantal slagen
7,3
7,7
8,1
8,5
9
9,3
9,7
10,1
10,4
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Om te weten hoeveel slagen op de veer moeten worden uitgevoerd, kunt u het aantal
tussenruimtes tussen de geverfde strepen op de veer tellen.
 Draai de 2 schroeven met vierkante kop stevig vast op de gespiede buisas
(artikelnummer 4008).
 Herhaal dit voor de 2e veer.
 Verwijder de klemtang van de as. Tijdens het verwijderen van de klemtang
dient u de deur tegen te houden. Open de deur nu voor de eerste keer en
houd deze daarbij stevig vast. Laat de deur functioneren om te controleren
of hij goed is uitgelijnd.
Wanneer de deur goed is afgesteld, kan deze zonder te forceren
gemakkelijk open en dicht worden gedaan.
LET OP: Wees bijzonder voorzichtig wanneer u met de veeras aan het werk bent.
Wanneer de veren op spanning worden gebracht, komt daar bijzonder veel kracht op
te staan! De installatie en het onderhoud mogen uitsluitend door de ervaren vakman
worden verricht.
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8. Afstelling van de deur.
Nu de deur is geïnstalleerd, hoeft u deze alleen nog maar goed af te stellen.
Toprolhouders:
stel de toprolhouders met gesloten deur
bij door ze naar beneden te trekken,
zodat het bovenste paneel goed op de
latei aansluit.
Schroef de deurparkers vast om de
afstelling vast te zetten. Zet de
toprolhouder vervolgens vast met een
deurparker die u in het middelste gat
plaatst (voorboren met een boortje van
4 mm).

Zijscharnieren:
stel de zijscharnieren met gesloten deur bij.
Schroef de bout los met een steeksleutel van 13 mm, druk het
paneel licht aan zodat het op de sponning aansluit en draai de
bout weer vast.
Zet de wielhouder vervolgens vast met een moer/bout die u in
het middelste gat plaatst
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9. Opleveren van de deur.
Het opleveren van de deur aan de eindgebruiker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monteer eventuele aanvullende accessoires die u heeft besteld zoals:
handgreep, slot, schuifgrendel, ed. (Bij een elektrische bediening mag geen
grendel gemonteerd worden.)
Olie alle scharnieren en looprollen met één druppel olie.
Vet de kabels in.
Vet de looprol assen in.
Vet de torsieveren in.
Plaats eventueel de benodigde waarschuwingslabels.
Na de montage de omgeving schoon achterlaten.
Ruim de afvalmateriaal en emballage op.
De werking van de deur uitleggen en demonstreren aan de eindgebruiker. Zo
ook de veiligheidsmaatregelen.
Informeer de eindgebruiker inzake noodzakelijk periodiek onderhoud en
reparaties (ook i.v.m. garantie).
Overhandig eventueel het onderhoudscontract.

Optie elektrische aandrijving
Indien u gekozen heeft voor een elektrische aandrijving, dan dient deze gemonteerd
te worden conform de met de aandrijving meegeleverde handleiding. Het
middenlager (artikelnummer 90572) dient tevens als railhouder voor de rail van de
elektrische aandrijving.
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10. Onderdelenlijst
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