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¡Atención¡ mLeer atentamente las “Advertencias” en el interior!  Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό!  Uwaga! Należy uważnie przeczytać “Ostrzeżenia” w 
środku!  Внимание! Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”!  Pozor! Přečtěte si pozorně “Upozornění” uvnitř!  Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
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Ligação à terra Cárter e painel VISTA TL
Γείωση καλύμματος και πλευράς VISTA TL
Uziemienie osłony i strony VISTA TL
Заземление картера и боковой панели VISTA TL
Uzemnění krytu a boční stěny VISTA TL
Karter ve VISTA TL yan cephelerini topraklama

V1 V2 R1 D1

M
612

M
616

 M6

3.2

Ø6.4

Painel esquerdo/Αριστερή πλευρά/Strona lewa
Левая боковая панель /Levá boční stěna/Sol yan cephe

Painel direito/Δεξιά πλευρά/Strona prawa
Правая боковая панель/Pravá boční stěna / Sağ yan cephe

V1

R1

D1

V2

R1

V2

R1

V1

V1

EXT
INT

~

INTRO

INSTALACAO RAPIDA - ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - SZYBKA INSTALACJA 
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА - RYCHLA INSTALACE - HIZLI KURMA

MONTAR DO CARTER, ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΛΎΜΜΑΤΟς, MONTAŻ 
OSŁONY, МОНТАЖ КРЫШКИ, MONTÁŽ KRYTU, KARTER MONTAJI.

Travessa a ser instalada, Τραβέρσα για Εγκατάσταση,
Obudowa napędu przed instalacją, Монтируемая поперечина,
Nosník k instalaci, Monte edilecek Travers.

Travessa ja instalada, Τραβέρσα ήδη εγκατεστημένη, Obudowa 
napedu po instalacji, Установленная поперечина, Instalovaný 
nosník, Monte edilmiş Travers.
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PU = 2A - 150
A = PU/2 + 75

PU = 4A - 200
A = PU/4 + 50

PU = 2 CA

Legenda, Υπόμνημα, Legenda, 
Условные обозначения,
Legenda, Açıklamalar

A
= Largura da folha
= Πλάτος φύλλου
= Szerokość skrzydła
= Ширина створки
= Šířka křídla
= Kanat genişliği
PU 
= Passagem útil
= Ωφέλιμο Άνοιγμα
= Szerokość przejścia
= Полезный проход
= Užitečný průchod
= Açılma Aralığı
L 
= Largura da travessa
= Πλάτος τραβέρσας
= Szerokość trawersu
= Ширина поперечины
= Šířka nosníku
= Travers genişliği

Interno, Εσωτερικό, Strona wewnętrzna, Помещение, Vnitřek, İç. Interno, Εσωτερικό, Strona wewnętrzna, Помещение, Vnitřek, İç.

VISTA TL 207 - 232:
Direita, Δεξιά, Wersja lewa, 
Правая, Vpravo, Sağ.

VISTA TL 207 - 232:  Esquerda, Αριστερά, Wersja prawa ,Левая,  Vlevo, Sol.
Externo, Εξωτερικό, Strona zewnętrzna, Улица, Venek, Dış.

VISTA TL 416 - 444
Externo, Εξωτερικό, Strona zewnętrzna, Улица, Venek, Dış.
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HFT
=Altura de ¡xação da travessa
=Ύψος στερέωσης της τραβέρσας
=Wysokość mocowania napedu
=Высота крепления поперечины
=Výška pro připevnění nosníku
=Travers sabitleme yüksekliği

HA
=Altura da folha acabada
= Ύψος τελικού φύλλου
= Wysokość skrzydła drzwi
=Высота готовой створки
=Výška hotových dveří
=Finisajı tamamlanmış kanat yüksekliği

HPU
= Altura da passagem útil
= Ύψος ωφέλιμου ανοίγματος
= Wysokość przejścia użytkowego
= Высота полезного прохода
= Užitečná výška průchodu
= Açılma aralığı yüksekliği
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VISTA TL + PROFILI PRV 40

PRV L40GD.78PRV L40GD.70

PRV L20.A18 PRV L20GD.19
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VISTA TL + PROFILI PRV 20

 PU 50  50
 50  50

 A  A

 A  A50 50

 L
 1/2 L  1/2 L

 VP
 1/2 VP  1/2 VP

DETERMINACAO DA ALTURA DE FIXACAO DA TRAVESSA,
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌÇ ΎΨΟΥÇ ΣΤΕΡΈΩΣΗÇ ΤΗÇ ΤΡΑΒΈΡΣΑÇ,
USTALANIE WYSOKOŚCI MOCOWANIA NAPĘDU,,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧИНЫ,
STANOVENÍ VÝŠKY PRO PŘIPEVNĚNÍ NOSNÍKU,
TRAVERS SABITLEME YÜKSEKLIĞININ BELIRLENMESI.

Interno, Εσωτερικό, Strona 
wewnętrzna, Помещение, 
Vnitřek, İç.
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Filtro / Φίλτρο / Filtr
Фильтр / Filtr / Filtre

Encoder

M

JP2

JP4

JP7

JP8

JP12

JP19

230V 120V

T-1,6A T-3,15A

4

5

6A

AUTOSET, AUTOSET, PROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNE, 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ (AUTOSET), AUTOSET, 
OTOMATİK AYARLAMA

3

2

6B

Conector placas opcionais JP10 
Φίσα προαιρετικών πλακετών JP10
JP10 - Złącze kart rozszerzających
Разъем дополнительных плат JP10
Konektor volitelných desek JP10
JP10 opsiyonel kart konektörü

Ligação do ecrã com cabos
Σύνδεση οθόνης με καλώδια
Połączenie ekranowane wraz z kablami
Подключение экрана с помощью кабелей
Připojení obrazovky pomocí kabelů
Kablolar ile ekran bağlantısı

Teclas de programacao
Μπουτόν Προγραμματισμού
Przyciski programowania
Клави ши программирования
Programovací tlačítka
Programlama Tuşları

Conector programador palmar  JP18. 
Φίσα Φορητού Προγραμματιστή JP18
JP18 - złącze programatora
Разъем портативного программатора JP18
Konektor pro programovací palmtop JP18
JP18 Avuçiçi Programlayıcı Konektörü.

Led presenca alimentacao 
Led παρουσίας τροφοδοσίας.
Dioda sygnalizująca zasilanie.
Светодиод подачи напряжения
Led přítomnosti napájecího napětí
Güç kaynağı mevcudiyeti led lambası

Transformador
Μετασχηματιστής

Trasformator
Трансформатор

Transformátor
Transformatör

Filtro 
Φίλτρο
Filtr
Фильтр
Filtr
Filtre

Fusivel
Ασφάλεια
Bezpiecznik
Плавкий 
предохранитель
Pojistka
Sigorta

Transformador
Μετασχηματιστής

Trasformator
Трансформатор

Transformátor
Transformatör

Castanho / καφέ / brązowy /
коричневый / hnědý / kahverengi

Azul-Brancov / Μπλε - Λευκή / Niebieski- Biały 
/ синий - белый / modro - bílá / Ak - mavi

Castanho / καφέ / brązowy /
коричневый / hnědý / kahverengi 

Fusivel,Ασφάλεια
Bezpiecznik, 
Плавкий 
предохранитель
Pojistka, Sigorta

Fusivel,Ασφάλεια, Bezpiecznik, Плавкий 
предохранитель, Pojistka, Sigorta

Azul-Brancov
Μπλε - Λευκή 
Niebieski- Biały 
синий - белый
modro - bílá
Ak - mavi
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NC

NC

NC

NC

NC

STOP

COM

COM

NOEMERGENCY
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VISTA TL (ARIA-EVO) - 5

 Dış Radar NO

İç Radar NO

Alarm Çıkışı

Kapı durum çıkışı

Aksesuarlar için Besleme
31,5V     max 500mA

Açma yönünde fotosel    OPph    

Kapama yönünde fotosel CLph



Q1

LIGAÇÃO 4 SENSORES DETEÇÃO/SEGURANÇA COM VERIFICAÇÃO 
ΣΥΝΔΕΣΗ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ
PODŁĄCZENIE 4 CZUJNIKÓW WYKRYWAJĄCYCH/BEZPIECZEŃSTWA Z WERYFIKACJĄ 

СОЕДИНЕНИЕ 4 ДАТЧИКОВ ОБНАРУЖЕНИЯ/БЕЗОПАСНОСТИ С ПРОВЕРКОЙ 
ZAPOJENÍ 4 DETEKČNÍCH ČIDEL/ZABEZPEČENÍ S FUNKCÍ TESTU 
TESTLİ 4 ALGILAMA/GÜVENLİK SENSÖRÜ BAĞLANTISI 

SAFE1= 1, 3, 5

SAFE2= 0, 2, 4

SAFE3= 0, 2, 4

SAFE4= 0, 2, 4

SAFE1= 1, 3, 5

SAFE2= 1, 3, 5

SAFE3= 0, 2, 4

SAFE4= 0, 2, 4

SAFE1= 1, 3, 5

SAFE2= 1, 3, 5

SAFE3= 1, 3, 5

SAFE4= 0, 2, 4

SAFE1= 1, 3, 5

SAFE2= 1, 3, 5

SAFE3= 1, 3, 5

SAFE4= 1, 3, 5

+ -+ TEST-

OPEN SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

    

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17 12 13

+ -+ TEST-

OPEN SAFETY

+ -+ TEST-

OPEN SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISTA TL

VISTA TL

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17 16 1712 13 12 13

+ -+ TEST-

OPEN SAFETY

+ -+ TEST-

OPEN SAFETY

+ -+ TEST-

SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISTA TL

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17 16 17 16 1712 13 12 13 12 13

+ -+ TEST-

OPEN SAFETY

+ -+ TEST-

OPEN SAFETY

+ -+ TEST-

SAFETY

+ -+ TEST-

SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISTA TL

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17 12 13 12 13 12 13 12 1316 17 16 17 16 17

Q2

Q3

Q4
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R1

R2

R3

R4

SAFE1= 0, 2, 4

SAFE2= 0, 2, 4

SAFE3= 0, 2, 4

SAFE4= 0, 2, 4

SAFE1= 0, 2, 4

SAFE2= 0, 2, 4

SAFE3= 0, 2, 4

SAFE4= 0, 2, 4

SAFE1= 0, 2, 4

SAFE2= 0, 2, 4

SAFE3= 0, 2, 4

SAFE4= 0, 2, 4

SAFE1= 0, 2, 4

SAFE2= 0, 2, 4

SAFE3= 0, 2, 4

SAFE4= 0, 2, 4

+ -+ -

OPEN SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISTA TL

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17

+ -+ -

OPEN SAFETY

+ -+ -

OPEN SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISTA TL

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17 16 17

+ -+ -

OPEN SAFETY

+ -+ -

OPEN SAFETY

+ -+ -

SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISTA TL

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17 16 17 16 17

+ -+ -

OPEN SAFETY

+ -+ -

OPEN SAFETY

+ -+ -

SAFETY

+ -+ -

SAFETY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VISTA TL

16 17 18 19 20 21 22 23

RADAR
 INT.

RADAR 
EXT.

STOPSAFE 1 SAFE 2COM SAFE 4SAFE 3 V TEST V TEST

16 17 16 17 16 17 16 17

ON ON

OFF OFF

S1

S2

S3

+

-

OK

ON ON

OFF OFF

S1

S2

S3

+

-

OK

70 71

CO
M STOP

S1

S2

S3

+

-

OK

S1

S2

S3

+

-

OK

8888 rst8

8888. ...

S1 2 3 4

65

!

<3s

+

LIGAÇÃO 4 SENSORES DETEÇÃO/SEGURANÇA SEM VERIFICAÇÃO 
ΣΥΝΔΕΣΗ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ
PODŁĄCZENIE 4 CZUJNIKÓW WYKRYWAJĄCYCH/BEZPIECZEŃSTWA BEZ WERYFIKACJI 

СОЕДИНЕНИЕ 4 ДАТЧИКОВ ОБНАРУЖЕНИЯ/БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗ ПРОВЕРКИ 
ZAPOJENÍ 4 DETEKČNÍCH ČIDEL/ZABEZPEČENÍ BEZ FUNKCE TESTU 
TESTSİZ 4 ALGILAMA/GÜVENLİK SENSÖRÜ BAĞLANTISI 
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AA

ACAB

12 34 5 15

10

610 98 8 7

19

13

14

VISTA SEL

16

16

21

11

22

17

9

27

20

14

20

Suporte para travessa
Στήριγμα για τραβέρσα
Wspornik trawersu
Опора для поперечины
Podklad pro nosník
Travers mesnedi

Suporte para travessa
Στήριγμα για τραβέρσα
Wspornik trawersu
Опора для поперечины
Podklad pro nosník
Travers mesnedi

Armação
Κούφωμα
Ościeżnica
Переплет
Zámek
Kapı kasası

12

Instalacão Englobada na caixilharia, Εκατάσταση ενσωματωμένη 
σε κούφωμα, Instalacja wpuszczona w ościeżnicę, Монтаж в 
дверной переплет, Instalace zabudovaná do rámu, Kanat pro�li 
içinde yapılan montaj

Instalacão na parede, Εγκατάσταση σε οροφή,
Montaż napędu do su�tu, Монтаж на потолок, 
Instalace na strop, Tavana montaj.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

VISTA - TL

16171819 20 212223

AD AE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415

VISTA - TL

16171819 20 212223

C

A

INT

EXT

B

1

2

2

1

A+ - + -

+ -

= 1

B

C

= 2

OPEN OPEN

OPEN

104

78

42
7

14
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22
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Encoder
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VISTA TL (ARIA-EVO) - 9

Akü Grubu

opsiyoneldir

SBS akü şarj kartı

kahverengi 

Ak - mavi

kahverengi 

Ak - mavi

Transformatör

Filtre

Opsiyonel

 Sigorta



AG

 H

42 610

2149 49

 L

 B

 G

  50

 A

 A
26 26

5040 110

30 30

49 49

 G
 H 610

21

 L

 

 B

 50
 A

26 26

 A

40 50110

30 30

MOD. B A L L1 L.C. H G L. CAVO
 207 750 450 1350 1028 2232 195 643 1500
 208 850 500 1500 1103 2382 270 693 1600
 209 950 550 1650 1178 2532 345 743 1700
 210 1050 600 1800 1278 2732 395 793 1800
 212 1250 700 2100 1478 3132 495 893 2000
 214 1450 800 2400 1678 3532 595 993 2200
 216 1650 900 2700 1878 3932 695 1093 2400
 218 1850 1000 3000 2078 4332 795 1193 2600
 220 2050 1100 3300 2278 4732 895 1293 2800
 222 2250 1200 3600 2478 5132 995 1393 3000
 224 2450 1300 3900 2678 5532 1095 1493 3200
 226 2650 1400 4200 2878 5932 1195 1593 3400
 228 2850 1500 4500 3078 6332 1295 1693 3600
 230 3050 1600 4800 3278 6732 1395 1793 3800
 232 3250 1700 5100 3478 7132 1495 1893 4000

VISTA TL2 DIREITA, ΔΕΞΙΑ, WERSJA LEWA, ПРАВАЯ, VPRAVO, SAĞ -  

VISTA TL2 Esquerda / Αριστερά / Wersja prawa / Левая / Vlevo / Sol

MOD. B A L L1 L.C. H G L. CAVO
207 750 450 1350 1028 2232 195 643 1500
208 850 500 1500 1103 2382 270 693 1600
209 950 550 1650 1178 2532 345 743 1700
210 1050 600 1800 1278 2732 395 793 1800
212 1250 700 2100 1478 3132 495 893 2000
214 1450 800 2400 1678 3532 595 993 2200
216 1650 900 2700 1878 3932 695 1093 2400
218 1850 1000 3000 2078 4332 795 1193 2600
220 2050 1100 3300 2278 4732 895 1293 2800
222 2250 1200 3600 2478 5132 995 1393 3000
224 2450 1300 3900 2678 5532 1095 1493 3200
226 2650 1400 4200 2878 5932 1195 1593 3400
228 2850 1500 4500 3078 6332 1295 1693 3600
230 3050 1600 4800 3278 6732 1395 1793 3800
232 3250 1700 5100 3478 7132 1495 1893 4000

3 Comprimento Correia, Μήκος Ιμάντα, Długość Pasa, Длина ремня, Délka Řemenu, Kayış Uzunluğu

3 Comprimento Correia, Μήκος Ιμάντα, Długość Pasa, Длина ремня, Délka Řemenu, Kayış Uzunluğu

 L1 (L.C. COMPRIMENTO CORREIA) *3

 L1 (L.C. COMPRIMENTO CORREIA) *3

D
81

20
41

 0
01

01
_0

1

10 - VISTA TL (ARIA-EVO)



AI

AJ

 L/2  L/2

 L

 H

610

29

 G

49
42

 

50  50

26 26 26 26

 A  A

 A  A

 B

 G

40
300

30 50

30 30

MOD. B A L L1 L.C. H G L. CAVO
416 1600 450 2600 1980 4136 1042 657 1500
418 1800 500 2900 2180 4536 1142 757 1600
420 2000 550 3200 2380 4936 1242 857 1700
422 2200 600 3500 2580 5336 1342 957 1800
424 2400 650 3800 2780 5736 1442 1057 1900
426 2600 700 4100 2980 6136 1542 1157 2000
428 2800 750 4400 3180 6536 1642 1257 2100
430 3000 800 4700 3380 6936 1742 1357 2200
432 3200 850 5000 3580 7336 1842 1457 2300
434 3400 900 5300 3780 7736 1942 1557 2400
436 3600 950 5600 3980 8136 2042 1657 2500
438 3800 1000 5900 4180 8536 2142 1757 2600
440 4000 1050 6200 4380 8936 2242 1857 2700
442 4200 1100 6500 4580 9336 2342 1957 2800
444 4400 1150 6800 4780 9736 2442 2057 2900

3 Comprimento Correia, Μήκος Ιμάντα, Długość Pasa, Длина ремня, Délka Řemenu, Kayış Uzunluğu

 L1 (L.C. COMPRIMENTO CORREIA) *3
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KURUCU İÇİN UYARILAR

Bu kurma kılavuzunda açıkça öngörülmeyenlerin tümü yasaktır. 
İşletme mekanizmasının iyi işlemesi, sadece verilen bilgilere 
uyulması halinde garanti edilir. Firma, bu kılavuzda belirtilen bilgilere 
uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tutarak, işbu yayımı güncellemek 
taahhüdünde bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri 
açısından iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her an uygu-
lama hakkını saklı tutmuştur.

DİKKAT! Önemli güvenlik bilgileri. Bu ürünün hatalı kurulması insanlara, 
hayvanlara veya eşyalara zarar verebileceğinden ürünle birlikte verilen 
tüm uyarılar ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır. Uyarılar 
ve talimatlar emniyet, kurma, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler 
sağlarlar. Talimatları, teknik broşüre eklemek ve ileride gerektiğinde da-
nışmak için saklayın.

GENEL EMNİYET
Bu ürün, sadece elinizdeki dokümantasyonda belirtildiği şekilde kullanılmak 
üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu dokümanda belirtilmeyen herhangi başka 
bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlike nedeni olabilir.
- Makinenin yapımında kullanılan parçaları ve kurma, aşağıdaki Avrupa Direktifleri’ne 
(uygulanabilir oldukları alanlarda) uymalıdır: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/
EC, 89/106/EC, 99/05/EC ve bunları izleyen değişiklikler. Avrupa Birliği’nin dışın-
daki tüm ilkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen 
standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır.

- Bu ürünün üreticisi firma (ileride “firma”), ürünün işbu dokümantasyonda belir-
tilen, tasarlanmış olduğu kullanımdan farklı veya uygunsuz kullanımından ve de 
kapanan konstrüksiyonları (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) inşa ederken iyi teknik 
usullerine uyulmamasından ve ayrıca kullanım esnasında meydana gelebilecek 
herhangi bir şekil değişikliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluktan muaftır.

- Kurma, yürürlükteki standartlar ve iyi teknik usulleri uyarınca nitelikli personel 
(EN12635 uyarınca profesyonel kurucu) tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Ürünü kurmadan önce, güvenlik kenarlarının gerçekleştirilmesine ve tüm ezilme, 
kesilme, sürüklenme ve genel olarak tehlike bölgelerinin korunmasına veya ayrıl-
masına ilişkin tüm yapısal değişiklikleri 16005 normlarında öngörülenlere veya 
olası yerel kurma normlarına göre uygulayın. Mevcut yapının gerekli sağlamlık 
ve sabitlik özelliklerine sahip olduğunu kontrol edin.

- Kurmaya başlamadan önce ürünün sağlamlığını kontrol edin.
- Firma, motorize edilecek çerçevelerin üretiminde ve bakımında iyi teknik usullerine 
uyulmamasından ve ayrıca kullanım esnasında meydana gelebilecek herhangi 
bir şekil değişikliğinden sorumlu değildir. 

- Beyan edilen sıcaklık aralığının, otomasyon sisteminin monte edileceği yere 
uygun olduğunu kontrol edin.

- Bu ürünü patlayıcı atmosfere sahip ortamlara kurmayın: Parlayıcı gaz veya duman 
mevcudiyeti, güvenlik açısından ciddi bir tehlike oluşturur.

- Sistem üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce elektrik beslemesini 
kesin. Mevcut olmaları halinde olası tampon aküleri de sökün.

- Elektrik beslemesini bağlamadan önce plaka verilerinin, elektrik dağıtım şe-
bekesinin verilerine uygun olduğundan ve elektrik tesisinin başında uygun 
bir diferansiyel şalterin ve aşırı akıma karşı korumanın bulunduğundan emin 
olun. Otomasyon sisteminin besleme şebekesi üzerine, kontak açma mesafesi 
yürürlükteki kanunlar çerçevesinde öngörülenlere uygun bir omnipolar şalter 
veya bir termik manyetik şalter takın.

- Elektrik besleme şebekesinin başında, yürürlükteki kanunlar tarafından öngörü-
lenlere uygun ve eşik değeri 0.03A’den fazla olmayan bir diferansiyel şalter takılı 
olduğunu kontrol edin.

- Topraklamanın doğru şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu kontrol edin: Topraklama 
ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) bütün metal 
parçalarını ve sistemin bütün komponentlerini toprak hattına bağlayın.

- Kurma, EN 12978 ve EN16005 standartlarına uygun güvenlik ve kontrol cihazları 
kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

- Çarpma kuvveti, şekil değiştirebilen kenarların kullanımı aracılığı ile azaltılabilir.
- Çarpma kuvvetinin, standartlar tarafından öngörülen değerleri aşması duru-
munda, basınca duyarlı veya elektro duyarlı cihazlar uygulayın.

- Alanı çarpma, ezilme, sürüklenme ve kesilme tehlikelerine karşı korumak için 
gerekli bütün emniyet cihazlarını (fotoseller, hassas güvenlik kenarları, vb.) 
uygulayın. Yürürlükteki yönetmelikleri ve direktifleri, iyi teknik kriterlerini, kul-
lanımı, kurma ortamını, sistemin işleme lojiğini ve otomasyon sistemi tarafından 
geliştirilen güçleri dikkate alın.

- Tehlikeli bölgeleri (giderilemeyen riskleri) belirlemek için yürürlükteki yönet-
melikler tarafından öngörülen işaretleri uygulayın. Her kurma görünür şekilde 
işaretlenmiş olmalıdır.

- Kurma tamamlandıktan sonra kapı/bahçe giriş kapısının belirleyici verilerini 
taşıyan etiket plakasını uygulayın.

- Otomasyon sisteminin 2,5 m’den alçak bir yüksekliğe monte edilmiş olması 
veya erişilebilir olması halinde, elektrikli ve mekanik parçaların uygun şekilde 
korunmalarını garanti etmek gerekir.

- Her türlü sabit kumandayı, hareketli parçalardan uzak, tehlike yaratmayacak po-
zisyonda monte edin. Özellikle “insan mevcut” durumunda kullanılan kumandalar, 
yönlendirilen kısmın doğrudan görünür yerinde konumlandırılmalıdır; anahtarlı 
olmaları dışında, herkes tarafından erişilebilir olmayacak şekilde, minimum 1,5 m 
yüksekliğe kurulmalıdır.

- Otomasyon sisteminin elle serbest bırakılmasının işlemesine ilişkin bir etiketi 
kalıcı şekilde takın ve manevra organının yakınına yerleştirin.

- Manevra esnasında yönlendirilen kısım ve çevresindeki parçalar arasında mekanik 
riskler ve özellikle çarpma, ezilme, sürüklenme ve kesilmenin önlendiği veya 
bunlara karşı korunma olduğundan emin olun.

- Manevra esnasında yönlendirilen kısım ve etrafındaki sabit parçalar arasında 
mekanik riskler ve özellikle ezilme, sürüklenme ve kesilmenin önlendiği veya 
bunlara karşı korunma olduğundan emin olun.

- Kurmayı gerçekleştirdikten sonra, motor otomasyon sistemi ayarının doğru 
düzenlenmiş olduğundan, koruma ve serbest bırakma sistemlerinin doğru 
işlediklerinden emin olun.

- Her türlü bakım veya onarım işlemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın. Başka 
üreticilerin komponentlerinin kullanılması halinde, otomasyon sisteminin doğru 
işlemesi ve emniyeti açısından firma hiçbir sorumluluk üstlenmez.

- Firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe otomasyon sisteminin komponent-
leri üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.- Tesisin kullanıcısını olası giderilemeyen 
riskler, uygulanmış kumanda sistemleri ve acil durum halinde elle açma işlemle-
rinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında eğitin: Kullanım kılavuzunu nihai 
kullanıcıya teslim edin.

- Ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistirol, vb.), yürürlükteki standartlar 
bağlamında öngörülen hükümlere göre bertaraf edin. Naylon ve polistirol po-
şetleri çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.

BAĞLANTILAR
DİKKAT! Şebekeye bağlantı için: trifaze beslemeler için minimum 5x1,5mm2 veya 
4x1,5mm2 kesitli veya monofaze beslemeler için 3x1,5mm2 kesitli çok kutuplu 
kablo kullanılmalıdır (örneğin kablo, 4x1.5mm2 kesitli, H05 VV-F tip olabilir). Yar-
dımcı düzenlerin bağlantısı için, minimum 0,5 mm2 kesitli kondüktörler kullanın. 
- Sadece minimum 10A-250V kapasiteli butonlar kullanın.
- Kondüktörler, gerilim altındaki parçaları çok alçak güvenlik gerilimindeki parça-
lardan net şekilde ayrı tutmak amacı ile klemensler yakınında ek bir sabitleme 
(örneğin kenetler aracılığı ile) aracılığı ile kenetlenmiş olmalıdırlar.

- Besleme kablosu, kurma esnasında etkin kondüktörleri olabildiğince kısa bı-
rakarak, toprak kondüktörünün uygun klemense bağlanmasını sağlamak için 
soyulmalıdır. Toprak kondüktörü, kablonun sabitleme cihazının gevşemesi halinde 
en son gerilen kondüktör olmalıdır.

DİKKAT! Çok alçak güvenlik gerilimli kondüktörler, alçak gerilim kondüktörlerinden 
fiziksel olarak ayrılmalıdır.
Gerilim altındaki parçalara erişim, sadece nitelikli personel (profesyonel kurucu) 
için mümkün olmalıdır

OTOMASYON SİSTEMİNİN KONTROLÜ VE BAKIM
Otomasyon sistemini kesin olarak işler kılmadan önce ve bakım müdahaleleri 
esnasında aşağıdakileri titizlikle kontrol edin:
- Bütün komponentlerin iyice sabitlenmiş olduğunu kontrol edin;
- Elle kumanda durumunda start ve stop işlemini kontrol edin.
- Normal veya özelleştirilmiş işleme lojiğini kontrol edin.
- Tüm güvenlik donanımlarının doğru işlediklerini ve ezilme önleme güvenliğinin 
(mevcut olmaları halinde) doğru ayarlanmış olduğunu kontrol edin. 

- Çarpma kuvveti, şekil değiştirebilen kenarların kullanımı aracılığı ile azaltılabilir.
- Acil durum manevrasının (mevcut ise) fonksiyonelliğini kontrol edin.
- Uygulanmış kumanda cihazları ile açılma ve kapanma işlemini kontrol edin.
- Elektrik bağlantılarının ve kablajların sağlamlığını ve özellikle yalıtıcı kılıfların ve 
kablo kenetlerinin durumunu kontrol edin.

- Bakım sırasında, sensörlerin optiklerinin temizliğini gerçekleştirin.
- Otomasyon sisteminin hizmet dışı olduğu dönem zarfında, yönlendirilen kısmı 
boşa alıp, kapının elle açılmasını ve kapanmasını sağlayacak şekilde acil durum 
mekanizmasının serbest bırakılmasını (“ACİL DURUM MANEVRASI” paragrafına 
bakın) etkinleştirin.

- Besleme kablosu hasar görmüş ise, her türlü riskin önlenmesi için kablonun 
üreticisi veya üreticinin teknik servisi tarafından ve her halükarda benzer nitelikte 
bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

- Yukarıda tanımlandığı gibi bakım işlemleri en az yılda bir defa veya kurulma yerinin 
özelliklerinin gerektirmesi halinde, daha kısa süre aralıkları ile tekrarlanmalıdır.

DİKKAT!
Motorizasyonun bahçe kapının kullanımı açısından bir kolaylaştırma mekaniz-
ması olduğunu ve montaj kusur ve hatalarından veya bakım yapılmamasından 
kaynaklanan sorunları çözmediğini unutmayınız.

BERTARAF ETME
Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükteki standartlara uyularak yapılmalıdır. 
Otomasyon sisteminin bertaraf edilmesi halinde, otomasyon sisteminin kendisin-
den kaynaklanan özel tehlikeler veya riskler mevcut değildir. Materyallerin geri 
kazanılması halinde bunların tipe (elektrikli parçalar - bakır - alüminyum - plastik 
- vb.) göre ayrılmaları gerekir.

SÖKME
Otomasyon sisteminin, bir diğer yere yeniden monte edilmek için sökülmesi 
halinde aşağıdakilerin yapılması gerekir:
- Elektrik beslemesini kesin ve bütün elektrik tesisatını sökün.
- Aktüatörü sabitleme tabanından çıkarın.
- Mekanizmanın tüm komponentlerini sökün.
- Bazı komponentlerin sökülememesi veya hasarlı olması halinde, bunları değiştirin.

UYGUNLUK BEYANNAMESİNE, www.BFT.İT  wEB SİTESİNDE, 
ÜRÜNLER BÖLÜMÜNDE BAKILABİLİR
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KURUCU İÇİN UYARILAR

Bu kurma kılavuzunda açıkça öngörülmeyenlerin tümü yasaktır. 
İşletme mekanizmasının iyi işlemesi, sadece verilen bilgilere 
uyulması halinde garanti edilir. Firma, bu kılavuzda belirtilen bilgilere 
uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tutarak, işbu yayımı güncellemek 
taahhüdünde bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri 
açısından iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her an uygu-
lama hakkını saklı tutmuştur.

DİKKAT! Önemli güvenlik bilgileri. Bu ürünün hatalı kurulması insanlara, 
hayvanlara veya eşyalara zarar verebileceğinden ürünle birlikte verilen 
tüm uyarılar ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır. Uyarılar 
ve talimatlar emniyet, kurma, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler 
sağlarlar. Talimatları, teknik broşüre eklemek ve ileride gerektiğinde da-
nışmak için saklayın.

GENEL EMNİYET
Bu ürün, sadece elinizdeki dokümantasyonda belirtildiği şekilde kullanılmak 
üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu dokümanda belirtilmeyen herhangi başka 
bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlike nedeni olabilir.
- Makinenin yapımında kullanılan parçaları ve kurma, aşağıdaki Avrupa Direktifleri’ne 
(uygulanabilir oldukları alanlarda) uymalıdır: 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2006/42/
EC, 89/106/EC, 99/05/EC ve bunları izleyen değişiklikler. Avrupa Birliği’nin dışın-
daki tüm ilkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen 
standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır.

- Bu ürünün üreticisi firma (ileride “firma”), ürünün işbu dokümantasyonda belir-
tilen, tasarlanmış olduğu kullanımdan farklı veya uygunsuz kullanımından ve de 
kapanan konstrüksiyonları (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) inşa ederken iyi teknik 
usullerine uyulmamasından ve ayrıca kullanım esnasında meydana gelebilecek 
herhangi bir şekil değişikliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluktan muaftır.

- Kurma, yürürlükteki standartlar ve iyi teknik usulleri uyarınca nitelikli personel 
(EN12635 uyarınca profesyonel kurucu) tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Ürünü kurmadan önce, güvenlik kenarlarının gerçekleştirilmesine ve tüm ezilme, 
kesilme, sürüklenme ve genel olarak tehlike bölgelerinin korunmasına veya ayrıl-
masına ilişkin tüm yapısal değişiklikleri 16005 normlarında öngörülenlere veya 
olası yerel kurma normlarına göre uygulayın. Mevcut yapının gerekli sağlamlık 
ve sabitlik özelliklerine sahip olduğunu kontrol edin.

- Kurmaya başlamadan önce ürünün sağlamlığını kontrol edin.
- Firma, motorize edilecek çerçevelerin üretiminde ve bakımında iyi teknik usullerine 
uyulmamasından ve ayrıca kullanım esnasında meydana gelebilecek herhangi 
bir şekil değişikliğinden sorumlu değildir. 

- Beyan edilen sıcaklık aralığının, otomasyon sisteminin monte edileceği yere 
uygun olduğunu kontrol edin.

- Bu ürünü patlayıcı atmosfere sahip ortamlara kurmayın: Parlayıcı gaz veya duman 
mevcudiyeti, güvenlik açısından ciddi bir tehlike oluşturur.

- Sistem üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce elektrik beslemesini 
kesin. Mevcut olmaları halinde olası tampon aküleri de sökün.

- Elektrik beslemesini bağlamadan önce plaka verilerinin, elektrik dağıtım şe-
bekesinin verilerine uygun olduğundan ve elektrik tesisinin başında uygun 
bir diferansiyel şalterin ve aşırı akıma karşı korumanın bulunduğundan emin 
olun. Otomasyon sisteminin besleme şebekesi üzerine, kontak açma mesafesi 
yürürlükteki kanunlar çerçevesinde öngörülenlere uygun bir omnipolar şalter 
veya bir termik manyetik şalter takın.

- Elektrik besleme şebekesinin başında, yürürlükteki kanunlar tarafından öngörü-
lenlere uygun ve eşik değeri 0.03A’den fazla olmayan bir diferansiyel şalter takılı 
olduğunu kontrol edin.

- Topraklamanın doğru şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu kontrol edin: Topraklama 
ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) bütün metal 
parçalarını ve sistemin bütün komponentlerini toprak hattına bağlayın.

- Kurma, EN 12978 ve EN16005 standartlarına uygun güvenlik ve kontrol cihazları 
kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

- Çarpma kuvveti, şekil değiştirebilen kenarların kullanımı aracılığı ile azaltılabilir.
- Çarpma kuvvetinin, standartlar tarafından öngörülen değerleri aşması duru-
munda, basınca duyarlı veya elektro duyarlı cihazlar uygulayın.

- Alanı çarpma, ezilme, sürüklenme ve kesilme tehlikelerine karşı korumak için 
gerekli bütün emniyet cihazlarını (fotoseller, hassas güvenlik kenarları, vb.) 
uygulayın. Yürürlükteki yönetmelikleri ve direktifleri, iyi teknik kriterlerini, kul-
lanımı, kurma ortamını, sistemin işleme lojiğini ve otomasyon sistemi tarafından 
geliştirilen güçleri dikkate alın.

- Tehlikeli bölgeleri (giderilemeyen riskleri) belirlemek için yürürlükteki yönet-
melikler tarafından öngörülen işaretleri uygulayın. Her kurma görünür şekilde 
işaretlenmiş olmalıdır.

- Kurma tamamlandıktan sonra kapı/bahçe giriş kapısının belirleyici verilerini 
taşıyan etiket plakasını uygulayın.

- Otomasyon sisteminin 2,5 m’den alçak bir yüksekliğe monte edilmiş olması 
veya erişilebilir olması halinde, elektrikli ve mekanik parçaların uygun şekilde 
korunmalarını garanti etmek gerekir.

- Her türlü sabit kumandayı, hareketli parçalardan uzak, tehlike yaratmayacak po-
zisyonda monte edin. Özellikle “insan mevcut” durumunda kullanılan kumandalar, 
yönlendirilen kısmın doğrudan görünür yerinde konumlandırılmalıdır; anahtarlı 
olmaları dışında, herkes tarafından erişilebilir olmayacak şekilde, minimum 1,5 m 
yüksekliğe kurulmalıdır.

- Otomasyon sisteminin elle serbest bırakılmasının işlemesine ilişkin bir etiketi 
kalıcı şekilde takın ve manevra organının yakınına yerleştirin.

- Manevra esnasında yönlendirilen kısım ve çevresindeki parçalar arasında mekanik 
riskler ve özellikle çarpma, ezilme, sürüklenme ve kesilmenin önlendiği veya 
bunlara karşı korunma olduğundan emin olun.

- Manevra esnasında yönlendirilen kısım ve etrafındaki sabit parçalar arasında 
mekanik riskler ve özellikle ezilme, sürüklenme ve kesilmenin önlendiği veya 
bunlara karşı korunma olduğundan emin olun.

- Kurmayı gerçekleştirdikten sonra, motor otomasyon sistemi ayarının doğru 
düzenlenmiş olduğundan, koruma ve serbest bırakma sistemlerinin doğru 
işlediklerinden emin olun.

- Her türlü bakım veya onarım işlemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın. Başka 
üreticilerin komponentlerinin kullanılması halinde, otomasyon sisteminin doğru 
işlemesi ve emniyeti açısından firma hiçbir sorumluluk üstlenmez.

- Firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe otomasyon sisteminin komponent-
leri üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.- Tesisin kullanıcısını olası giderilemeyen 
riskler, uygulanmış kumanda sistemleri ve acil durum halinde elle açma işlemle-
rinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında eğitin: Kullanım kılavuzunu nihai 
kullanıcıya teslim edin.

- Ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistirol, vb.), yürürlükteki standartlar 
bağlamında öngörülen hükümlere göre bertaraf edin. Naylon ve polistirol po-
şetleri çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.

BAĞLANTILAR
DİKKAT! Şebekeye bağlantı için: trifaze beslemeler için minimum 5x1,5mm2 veya 
4x1,5mm2 kesitli veya monofaze beslemeler için 3x1,5mm2 kesitli çok kutuplu 
kablo kullanılmalıdır (örneğin kablo, 4x1.5mm2 kesitli, H05 VV-F tip olabilir). Yar-
dımcı düzenlerin bağlantısı için, minimum 0,5 mm2 kesitli kondüktörler kullanın. 
- Sadece minimum 10A-250V kapasiteli butonlar kullanın.
- Kondüktörler, gerilim altındaki parçaları çok alçak güvenlik gerilimindeki parça-
lardan net şekilde ayrı tutmak amacı ile klemensler yakınında ek bir sabitleme 
(örneğin kenetler aracılığı ile) aracılığı ile kenetlenmiş olmalıdırlar.

- Besleme kablosu, kurma esnasında etkin kondüktörleri olabildiğince kısa bı-
rakarak, toprak kondüktörünün uygun klemense bağlanmasını sağlamak için 
soyulmalıdır. Toprak kondüktörü, kablonun sabitleme cihazının gevşemesi halinde 
en son gerilen kondüktör olmalıdır.

DİKKAT! Çok alçak güvenlik gerilimli kondüktörler, alçak gerilim kondüktörlerinden 
fiziksel olarak ayrılmalıdır.
Gerilim altındaki parçalara erişim, sadece nitelikli personel (profesyonel kurucu) 
için mümkün olmalıdır

OTOMASYON SİSTEMİNİN KONTROLÜ VE BAKIM
Otomasyon sistemini kesin olarak işler kılmadan önce ve bakım müdahaleleri 
esnasında aşağıdakileri titizlikle kontrol edin:
- Bütün komponentlerin iyice sabitlenmiş olduğunu kontrol edin;
- Elle kumanda durumunda start ve stop işlemini kontrol edin.
- Normal veya özelleştirilmiş işleme lojiğini kontrol edin.
- Tüm güvenlik donanımlarının doğru işlediklerini ve ezilme önleme güvenliğinin 
(mevcut olmaları halinde) doğru ayarlanmış olduğunu kontrol edin. 

- Çarpma kuvveti, şekil değiştirebilen kenarların kullanımı aracılığı ile azaltılabilir.
- Acil durum manevrasının (mevcut ise) fonksiyonelliğini kontrol edin.
- Uygulanmış kumanda cihazları ile açılma ve kapanma işlemini kontrol edin.
- Elektrik bağlantılarının ve kablajların sağlamlığını ve özellikle yalıtıcı kılıfların ve 
kablo kenetlerinin durumunu kontrol edin.

- Bakım sırasında, sensörlerin optiklerinin temizliğini gerçekleştirin.
- Otomasyon sisteminin hizmet dışı olduğu dönem zarfında, yönlendirilen kısmı 
boşa alıp, kapının elle açılmasını ve kapanmasını sağlayacak şekilde acil durum 
mekanizmasının serbest bırakılmasını (“ACİL DURUM MANEVRASI” paragrafına 
bakın) etkinleştirin.

- Besleme kablosu hasar görmüş ise, her türlü riskin önlenmesi için kablonun 
üreticisi veya üreticinin teknik servisi tarafından ve her halükarda benzer nitelikte 
bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

- Yukarıda tanımlandığı gibi bakım işlemleri en az yılda bir defa veya kurulma yerinin 
özelliklerinin gerektirmesi halinde, daha kısa süre aralıkları ile tekrarlanmalıdır.

DİKKAT!
Motorizasyonun bahçe kapının kullanımı açısından bir kolaylaştırma mekaniz-
ması olduğunu ve montaj kusur ve hatalarından veya bakım yapılmamasından 
kaynaklanan sorunları çözmediğini unutmayınız.

BERTARAF ETME
Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükteki standartlara uyularak yapılmalıdır. 
Otomasyon sisteminin bertaraf edilmesi halinde, otomasyon sisteminin kendisin-
den kaynaklanan özel tehlikeler veya riskler mevcut değildir. Materyallerin geri 
kazanılması halinde bunların tipe (elektrikli parçalar - bakır - alüminyum - plastik 
- vb.) göre ayrılmaları gerekir.

SÖKME
Otomasyon sisteminin, bir diğer yere yeniden monte edilmek için sökülmesi 
halinde aşağıdakilerin yapılması gerekir:
- Elektrik beslemesini kesin ve bütün elektrik tesisatını sökün.
- Aktüatörü sabitleme tabanından çıkarın.
- Mekanizmanın tüm komponentlerini sökün.
- Bazı komponentlerin sökülememesi veya hasarlı olması halinde, bunları değiştirin.
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1) GENEL
İki kanatlı (mod. VISTA TL 2) o dört kanatlı (mod. VISTA TL 4) otomatik yana kayar 
kapılar için motorlu travers.
Kontrol paneli ile komple tedarik edilir. Komple bir montaj gerçekleştirilmesi için 
aksesuarlar mevcuttur.
VISTA TL 2 modelleri için SAĞ versiyonu (kapıya içeriden bakarak, sağa doğru 
açılmalı), Fig. E) ve SOL versiyonu (kapıya içeriden bakarak, sola doğru açılmalı, 
Fig. F) mevcuttur.

2) TEKNİK ÖZELLİKLER

MEKANİK ÖZELLİKLER

Açılma aralığı
mod. VISTA TL2: 750 ile 3250 mm arası

mod. VISTA TL41600 ile 4400 mm arası

Kanat yük kapasitesi
mod. VISTA TL2: 120 kg x 2

mod. VISTA TL4: 80 kg x 4

Kanat ölçüsü
mod. VISTA TL2: 450 ÷ 1700 mm/kanat

mod. VISTA TL4: 450 ÷ 1150 mm/kanat

Koruma sınıfı IP X0 (Dış mekanlara monte edilemez)

Travers boyutları Bakınız Fig. C

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

Elektrik beslemesi 230V- 220V~ ±10%, 50Hz monofaz
120V~ ±15% 50/60Hz

Çekilen güç Nominal: 160W
Maksimum:  800 W

Sigortalar Bakınız Fig. D

Aksesuar besleme 31,5 VDC maksimum 500mA

V SAFE besleme  24V maksimum 30mA

Alarm çıkışı ve kapı durumu Kontak maksimum 24V 0,5A

Açılma/kapanma hızı
mod. VISTA TL2:  1 m/s’ye kadar ayarlanabilir

mod. VISTA TL4: 2 m/s’ye kadar ayarlanabilir

Yaklaşma hızı

mod. VISTA TL2: 5 ile 10cm/s arasında 
otomatik

mod. VISTA TL4: 10 ile 20cm/s arasında 
otomatik

Sıcaklık aralığı -20°C (yoğunlaşma yok) a + 50°C (karter içi)

İşleme devri 25°C’de devamlı

Acil aküleri (opsiyonel) 2 x 12V 1.2Ah

Entegre Rolling-Code radyo 
alıcısı Frekans 433.92 MHz

Kaydedilebilen max 
radyo kumanda sayısı 63

Usable transmitter versions:
All ROLLING CODE transmitters compatible with

3) ELEKTRİK TESİSATININ DÖŞENMESİ 
Elektrik tesisatını (Fig. A) yürürlükteki standartları dikkate alarak döşeyin. Şehir 
elektrik şebekesi besleme bağlantılarını aksesuar bağlantılarından (fotoseller, 
kenar emniyet sistemleri, kumanda aygıtları, vb) oldukça uzakta yapın.
Şebeke besleme bağlantılarını çok alçak emniyet gerilimli bağlantılardan
net şekilde ayrı tutun. Besleme kablosunu, transformatör kapağı içinde mevcut 
kablo kenedi aracılığı ile tutturun. Besleme kablosunu, topraklama iletkeni (sarı/
yeşil) diğer iletkenlere göre daha uzun olacak şekilde bağlayın. 

4) PARÇALARIN BELİRLENMESİ (Fig. AA)
VISTA TL otomasyonunun temel kompozisyonu aşağıdakilerden oluşur:
1 Okside alüminyumdan taşıyıcı travers
2 Parazit önleme filtresi ve çift kutuplu şebeke sigortalı şalter ile komple    
 besleme grubu
3 Mikroişlemcili ARIA-EVO kontrol ünitesi
4 Redüktörlü doğru akım motoru 
5 Strok algılanması ve engel kontrolü için optik enkoder
6 İşletme kasnağı
7 Dişli sürükleme kayışı
8 Yükseklik ve derinlik olarak ayarlanabilen, beher kanat için yataklar     
 üzerinde 2 makaralı 2 adet kaydırma rayı + raydan çıkmayan tekerlek.
9 Kanat sabitlenmesi için profil
10 Lastik strok sonu stop pimleri
11  Lastik menteşe

Montajı tamamlamak için aşağıdaki opsiyonel aksesuarlar mevcuttur:
12 BBV Akülü panik önleme sistemi
13 ERV Elektromanyetik kilitleme aygıtı ve elle çözme

14 VISTA SEL  Dijital işlevli buton tablosu
15 RIP Dar açılı aktif kızılötesi radar
16 FPA1 Fotoseller (1 amplifikatör, 1 verici, 1 alıcı) 
 FPA2   Fotoseller (1 amplifikatör, 2 verici, 2 alıcı)
17 Kapatma karteri
18 Ufak fırça   (kod. P111618 L=14; kod. P111618 00001 L=20; kod. P111618 

00002 L=27)
19 kod. P111660 tamponlama profili ve kod. P111661 tamponlama profili için 

braketler
20 Yana kayar otomatik kapıların  açılması ve güvenliği için sensör
21 PRV S20.A18  20 mm kanat profilleri için zemine ankastre ray + PRV S20GD.19  

20 mm kanat profilleri için TELESKOPİK, zemine ankastre ray (Fig. D)
 PRV L40 GD.70 40 mm kanat profilleri için zemine ankastre ray + PRV L40GD.78  

40 mm kanat profilleri için TELESKOPİK, zemine ankastre ray (Fig. D)
 PPA TL    Cam kanatlar için klemp (Fig. AD)
22  SBV TL    VISTA TL destek kirişi

5) SABİTLEME YÖNTEMİ
- Karter Montajı (Fig. B).
- Kablo Geçişi -yanal cephelerde, kabloların geçişine izin verecek şekilde delik açın. 

6) TRAVERS SABİTLEME YÜKSEKLİĞİNİN BELİRLENMESİ (Fig. D)
VISTA TL traversinin HFT sabitleme yükseklik ölçüsünün zeminin en yüksek 
noktasından ölçülmesi gerekir (Fig. D). Bu şekilde montaj tamamlandığında 
hareketli kanadın olası takılmaları önlenecektir.
Montaj sonrasında her halükarda kayıcı makaraların özel ayarları üzerinde müda-
halede bulunarak kanatların yüksekliğinin ayarlanması mümkündür (Fig. K).

 DİKKAT - VISTA TL traversinin mükemmel yatay olarak sabitlenmesi gerekir. 
Bu şart mekanizmanın doğru işlemesini garanti eder.

6.1) Duvara sabitleme (bir boşluk üzerine) (Fig. E-F)

6.2) İki duvar arasına sabitleme (bir boşluk içine) (Fig. G)
Kapı açılma aralığına göre traversi simetrik şekilde pozisyonlamak için, montaj 
tipi hangisi olursa olsun (bir boşluk üzerine, bir boşluk içine, vb.), açılma aralığı 
merkezinin ve VISTA TL traversinin merkezinin işaretlenmesi gerekir. İki işareti 
çakıştırarak VISTA TL traversini sabitleyin (Fig. G).

7) MÜMKÜN MONTAJLAR
Mekanizmanın bazı montaj yöntemleri aşağıda belirtilmektedir:

7.1) Duvara sabitleme (Fig. I-D)
Kalınlıkların, traverste önceden öngörülmüş olan sabitleme delikleri ile aynı 
düzeyde sabitlenmeleri uygundur. Bu şekilde demirleme noktaları sağlam bir 
taban üzerine oturmuş olacak ve vidaların sabitlenmesi esnasında rayın bükülmesi 
önlenecektir. Öngörülenlere ilave olarak başka sabitleme deliklerinin açılması 
gerekir ise bunları yaklaşık her 600-800mm’de, karşılaşılan yüzey tipini de dikkate 
alarak (beton, kiremit tuğla, ahşap, demir, vb.) açın.

7.2) Tavana sabitleme (Fig. AB)
Kapı kanadı ve sabit panel çerçevesiz yani taşıyıcı olmayan cam panellerden 
yapılmış ise bu tip montaj özellikle tavsiye edilir.

7.3) Kanat profili içinde (Fig. AC).
Takviye kirişi taşıyıcı bir kanat profili içine yerleştirilir veya çerçeve içinde VISTA 
TL traversinin emniyetli şekilde sabitlenmesine uygun kalınlıkta ve düz bir profil 
öngörülür. 

8) KANATLARIN MONTAJI VE AYARLANMASI
8.1) Çerçeveli kanatlar
Kanat mesnet profilleri ve kanatların ölçüsü için bakın, Fig. AG-AI. 

8.2) Cam kanatlar (Fig. AD)
PPA klempli sistem sadece 10 mm kalınlığında temperli cam veya tabakalı 
camlı emniyet camından kanatlar için kullanılabilir. 

Isıcam ile kullanılmamalıdır. Elinizdeki kılavuzun devamında, kolaylık açısından 
cam kanatlar referans olarak alınacaktır.
- Cam panel üzerinde delik açılmaması gerekir.
- PPA klemp Fig.AD’de belirtilmiş olduğu gibi kapı bağlama profiline sabitlenme-

lidir.

9) KANAT MONTAJI VE AYARLANMASI
- Kanat Montajı (Fig. J).
- Kanat Ayarlanması (Fig. K).

10) ZEMİNE ANKASTRE KANAT RAYI VE YAVAŞ KANAT YÜZEYSEL RAYI  (Fig. D)
- Çerçeveli kanatlar (Fig. D).
- Cam kanatlar (Fig. AD).
Bunların montajları için ilişkin talimat kılavuzlarına bakın.

11) STROK SONU STOPLARININ AYARLANMASI (Fig. L).
Sağ ve Sol strok sonu stoplarının pozisyonlarının (parça 10 Fig. AA) ayarlanması 
gerekiyor ise, kanatların sürükleme makaralarının stroklarını ve hizalanma 
durumlarını titizlikle kontrol edin.
Strok sonu stoplarının pozisyonlarının kumanda kartının otomatik öğrenmesini 
de sağladığının unutulmaması önemlidir. 
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12) ARIA-EVO KUMANDA PANELİ
12.1) TERMİNAL KUTUSU BAĞLANTILARI (Fig. P)

UYARILAR - Kablo çekme ve montaj işlemlerinde yürürlükteki standart-
lara ve her halükarda iyi teknik prensiplerine uyulması gerekir.

Çok alçak emniyet gerilimi (24V) ile beslenen kondüktörler, alçak gerilimli 
kondüktörlerden fiziksel olarak ayrılmalı veya en az 1 mm’lik ilave yalıtım ile 
uygun şekilde yalıtılmalıdır.
Kondüktörler, klemenslerin yakınında ilave bir sabitleme öngörülerek, örneğin 
kenetler aracılığı ile bağlanmalıdır.

13.1) FABRİKA BAĞLANTILARI(Fig. P Rif. 1)

KLEMENS TANIM

JP2-JP4
Güç besleme ünitesine kablo çekilmesi
JP2= kahverengi
JP4= beyaz/mavi

JP7-JP8
Motor redüktörü kablajı
JP7=kahverengi
JP8=beyaz/mavi

JP12 Enkoder kablajı

JP19 Elektrikli kilit kablajı

13.2) KULLANICI BAĞLANTILARI (Fig. N-P)
ÖNEMLİ NOT: SADECE TOPRAKLANMIŞ ÖRGÜ KILIFLI KABLOLAR KULLA-
NIN

KLEMENS TANIM
L FAZ
N NÖTR

TOPRAK

JP18 Çok amaçlı avuçiçi programlayıcı konektörü,
JP10 Opsiyonel ilave kartlar için konektör

1 Ortak kumandalar
2 SAFE 1 girişi (NC) 
3 SAFE 2 girişi (NC) 
4 STOP girişi (NC) 
5 RADAR EXT girişi (NO) 
6 RADAR INT girişi (NO) 
7 OPEN KEY girişi (NO) 
8 ACİL DURUM girişi
9 Ortak kumandalar

10 SAFE 3 girişi (NC) 
11 SAFE 4 girişi (NC) 

12-13 Test edilmiş güvenlik cihazları için test çıkışı

14-15

Seri RS485.
14 = A
15 = B
Dış programlama cihazlarına bağlantı.
“Kafes” işlemede uzak port bağlantısı.

16-17 Aksesuar besleme

18-19-20

“Alarm” Çıkışı
18 = NO (gerilimsiz kontak)
19 = COM (gerilimsiz kontak)
20 = NC (gerilimsiz kontak)

21-22-23

“Kapı durum” çıkışı
21 = NO (gerilimsiz kontak)
22 = COM (gerilimsiz kontak)
23 = NC (gerilimsiz kontak)

14) SANTRAL PROGRAMLAMASI (Fig. C1)
14.1) PARAMETRELER MENÜSÜ (PARA )
(TABLE “A” PARAMETRELER)

14.2) MANTIK MENÜSÜ (logic)
(TABLE “B” MANTIK)

14.3) RADIO MENU (RADIO)

Mantık Tanımlama

add open
Start Tuşu ekle
Arzu edilen tuşu Start komutuna eşleştirir

add ey
2ch Tuşu ekle
Arzu edilen tuşu, 2. radyo kanalı kumandasına eşleştirir

erase 64

Listeyi Sil
DİKKAT! Alıcının hafızasından bütün hafızaya alınmış 
radyo kumandaları tamamen siler. 

cod RX

Alıcı kodu okuma
Radyo kumandaların klonlanması için gerekli alıcı kodunu 
görüntüler.

u

ON =  Önceden hafızaya alınmış bir W LINK verici aracılığıyla 
kartların uzaktan programlanmasını etkinleştirir. Bu 
etkinleşme W LINK radyo kumandaya son basılmadan 
sonra 3 dakika etkin kalır.

OFF= W LINK programlama devre dışı.

-  ÖNEMLİ NOT: KAYDEDİLMİŞ BİRİNCİ VERİCİYİ, ANAHTAR (MASTER) İŞARETİ 
İLE İŞARETLEYİN.
Birinci verici, manuel programlama halinde, ALICININ ANAHTAR KODU’nu tahsis eder; 
bu kod, radyo vericilerin bir sonraki klonlanmasını gerçekleştirebilmek için gereklidir.
Ayrıca Clonix entegre alıcı, önemli birkaç ileri fonksiyonelliğe sahiptir: 
•	 Master	vericinin	klonlanması	(rolling-code	veya	sabit	kod)
•	 Alıcıya	önceden	girilmiş	vericilerin	değiştirilmesi	için	klonlama
•	 Vericilerin	veri	tabanı	yönetimi	
•	 Alıcı	grupları	yönetimi
Bu ileri fonksiyonelliklerin kullanımı için, üniversal avuçiçi programlayıcının 
talimatlarını ve Alıcıları Programlama Genel Kılavuzunu referans olarak alın.

14.4) DEFAULT MENÜSÜ (default)
Santrali, default’ların önceden ayarlanmış değerlerine getirir.

14,5) LİSAN MENÜSÜ (language)
Ekran programlama düzeneğinde lisan ayarını yapmanızı sağlar. 

14.6) OTOMATİK AYARLAMA MENÜSÜ (Autoset) (Fig. R)
Bu işlevin etkin kılınması kapı hareketine ve engel algılanmasına ilişkin parame-
trelerin optimal değerlerde otomatik olarak ayarlanmasını sağlar:
- Açılmada hız
- Kapanmada hız
- Açılmada yavaşlama sahası
- Kapanmada yavaşlama sahası
- Açılmada yavaşlama sahası
- Kapanmada yavaşlama sahası
- Hızlanma
- Yavaşlama
- Açılma kuvveti
- Kapanma kuvveti

Otomatik ayarlama 3 komple manevra ile gerçekleştirilir.
Otomatik ayarlama esnasında ezilme önleme işlevi etkin değildir. 

Otomatik ayarlama esnasında kapı bütün parkuru boyunca bloke edilme-
meli veya yavaşlatılmamalıdır

14.7) İSTATİSTİKLER MENÜSÜ
Kartın sürümünü, toplam manevra sayısını (yüzlük), belleğe kaydedilmiş radyo 
kumanda sayısını ve son 30 hatayı görüntülemeyi sağlar (ilk 2 sayı pozisyonu, 
son 2 sayı hata kodunu belirtir). 01 sayılı hata en yeni hatadır.

14.8) ŞİFRE MENÜSÜ
Kartın kablosuz programlanması için bir şifre ayarlamayı sağlar.

15) SANTRAL İŞLEMESİ:
15.1) KAPI İŞLEME YÖNTEMİ
Yöntem 0) Kapı standart işlemesi (Fig. Q).
Kumandalara reaksiyon:
- Open key:
 Yüksek hızda açılma hareketi, yavaş hızda kapanma hareketi.
 Bir Open-key hareketini açar ve etkin kılar, kapı açık iken etkin kılınır ise serbest 

bırakma süresini sıfırlar, kapanma esnasında yeniden açar.
 Kapı açık olduğunda serbest bırakma süresi sayımı etkindir.
 Kapanma esnasında fotoseller hareketi tersinmez, bloke eder. Serbest 

bırakıldıklarında TCA hesaplanır ve sonra kapanma ile yeniden harekete geçilir.
 Open-key hareketi esnasında radarlar etkin değildir.
- Dış radar:
 Yüksek hızda bir hareket gerçekleştirir.
 Açar, kapı açık iken otomatik kapanma süresini etkin kılar, kapı açık iken 

etkinleştirilir ise otomatik kapanma süresini sıfırlar. 
 Otomatik kapanma süresinden (TCA) sonra bir kapama gerçekleştirilir. 
 Kapanma esnasında bir yeniden açılma gerçekleştirilir.
- İç radar:
 Yüksek hızda bir hareket gerçekleştirir. 
 Açar, kapı açık iken otomatik kapanma süresini (TCA) etkin kılar, kapı açık iken 

etkinleştirilir ise otomatik kapanma süresini sıfırlar. 
 Otomatik kapanma süresinden sonra bir kapama gerçekleştirilir. 
 Kapanma esnasında bir yeniden açılma gerçekleştirilir.
- Açılmada güvenlik cihazı:
 Serbest kılınana kadar açılma esnasında hareketi durdurur.
 Kapı açık iken TCA’yı veya serbest bırakılma süresini sıfırlar.
 Tetiklenmiş ise, açılma ve kapanma hareketine geçilmesine izin vermez.
- “Presence sensor” güvenlik cihazı:
 Açılma esnasında hareket yavaşlama hızında gerçekleşir, diğer aşamalarda 

herhangi bir etki göstermez.
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- Kapanmada güvenlik cihazı:
 Kapanma esnasında hareketi tersinir.
 Kapı açık iken TCA’yı veya serbest bırakma süresini sıfırlar.
 Tetiklenmiş ise, açılma ve kapanma hareketine geçilmesine izin vermez.
- Stop:
 Hareketi durdurur ve bütün komutları iptal eder.
Yöntem 1) Gece kapalı kapı.
Standart işlemeye göre farklar:
 - Kapı yavaş kapanır ve kapalı kalır
 - Panik önleme işlevi etkin değil.
 - Sadece Open-key girişi etkin (hızlı açar, serbest bırakma süresi kadar açık, 

yavaş kapar).
 - Kapanma esnasında fotoseller, tetiklenmiş oldukları süre boyunca kapıyı 

tekrar açmadan hareketi durdururlar.
“Kafes” yönteminde iç ve dış kapılar “gece kapalı” olarak düzenlenirler. 
Yöntem 2) Gündüz kapalı kapı
Standart işlemeye göre farklar:
 - Kapı yavaş kapanır ve kapalı kalır
 - Panik önleme işlevi etkin.
 - Sadece Open-key girişi etkin (hızlı açar, serbest bırakma süresi kadar açık, 

yavaş kapar)
 - Kapanma esnasında fotoseller, tetiklenmiş oldukları süre boyunca kapıyı 

tekrar açmadan hareketi durdururlar
“Kafes” yönteminde bu işlemeye izin verilmez. 
Yöntem 3) Tamamen açık kapı.
Standart işlemeye göre farklar:
 - Kapı yavaş hız ile tamamen açılır ve açık kalır
“Kafes” yönteminde iç ve dış kapılar “tamamen açık” olarak düzenlenirler. 
Yöntem 4) Kısmen açık kapı
Standart işlemeye göre farklar:
 - Kapı yavaş hız ile kısmen açılır (düzenlenebilir ölçü “kısmı açılma”) ve açık 

kalır.
“Kafes” yönteminde bu işlemeye izin verilmez.
Yöntem 5) Kısmen açar
Standart işlemeye göre farklar:
 - Standart işlemede olduğu gibi ancak açılmalar “kısmi açılma” üzerinde 

ayarlanmış, kısmi ölçüye ulaştıklarında dururlar.
“Kafes” yönteminde iç ve dış kapılar “kısmi açar” olarak düzenlenirler. 
Yöntem 6) Eczane tipi açılma
Standart işlemeye göre farklar:
 - Kapı yavaş hız ile açar ve kapar ve “eczane tipi açılma” üzerinde düzenlenmiş 

değerde durur
 - Sadece Open-key kumandası etkin
 - Otomatik kapanmalar etkin değil
 - Kapanma esnasında fotoseller, tetiklenmiş oldukları süre boyunca kapıyı 

tekrar açmadan hareketi durdururlar.
“Kafes” yönteminde bu işlemeye izin verilmez.
Yöntem7) Kafes içe doğru açık (Sadece kafes yönteminde etkin)
 Dış kapı “gündüz kapalı” olarak ayarlanmış.
 İç kapı  “tamamen açık” olarak ayarlanmış.
Yöntem 8) Kafes dışa doğru açık (Sadece kafes yönteminde etkin)
 Dış kapı “tamamen açık” olarak ayarlanmış.
 İç kapı “gündüz kapalı” olarak ayarlanmış.

15.2) RADAR İŞLEME YÖNTEMİ
Yöntem 0) Radar standart işleme:
- İç radar kontrolü etkinleştirilmiş
- Dış radar kontrolü etkinleştirilmiş
Yöntem 1) İç radar:
- Sadece iç radar etkinleştirilmiş
(“kafes” yönteminde sadece binanın içindeki radar etkinleştirilmiş)
Yöntem 2) Dış radar:
- Sadece dış radar etkinleştirilmiş
(“kafes” yönteminde sadece binanın dışındaki radar etkinleştirilmiş)

15.3) BUZZER İŞLEME YÖNTEMİ
Yöntem 0:
Buzzer hareket esnasında ses çıkarmaz. Olası kötü çalışmaları bildirmek için sadece 
acil durum halinde müdahalede bulunur.
Yöntem 1:
Buzzer her açılma hareketi başlangıcında veya yön değiştirme hareketinde çalar.
Yöntem 2:
Buzzer her açılma ve kapanma hareketi başlangıcında veya yön değiştirme 
hareketinde çalar.
Yöntem 3:
Buzzer bütün hareket boyunca çalar.
Yöntem 4:
Açılma fotoseli tetiklenmiş ise, açılma hareketi esnasında buzzer alarmı çalar.

Yöntem 7:
Sadece “ELA SL 24.B KIT” ile monte edilmiş kurmalarda kullanın. İşleme 
hakkında ayrıntılı bilgiler için ilgili kılavuza bakın.
Yöntem 8:
Sadece “ELA SL 24.B KIT” ile monte edilmiş kurmalarda kullanın. İşleme 
hakkında ayrıntılı bilgiler için ilgili kılavuza bakın.

15.5) ACİL GİRİŞİ İŞLEME YÖNTEMİ
Yöntem 0:
Giriş NO, açar ve giriş etkin kaldığı müddetçe açık kalır
Yöntem 1:
Giriş NO, kapar ve giriş etkin kaldığı müddetçe kapalı kalır
Yöntem 2:
Giriş NC, açar ve giriş etkin kaldığı müddetçe açık kalır
Yöntem 3:
Giriş NC, kapar ve giriş etkin kaldığı müddetçe kapalı kalır

15.6) ALARM ÇIKIŞI İŞLEME YÖNTEMİ
Alarm çıkışı aşağıda belirtilen durumlarda etkinleşir:
 - Kapı fotosel sebebi “alarm_süresi” parametresinden daha uzun bir süre   

 boyunca açık kalır;
 - Bir engel alarmı mevcut;
 - Kapı karşı kuvvetle karşı koyarken bir açma zorlanıyor (kilit tipi = 4 veya 5);
Alarm çıkışı aşağıda belirtilen durumlarda devre dışı edilir:
 - Kapama strok sonuna ulaşıldığında
 - Stop tuşuna basıldığında

15.7) KAPI DURUM ÇIKIŞI İŞLEME YÖNTEMİ
Yöntem 0:
Kapı tamamen kapalı değil ise çıkış etkin
Yöntem 1:
Kapı tamamen açık değil ise çıkış etkin

15.8) PANİK ÖNLEME İŞLEVİ
“ON” Şebeke gerilimi kesilmiş olduğunda veya akü bağlı ise kapı tamamen 

bir açılma gerçekleştirir ve sonra açılma pozisyonunda bloke olur.
“OFF” Şebeke gerilimi kesilmiş olduğunda kapı açılır ve akü gerilimi 20V altına 

düşer ise açık kalır.

15.9) EZİLME ÖNLEME İŞLEVİ
Bir engelin kapının hareketini yavaşlatarak kapı hareketini engellemesi halinde 
bu işlev kapama aşamasında hareketi tersinir veya açılma aşamasında durur. 
Hassasiyet, açılma kuvveti ve kapanma kuvveti parametreleri aracılığı ile ekran 
üzerinde ayarlanabilir.

15.10) MERKEZİ KUMANDALAR İLE BİRDEN ÇOK KAPININ BAĞLANMASI 
(Fig. AH)
U-LINK modüllerinin talimatlarına bakın
Merkezi kumandalar aşağıda belirtilmektedir:
a) Tuştan Open-key. Aynı bölgenin bütün kapıları açılırlar ve düzenlenmiş ser-

best bırakma süresinden sonra, master işlevleri selektöründen düzenlenmiş 
işlemeyi yeniden başlatarak kapanırlar. Bu kumanda sabah giriş için ve gece 
kapalı işlevini konfigüre ettikten sonra çıkış için yararlıdır.

b) Gece kapalı. Bölgenin bütün kapıları gece kapalı konumunda düzenlenirler.
c) Gündüz kapalı. Bölgenin bütün kapıları gündüz kapalı konumunda düzenle-

nirler.
d) Tamamen/kısmen açık. Bölgenin bütün kapıları tamamen/kısmen açık konu-

munda düzenlenirler.
e) İç/dış radar veya sadece dış radar ile. Bölgenin bütün kapıları sadece iç radar 

ile açılırlar.

15.11) KAFES YÖNTEMİNDE 2 KAPI BAĞLANTISI (Fig.  AF)
Bağlantılar ve ayarlar:
“Kafes” yöntemi, 485 seri hat aracılığı ile bağlanmış 2 otomatik kapıdan meydana 
gelir:
 - (1) DIŞ
 - (2) İÇ
3 radar bağlanmıştır:
 - (A) DIŞ RADAR (DIŞ kartın dış radarına bağlanmış)
 - (B) ORTA RADAR (DIŞ kartın iç radarına bağlanmış)
 - (C) İÇ RADAR (İÇ kartın iç radarına bağlanmış)
Etkinleştirme ve emniyetin bütün diğer girişleri İÇ ve DIŞ kapı tarafından otonom 
şekilde yönetilirler.
Kafes yöntemini ayarlamak için:
 - DIŞ kapı üzerinde KAFES=2 ayarlayın
 - İÇ kapı üzerinde KAFES=1 ayarlayın
Beher radar işlevselliğinin belirlenmesi
•	 Radar	A	dış	kapı	(1)
 Kapılar kapalı olduğunda dış kapının açılmasını etkinleştirir ve kafes içine 

girişe izin verir. İç kapı açılmış ise önce kapatılır ve bundan sonra dış kapı 
açılır. Aynı anda yapılan manevralar halinde öncelik dış kapıya verilir.  Dış kapı 
kapandığında, iç kapının açılması etkinleştirilir ve binaya girişe izin verilir.

•	 Radar	B	kafes	ortasında	pozisyonlanmış
 Normal işlediğinde kafes içinde bir kişinin bulunduğunu algılar ve çıkışta, iç 

kapı kapandıktan sonra dış kapının açılmasına izin verir. Acil durumlarda, ka-
fese girildikten sonra diğer kapı açılmaz ise, henüz geçilmiş olan aynı kapının 
tekrar açılmasına izin verir.

•	 Radar	C	iç	kapı	(2)
 Kapılar kapalı olduğunda iç kapının açılmasını etkinleştirir ve binanın içinden 

kafes içine girişe izin verir. Dış kapı açılmış ise önce kapatılır ve ondan sonra iç 
kapı açılır. Aynı anda yapılan manevralar halinde öncelik dış kapıya verilir.

KURMA KILAVUZU
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15.4) KİLİTLEME DÜZENEĞİNİN İŞLEME YÖNTEMİ
Yöntem 0:
Motor hep serbest (kilit hep elektrik beslemesi çekiyor)
Yöntem 1:
Motor kapanma pozisyonu üzerinde bloke
Yöntem 2:
Motor durduğu her defa bloke
Yöntem 3:
Motor 20s’den daha uzun durduğu her defa bloke
Yöntem 4:
Motor açma zorlamalarına 10N ile tepki veriyor
Yöntem 5:
Motor açma zorlamalarına maksimum güç ile tepki veriyor
Yöntem 6:
“Lastik”.  Sadece “VISTA ELA” kiti ile monte edilmiş kurmalarda kullanılmalıdır.



15.12) YÖN TERSINME FIG. AJ

16) U-LİNK OPSİYONEL MODÜLLER
U-link modüllerinin bilgilerini referans olarak alınız.

17) FABRİKA DÜZENLEMELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ (Fig.S)
DİKKAT Kontrol ünitesini fabrikada önceden ayarlanmış değerlere geri getirir 
ve bellekteki bütün radyo kumandalar silinir.
DİKKAT! Hatalı bir ayar kişilere, hayvanlara veya eşyalara hasarlar verebilir. 
- Kartın gerilimini kesin (Fig.S rif.1)
- Stop girişini açın ve - ve OK tuşlarına aynı anda basın (Fig.S rif.2)
- Karta gerilim verin (Fig.S rif.3)

KURMA KILAVUZU

- Ekran, RST görüntüler; 3s içinde OK tuşuna basarak onay verin (Fig.S rif.4)
- Prosedürün sona ermesini bekleyin (Fig.S rif.5)
- Prosedür sona erdi (Fig.S rif.6)

TABLE “A” PARAMETRELER MENÜSÜ (PARA )

PARAMETRE MIN MAX DEFAULT KIISELLER TANIM TANIM

TCA 0 60 4 Otomatik kapanma süresi [s]

CLEAR T. 1 99 30 Serbest bırakılma süresi [s]

alar  time 1 90 30 Alarm süresi [s] Ayarlanmış süre dolduktan sonra fotosellerin tetiklenmiş olmaları halinde 
ALARM kontağını kapatır (Par. 15.6)

partial 
opening

10 70 50 Kısmi açılma [%] Kısmi açılma yüzdesini, “Kısmi açar” işlemesindeki toplam açılmaya 
göre ayarlar.

che ist 
opening

3 30 12 Eczane açılma [cm]
(CHAR 59) * “Eczane açılma” işlemesinde santimetre açılma  

accel. 1 10 5
Hızlandırma rampası [] 
(Fig. C2 Ref. A)
(CHAR PERC 41) *

Harekete geçişlerde kapı hızlanmasını ayarlar (1=min., 10=max). 
Otomatik ayarlama işlemi bu parametreyi otomatik olarak ayar-
lar. Bu parametrenin olası değiştirilmesi, ayarlama ile tamamlanan 
bir hareket tarafından izlenir (devamlı bir buzzer bip sesi ve ekran 
üzerindeki SET yazısı ile belirtilir), bu hareket esnasında engel 
algılanması etkin değildir.

bra e 1 10 5 Yavaşlama rampası [] 
(Fig. C2 Ref. B)

Ara duraklamalarda kapının yavaşlamasını düzenler (limit şalteri 
üzerinde değil) (1=min., 10=max). Otomatik ayarlama işlemi 
bu parametreyi otomatik olarak ayarlar. Bu parametrenin olası 
değiştirilmesi, ayarlama ile tamamlanan bir hareket tarafından izle-
nir (devamlı bir buzzer bip sesi ve ekran üzerindeki SET yazısı ile be-
lirtilir), bu hareket esnasında engel algılanması etkin değildir.

op.dist.
sloud

1 20 2 Açılma yaklaşma alanı [cm] 
(Fig. C2 Ref. E)

Açılma limit şalterine yaklaşma alanını ayarlar. Bu alan, düşük hızda 
gerçekleştirilir.

cl.dist.
sloud

1 20 2 Kapanma yaklaşma alanı [cm] 
(Fig. C2 Ref. F)

Kapanma limit şalterine yaklaşma alanını ayarlar. Bu alan, düşük 
hızda gerçekleştirilir.

op.dist.
decel

10 70 50 Açılma yavaşlama alanı [cm] 
(Fig. C2 Ref. C)

Açılma esnasında kapının yüksek hızdan yavaş hıza geçiş için 
ihtiyacı olan alanı ayarlar. Otomatik ayarlama işlemi bu parametreyi 
otomatik olarak ayarlar. Bu parametrenin olası değiştirilmesi, ayarla-
ma ile tamamlanan bir hareket tarafından izlenir (devamlı bir buz-
zer bip sesi ve ekran üzerindeki SET yazısı ile belirtilir), bu hareket 
esnasında engel algılanması etkin değildir.

cl.dist.
decel

10 70 50 Kapanma yavaşlama alanı [cm] 
(Fig. C2 Ref. D)

Kapanma esnasında kapının yüksek hızdan yavaş hıza geçiş için 
ihtiyacı olan alanı ayarlar. Otomatik ayarlama işlemi bu parametreyi 
otomatik olarak ayarlar. Bu parametrenin olası değiştirilmesi, ayarla-
ma ile tamamlanan bir hareket tarafından izlenir (devamlı bir buz-
zer bip sesi ve ekran üzerindeki SET yazısı ile belirtilir), bu hareket 
esnasında engel algılanması etkin değildir.

op speed 4 99 60 Açılma rejimindeki [%] 
(Fig. C2 Ref. G)

Kapının açılma rejiminde ulaşması gereken hızı, aktüatör tarafından 
ulaşılabilir maksimum hız yüzdesi olarak ayarlar
Otomatik ayarlama işlemi bu parametreyi otomatik olarak ayarlar.
Bu parametrenin olası değiştirilmesi, ayarlama ile tamamlanan 
bir hareket tarafından izlenir (devamlı bir buzzer bip sesi ve ekran 
üzerindeki SET yazısı ile belirtilir), bu hareket esnasında engel 
algılanması etkin değildir.

cl speed 4 99 60 Kapatma rejimindeki hız [%] 
(Fig. C2 Ref. H)

Kapının kapatma rejiminde ulaşması gereken hızı, aktüatör 
tarafından ulaşılabilir maksimum hız yüzdesi olarak ayarlar.
Otomatik ayarlama işlemi bu parametreyi otomatik olarak ayarlar.
Bu parametrenin olası değiştirilmesi, ayarlama ile tamamlanan 
bir hareket tarafından izlenir (devamlı bir buzzer bip sesi ve ekran 
üzerindeki SET yazısı ile belirtilir), bu hareket esnasında engel 
algılanması etkin değildir.

op.force 1 99 75 Açılma kuvveti [%]

Açılma esnasında engel hassasiyetini ayarlar (1=max., 99=min.)
Otomatik ayar işlevi, bu parametreyi otomatik olarak %10’luk bir 
değere ayarlar. Kullanıcı, engel hassasiyet gereksinimlerine göre bu 
parametreyi değiştirebilir.

cls.force 1 99 75 Kapanma kuvveti [%]

Kapanma esnasında engel hassasiyetini ayarlar (1=max., 99=min.)
Otomatik ayar işlevi, bu parametreyi otomatik olarak %10’luk bir 
değere ayarlar. Kullanıcı, engel hassasiyet gereksinimlerine göre bu 
parametreyi değiştirebilir.

 *=Üniversal avuçiçi programlayıcı için referans.
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TABLE “B” MANTIK MENÜSÜ (logic)

MANTIK TANIM DEFAULT
Yapılmış 

ayarlamayı 
işaretleyin 
Tanımlama 

TANIM

TCA Otomatik kapanma süres 1
1 Otomatik Kapamaların etkinleştirilmesi/devreden çıkarılması (TCA ve Serbest 

Bırakma Süresi)0

antipanic
Acil çıkış açılması (batarya)

(LOGIC 83)* 0
1 Panik önleme İşlevinin etkinleştirilmesi/devreden çıkarılması (Par. PANİK ÖNLEME 

İŞLEVİ) 0

ra  blow 
c.op

Açılmada koç darbesi 0
1

Açılmada koç vuruşu etkinleştirme/devre dışı
0

inv. dir. Açılma yönü ters çevirme 0
1 Açılma yönünün değiştirilmek istenmesi halinde bu parametreyi değiştirin. Fig. AJ
0 Standart işleme. Fig. AJ

SAFE 1

SAFE 1 güvenlik girişinin 
konfigürasyonu. 

(Fig. Q1, Q2, Q3, Q4)
(Fig. R1, R2, R3, R4)

0

0 Açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

1 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile açılmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

2 Kapanmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

3 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile kapanmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

4 “Detection zone” ile açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

5 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile “detection zone” ile açılmada 
aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

SAFE 2

SAFE 2 güvenlik girişinin 
konfigürasyonu. 

(Fig. Q1, Q2, Q3, Q4)
(Fig. R1, R2, R3, R4)

2

0 Açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

1 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile açılmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

3 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile kapanmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

4 “Detection zone” ile açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

5 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile “detection zone” ile açılmada 
aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

SAFE 3

SAFE 3 güvenlik girişinin 
konfigürasyonu. 

(Fig. Q1, Q2, Q3, Q4)
(Fig. R1, R2, R3, R4)

0

0 Açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

1 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile açılmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

2 Kapanmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

3 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile kapanmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

4 “Detection zone” ile açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

5 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile “detection zone” ile açılmada 
aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

SAFE 4

SAFE 4 güvenlik girişinin 
konfigürasyonu. 

(Fig. Q1, Q2, Q3, Q4)
(Fig. R1, R2, R3, R4)

2

0 Açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

1 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile açılmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

2 Kapanmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

3 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile kapanmada aktif güvenlik olarak 
yapılandırılmış giriş.

4 “Detection zone” ile açılmada aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

5 Her hareketin başında doğru işleme kontrolü ile “detection zone” ile açılmada 
aktif güvenlik olarak yapılandırılmış giriş.

e erg.entry Acil durum girişi işleme yöntemi. 0

0

Acil durum tipi []. ACİL giriş işleme yöntemi ayarı (Par. ACİL GİRİŞİ İŞLEME YÖNTEMİ)
1

2

3

door 
status

Kapı durumu çıkış işleme 
yöntemi. 0

0 Kapı durumu çıkış tipi []. KAPI DURUM çıkışının işleme yöntemi ayarı (Par. KAPI 
DURUM ÇIKIŞI İŞLEME YÖNTEMİ)1

type of 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

fixed code Sabit Kod 0
1 ON: Alıcı, sabit kod modunda işleme için konfigüre edilmiştir.

OFF: Alıcı, rolling-code modunda işleme için konfigüre edilmiştir.0
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0:kilit hep açık.( Kilit sürekli enerjili)
1:kanatlar kapandığında kilitler
2:kanatları her durduğu anda kilitler
3:motor 20sn den uzun durduğunda kilitler
4:Kanat kapalı, elle açmak için zorlandığında motor 10N güç uygular
5:Kanat kapalı,elle açmak için zorlandığında motor max.güç uygular.
6:“Lastik”.  Sadece “VISTA ELA” kiti ile monte edilmiş kurmalarda    
     kullanılmalıdırKilit çalısma sekli. 1

loc

2 Kapanma yönünde çalınsan fotosel



KURMA KILAVUZU

MANTIK TANIM DEFAULT
Yapılmış 

ayarlamayı 
işaretleyin 
Tanımlama 

TANIM

prot. lev
Koruma

seviyesinin düzenlenmesi 0

0

A - Programlama menülerine erişmek için şifre talep edilmez 
B - Radyo kumandaların radyo yolu ile belleğe kaydedilmesini etkin kılar. 

Bu mod, kontrol paneli yakınında uygulanır ve giriş gerektirmez:
- Radyo menüsü aracılığı ile standart modda önceden belleğe kaydedilmiş bir radyo 
kumandanın gizli tuşuna ve normal tuşuna (T1-T2-T3-T4) sırayla basın.
- Belleğe kaydedilecek bir radyo kumandanın gizli tuşuna ve normal tuşuna (T1-T2-T3-T4) 
10s içinde basın.
Alıcı, 10s sonra programlama modundan çıkar, bu süre içinde bir önceki noktayı tekrarla-
yarak diğer yeni radyo kumandaları ilave etmek mümkündür.

C - Klonların radyo yolu ile otomatik olarak devreye alınması etkin kılınır.
Üniversal programlayıcı ile yaratılmış klonların ve programlanmış Replay’ların alıcının 
belleğine eklenmesini sağlar.

D - Replay’ların radyo yolu ile otomatik olarak devreye alınması etkin kılınır.
Programlanmış Replay’ların alıcının belleğine eklenmesini sağlar.

E - U-link ağı yoluyla kart parametrelerinin tadil edilmesi mümkündür

1
A - Programlama menülerine erişmek için şifre talep edilir. 

Varsayılan şifre 1234’tür. 
B - C - D – E  fonksiyonları, 0 işlemesine göre değişikliğe uğramaz

2

A - Programlama menülerine erişmek için şifre talep edilir. 
Varsayılan şifre 1234’tür. 

B - Radyo kumandaların radyo yolu ile belleğe kaydedilmesi devre dışı edilir.
C - Klonların radyo yolu ile otomatik olarak devreye alınması devre dışı edilir. 
D – E fonksiyonları, 0 işlemesine göre değişikliğe uğramaz

3

A - Programlama menülerine erişmek için şifre talep edilir. 
Varsayılan şifre 1234’tür. 

B - Radyo kumandaların radyo yolu ile belleğe kaydedilmesi devre dışı edilir.
D - Replay’ların radyo yolu ile otomatik olarak devreye alınması devre dışı edilir. 

C – E fonksiyonları, 0 işlemesine göre değişikliğe uğramaz

4

A - Programlama menülerine erişmek için şifre talep edilir. 
Varsayılan şifre 1234’tür. 

B - Radyo kumandaların radyo yolu ile belleğe kaydedilmesi devre dışı edilir.
C - Klonların radyo yolu ile otomatik olarak devreye alınması devre dışı edilir. 
D - Replay’ların radyo yolu ile otomatik olarak devreye alınması devre dışı edilir. 
E - U-link ağı yoluyla kart parametrelerinin tadil edilmesi imkanı devre dışı edilir

Radyo kumandalar, sadece özel Radyo menüsü kullanılarak belleğe kaydedilirler.
ÖNEMLİ: İşbu yüksek güvenlik seviyesi, gerek istenmeyen klonlara gerekse muhtemelen 
mevcut radyo parazitlerine erişimi önler.

SERIAL 
MODE

Seri mod
(Kartın, BFT ağı bağlantısında 

nasıl konfigüre edildiğini 
belirtir.)

0
0 Standart SLAVE: Kart, kumandaları/diyagnostiği/vb.'yi alır ve iletir. 

1 Standart MASTER: Kart, etkinleştirme komutlarını (START, OPEN, CLOSE, PED, 
STOP) diğer kartlara gönderir. 

ADDRESS Adres 0 [ ___ ] “Lokal BFT ağı bağlantısındaki kartın 0 ile 119 arası adresini belirtir.
(SCS OPSİYONEL MODÜLLERİ paragrafına bakın)”

door ode
Otomatik kapı işleme yöntemi

(LOGIC 72)* 0

0

Kapı işleme tipi []. Kapı işleme yöntemi ayarı (Par. KAPI İŞLEME YÖNTEMİ)

1

2

3

4

5

6

7

8

radar 
setup

Etkin kılma radarı etkinleştirme
(LOGIC 73)* 0

0

Radar işleme tipi []. Radarların işleme yöntemi ayarı (Par. RADAR İŞLEME YÖNTEMİ)1

2

buzzer
Buzzer işleme yöntemi

(LOGIC 74)* 0

0

Buzzer tipi []. Buzzer işleme yöntemi ayarı (Par. BUZZER İŞLEME YÖNTEMİ)
1

2

3

4

revolving
“Kafes” yönteminde işleme 

yöntemi
(LOGIC 75)*

0

0 “0” Tek kapı işlemesi.
İç/Dış kapı (Par.  KAFES YÖNTEMİNDE 2 KAPI BAĞLANTISI ) 
“1”Kapı “Kafes” yönteminde işlemede İÇ olarak ayarlanmış.
“2” Kapı “Kafes’”yönteminde işlemede DIŞ olarak ayarlanmış. 

1

2

 *=Üniversal avuçiçi programlayıcı için referans.
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TÜ
RKÇE

MENÜLERE GİRİŞ Fig. C1

stat

password

x 2

- +

- +

OKvers bft  . . .

 +/-

OK 0000

 +/-

 +/-

n. cycles

OK

OK 01.33

0--- 10-- 150- 1520 prg

00

- +

err

autoset

02.01

........

30.15

 +/-

Menü Çıkışı 

Onayla/ekranı çalıştırma

Yukarı kaydır

Aşağı kaydır
PARAMETRE
MENÜSÜ’ne bakın

LOJİK MENÜSÜ’ne bakın

RADYO MENÜSÜ’ne bakın

add. start hidden butt

hidden butt

release

release

desired button

desired buttonAdd. 2ch

erase 64

lang

n. remotes

Son 30 hata listesi

Santral yazılım versiyonu

Συνολικός αρ. κύκλων (x 100))

Belleğe kaydedilmiş radyo
kumanda sayısı

Açıklamalar

A B
G

EC AB
H

F D

Fig. C2

KapanmaAçılma

ARIZA ARAMA 
KODU TANIM NOTLAR

stop STOP girişi etkinleştirilmesi  
ey Open-key girişi etkinleştirilmesi  

intr INTRİÇ RADAR girişi etkinleştirilmesi  
extr EXTRDIŞ RADAR girişi etkinleştirilmesi  

opph AÇILMADA GÜVENLİK CİHAZI giriş etkin kılma

clph KAPANMADA GÜVENLİK CİHAZI giriş etkin kılma

OPDZ
“DETECTION ZONE” İLE AÇILMADA GÜVENLİK CİHAZI 
giriş etkin kılma

e er EMER ACİL DURUM girişi etkinleştirilmesi

Er03 Açılma esnasında emniyet düzeneği test hatası

Er04 Kapanma esnasında emniyet düzeneği test hatas

Er21 Enkoder çözülmüş veya arızalı

Er22 Motor rotasyonuna göre ters enkoder

ER50
“ELA SL 24.B KIT ” ile işleme nedeni opsiyonel kart ile 
iletişim hatası

Er52
Kafes yönteminde işlemede otomatik kapılar arasında 
iletişim hatası

Er53 RS485 seri hattına bağlanmış düzenekler ile iletişim hatası

ER1x* Kart donanım test hatası
- Motora bağlantıları kontrol edin
- Kartta donanım problemleri (teknik servise 
başvurun)

ER3x* Engel sebebi tersinme - Amperostop Güzergah boyunca olası engelleri kontrol edin
ER4x* Termik Otomasyonun soğumasını bekleyin

ER7x* Sistem süpervizyon kontrolü iç hatası. Kartı kapatıp, yeniden açmayı deneyiniz. Problemin 
devam etmesi halinde teknik servise başvurun.

erf9 Elektrikli kilit çıkışı aşırı yük Elektrikli kilit bağlantılarını kontrol ediniz

SET
Otomatik ayar hareketi uygulamada.
DİKKAT! Engel algılama etkin değil. 

*X= 0, 1, .., 9, A, B, C, D, E, F
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1 KULLANIM KILAVUZU: MANUEL HAREKET  VE UYARILAR

KULLANICI İÇİN UYARILAR (TUR)

DİKKAT! Önemli güvenlik bilgileri. Bu ürünün uygunsuz kullanımı insanlara,  hayvan-
lara veya eşyalara zarar verebileceğinden ürünle birlikte verilen Uyarılar ve Talimatlar 
dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır. Bu talimatları ileride kullanmak üzere saklayın ve 
tesisin olası olarak başkalarına devredilmesi halinde, bunları yeni kullanıcılarına aktarın.
Bu ürün, sadece ilişkin olarak kurulmuş olduğu kullanım amacı çerçevesinde 
kullanılmalıdır. Her diğer kullanım uygun olmadığından tehlikelidir. Üretici, uygun 
olmayan, hatalı ve mantıksız kullanımlardan kaynaklanabilecek olası zararlardan 
sorumlu tutulamaz.

GENEL EMNİYET
Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Firmamız ürünün performansından ziyadesiyle 
memnun kalacağınızdan emindir.
Bu ürün, nitelikli ve uzman personel (profesyonel kurucu) tarafından doğru şekilde kurulması 
halinde, güvenliğe ilişkin teknik usuller ve yönetmelikler tarafından kabul gören standartlara 
uygundur.
Otomasyon sistemi, doğru şekilde kurulmuş olması ve kullanılması halinde, kullanımdaki 
güvenlik standartlarını karşılar. Her halükarda beklenmedik problemlerin önlenmesi için 
bazı davranış kurallarına uyulması gerekir:
- Çocukları, kişileri ve eşyaları, özellikle hareket esnasında, otomasyon sisteminin etki alanının 
dışında tutun.

- Çocukların otomasyon sisteminin etki alanında durmasına veya oyun oynamasına izin 
vermeyin.

- Bu otomasyon, çocuklar veya fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunanlar 
veya yanlarında güvenliklerinden sorumlu bir kişi aracılığı ile denetim altında tutulmadıkları 
veya aparatın kullanımıyla ilgili talimatlar aracılığı ile bilgilendirilmemiş oldukları takdirde, 
uygun bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır.

- Çocuklar, aparat ile oynamadıklarından emin olmak için denetim altında tutulmalıdırlar. 
Çocukların sabit kontrol aygıtları ile oynamalarına izin vermeyiniz. Tele kumandaları ço-
cuklardan uzak tutunuz.

- Menteşeler veya hareket halindeki mekanik organlar yakınında işlem görmekten kaçının.
- Kanadın hareketini engellemeyin ve aktüatör özel serbest bırakma düğmesi ile serbest 
bırakılmamış ise, kapıyı elle açmayı denemeyin.

- Motorize kapıların veya bahçe kapılarının hareketleri esnasında bunların etki alanına girmeyin.
- Radyo kumandaların veya diğer kumanda cihazlarının kazara işletilmelerini önlemek için, 
bunları çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.

- Elle serbest bırakma sisteminin etkinleştirilmesi, mekanik arızalar veya dengesizlik şartları 
mevcudiyetinde kapının kontrolsüz hareketlerine neden olabilir.

- Kepenk açma durumunda: Hareket halindeki kepengi denetleyin ve kepenk tamamen 
kapanana kadar kişileri uzak tutun. Serbest bırakma (mevcut ise) işletildiğinde dikkat edin; 
çünkü açık bir kepenk, aşınma veya bozulma mevcudiyetinde hızlı şekilde düşebilir.

- Kapının, kablolar, yaylar, mesnetler, menteşeler ve kılavuzlar gibi  (yönlendirilen kısım) 
mekanik organlarının kırılması veya aşınması tehlikelere neden olabilir. Tesisi, kurucu veya 
kapının üreticisi tarafından belirtilenler uyarınca nitelikli ve uzman personele (profesyonel 
kurucu) düzenli olarak kontrol ettirin.

- Her dış temizlik işlemi için, şebekeden enerji beslemesini kesin.
- Fotosellerin optiklerini ve ışıklı sinyal cihazlarını temiz tutun. Dalların ve çalıların emniyet 
cihazlarını etkilemediklerini kontrol edin.

- Otomasyon sisteminin onarım müdahaleleri gerektirmesi halinde bunu kullanmayın. Otomas-
yon sisteminin arızalanması veya kötü işlemesi durumunda, otomasyon sistemi üzerindeki 
şebeke beslemesini kesin, her türlü onarım denemesinden veya doğrudan müdahaleden 
kaçının ve gerekli onarım veya bakım için sadece nitelikli ve uzman personele (profesyonel 
kurucu) başvurun. Girişi sağlamak için, acil durum serbest bırakma düzenini (mevcut ise) 
etkinleştirin.

- Otomasyon sistemi veya tesis üzerinde işbu kılavuzda öngörülmeyen her türlü direkt mü-
dahale için nitelikli ve uzman personelden (profesyonel kurucu) yararlanın.

- En azından yılda bir defa otomasyon sisteminin ve özellikle tüm güvenlik cihazlarının 
sağlamlığını ve doğru işlediklerini nitelikli ve uzman personele (profesyonel kurucu) kontrol 
ettirin.

- Kurma, bakım ve onarım müdahaleleri belgelendirilmeli ve ilgili dokümantasyon ürün 
kullanıcısının emrinde olmalıdır.

- Yukarıda belirtilenlere uyulmaması tehlike durumları yaratabilir.

Bu kullanım kılavuzunda açıkça öngörülmeyenlerin tümü yasaktır. İşletme 
mekanizmasının iyi işlemesi, sadece bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulması halinde 
garanti edilir. Firma, bu kılavuzda belirtilen bilgilere uyulmamasından kaynaklanan 
hasarlardan sorumlu değildir.
Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tutarak, işbu yayımı güncellemek taahhüdünde 
bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri açısından iyileştirmek için uygun 
gördüğü değişiklikleri her an uygulama hakkını saklı tutmuştur.


