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VISTA SL  - 2

راهنماى شماتيك نصب سريع

مونتاژ كاور

لوال كاور مقطع عرضى

مونتاژ كاور در حال حاضر به پايان رسيد

براى جازدن نوار 
الستيكى از الكل 

استفاده شود و به 
هيچ عنوان روغن 

بكار برده نشود

نحوه ورود كابل به اپراتور
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HT=147mm

HFP=129,5 mm

=Crosspiece fastening height

=Befestigungshöhe der Querstrebe

=Bevestigingshoogte van de dwarsdrager.

=Finished door height

=Höhe der fertigen Tür
=Altura de la hoja lista
=Hoogte van de voltooide vleugel

HFT

HGP

HFP

HA

HT

HA= HFT - HGP - HT

HFT= HGP + HA + HFP

PfAm

HT

HT

HA
HFT

HGP

G

F

H

VP

50

PU

CA = PU + S

S
PfAm

CA VISTA

PU = CA - S

1/2 VP
PU

CA

Pf Am Am Pf

CA

1/2 VP

1/2 VISTA 1/2 VISTA

PU = 2 CA

Pf

Am

VP

TSPEI 
= Vite Testa Piana Svasata Esagono Incassato
= Flat countersunk head screw
= Vis à tête plate évasée
= Senkschrauben benutzen
= Tornillo de cabeza avellanada hexágono 

encajonado
= Schroef met Platte Verzonken kop met Binnenze-

skant

TE 
= Vite Testa Esagono
= Hexagonal head screw
= Vis à tête hexagonale
= Sechskantige Schraube
= Tornillo de cabeza hexágono
= Schroef met Zeskantkop

VP

50

PU S
PfAm

CA VISTA

PU = CA - S

PU
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3 - VISTA SL

مشخص كردن ارتفاع اپراتور

ارتفاع از كف تا باالى اپراتور= ارتفاع مقطع عرضى اپراتور=

ارتفاع مفيد تمام شده درب = فاصله بين كف و لنگه متحرك = 

نامگذارى

لنگه ثابت =  فضاى مفيد بازشو = 

لنگه متحرك =  همپوشانى = 

عرض دهنه =  لنگه متحرك - همپوشانى = 

خارج

داخل

نقشه مدلهاى VISTA SL107-125: بازشو از راست

نقشه مدلهاى VISTA SL208-229 دولنگه باز شو از وسط

خارج

داخل

نقشه مدلهاى VISTA SL107-125: بازشو از راست

داخل

خارج

TSPEI 
= Vite Testa Piana Svasata Esagono Incassato
= Flat countersunk head screw
= Vis à tête plate évasée
= Senkschrauben benutzen
= Tornillo de cabeza avellanada hexágono 

encajonado
= Schroef met Platte Verzonken kop met Binnenze-

skant

TE 
= Vite Testa Esagono
= Hexagonal head screw
= Vis à tête hexagonale
= Sechskantige Schraube
= Tornillo de cabeza hexágono
= Schroef met Zeskantkop

VP

50

PU S
PfAm

CA VISTA
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Vista SL  107 - 125 Vista SL  208 - 229

M8 � 8,5

1 2 3

A

B

Max 7mm

*

*

*

Non in dotazione / Not supplied / 
Ne sont pas fournis  / Nicht im 
lieferumfang  / No asignadas en el 
equipamiento base / Niet meegeleverd

*

G

A

E

C

D

B

F

Max 5mm
Non in dotazione / 
Not supplied / Ne sont pas 
fournis  / Nicht im 
lieferumfang  / No asignadas 
en el equipamiento base / 
Niet meegeleverd

*

*

*

*

OK
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VISTA SL  - 4

از پيچ سر خزينه استفاده شود

از پيچ معمولى استفاده نشود

شمش آلمينيوم
نصب اپراتور

www.alborzsanat.co

www.alborzsanat.co
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Vista SL  107 - 125

Vista SL  208 - 229
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1 2 3
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1 2 3
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+7 mm
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R1
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5 - VISTA SL

نحوه نصب لنگه هاى متحرك به چرخها

نحوه تنظيم ارتفاع لنگه هاى متحرك

نحوه تنظيم فاصله فريم متحرك با ثابت

S

www.alborzsanat.co
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VISTA SL  - 6

نحوه نصب گايدهاى روى زمين فريم متحرك

فريم متحرك

همپوشانى بين فريم
ثابت و متحرك

فريم ثابتفريم ثابت

نحوه تنظيم كورس حركتى درب و استاپرهاى انتهاى مسير

www.alborzsanat.co
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1

2 2

2

Connettore programmatore palmare JP18
Palmtop programmer connector  JP18
Connecteur programmateur de poche JP18
Steckverbinder Palmtop-Programmierer JP18
Conector del programador de bolsillo JP18
Connector Programmeerbare Palmtop JP18

Connettore schede opzionali JP10
Optional cards connector  JP10
Connecteur de cartes facultatives JP10
Steckverbindung Zusatzkarte JP10
Conector placas opcionales JP10
Connector optionele kaarten JP10

Led presenza alimentazione
Power ON LED
Del de présence de tension
LED Stromversorgung vorhanden
Led presencia de alimentación
Led aanwezigheid voeding

Tasti programmazione
Programming keys
Touches de programmation
Programmierungstasten
Botones de programación
Programmeringstoetsen

FIG. Q1

FIG. Q2

Trasformatore
Transformer

Transformateur
Transformator

Transformador
Transformator

Filtro 
Filter 
Filtre 
Filter 
Filtro 
Filter

Fusibile
Fuse
Fusible
Schmelzsicherung
Fusible
Zekering

L N

OPEN-KEY

NO

RADAR INT. NO

RADAR EXT.

NO

NONO

NO

NC

NC

NC

NC

NC

PHOT CLOSE
STOP

PHOT OPEN

COM

COM

NOEMERGENCY

FAULT CLOSE

FAULT OPEN

24V SAFE

24V AC/DC

+

RS 485
A

B

+

NO

COM

COM

NO

Fusibile, Fuse, Fusible, 
Schmelzsicherung, Fusible, Zekering:

Fusibile, Fuse, 
Fusible, 
Schmelzsicherung, 
Fusible, Zekering

N

L

L

N 26

0
Trasformatore
Transformer
Transformateur
Transformator
Transformador
Transformator

Filtro / Filter / Filtre 
Filter / Filtro / Filter

Encoder

M

JP2

JP4

JP7

JP8

JP12

JP19

230V 110V

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23

USCITA STATO PORTA
DOOR STATUS OUTPUT 

SORTIE ÉTAT PORTE
AUSGANG STATUS TUR

SALIDA ESTADO PUERTA
UITGANG DEURSTATUS

USCITA ALLARME 
ALARM OUTPUT
SORTIE ALARME

ALARMAUSGANG
SALIDA DE ALARMA

UITGANG ALARM

3

4

5

6A

 

6B

Marrone / Brown / Marron / 
Braun / Maron / Bruin

Marrone / Brown / Marron / 
Braun / Maron / Bruin

Blu-Bianco /  
Bleu-White / 
Bleu-Blanc /  
Blau-Weiß /
Azul-Blanco / 
Blauw-Wit

Blu-Bianco / Bleu-White / Bleu-Blanc / 
Blau-Weiß / Azul-Blanco / Blauw-Wit

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

VISTA SL

16 17 18 19 20 21 22 23

ALIMENTAZIONE SENZA JUMPER: 24V
POWER SUPPLY WITHOUT JUMPER: 24V
ALIMENTATION SANS JUMPER:  24V
SPEISUNG OHNE JUMPER:  24V
ALIMENTACION SIN: 24V
VOEDING ZONDER JUMPER: 24V

Uscita N.C.
N.C. output
Sortie N.F.
Ausgang N.C.
Salida N.C.
Uitgang N.C.

NO

NC

RX2
RX1

TX2TX1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Filo trasparente
Transparent wire
Fil transparent
Transparenter Draht
Hilo transparente
Transparente Draad

Filo rosso
Fixed wire
Fil �xe
Fester Draht
Hilo �jo
Rode Draad

1 2 3 4 5
+ -

1 2 3 4 5
+ -

1 2
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جامپر 10: كانكتور كارد آپشنال

كليدهاى پروگرام كردن
تابلو فرمان

تابلو فرمان
هوشمند اپراتور

LED نمايشگر
روشن بودن سيستم

 جامپر 18: كانكتور
پروگرام برد توسط
PROXIMA

 ترانس

فيوز

استاباليزر

فرمان تنظيم خودكار سيستم درب شيشه اى

قهوه اى

سفيد

قهوه اى

آبى

فيوز

انكودر
جهت شمارش و

 تشخيص موقعيت

پايه مشترك
چشم بين دربى در بازشو

چشم بين دربى در بسته شو
فرمان استاپ
رادار خارجى
رادار داخلى

فرمان بازشو (شستى)
فرمان اضطرارى(شستى)

پايه مشترك
پايه خطاى چشم بين دربى 
پايه خطاى چشم بين دربى 

خروجى 24 ولت ايمن

RS485 خروجى
كليد چند وضعيتى

خروجى 24 ولت 

خروجى شناسايى 
موقعيت درب

خروجى آالرم

NC خروجى

براى حالت 24 ولت جامپر
در حالت باز قرار گيرد

سيم با رنگ تيره

سيم با 
رنگ شفاف

داخلىخارجى

www.alborzsanat.co
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VISTA SL  - 8

نحوه اتصال اپراتور به سقف  نحوه اتصال اپراتور در فريم

كليد چند وضعيته

www.alborzsanat.co



AE

AG

AH

AF

G G
10/12 mm

Gruppo Batterie
Battery unit
Groupe Batteries
Batteriengruppe
Batteriengruppe
Grupo Baterías
Groep Batterijen

Scheda carica batteria SBS
Battery charger card SBS
Carte du chargeur de batteries SBS
Karte Batterieladung SBS
Karte Batterieladung SBS
Placa carga batería SBS
Kaart acculader SBS

Opzionale
Optional extra
Facultatif/ve
Option
Opcional
Optioneel

N

L

L

N 26

0

M

JP2

JP4

JP7

JP8

JP12

JP19

Fusibile, Fuse, 
Fusible, 
Schmelzsicherung, 
Fusible, Zekering.

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

VISTA - SL

16 17 18 19 20 21 22 23

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

VISTA - SL

16 17 18 19 20 21 22 23

RIP C

RIP A

INT

EXT

RIP B

1

2

2

1

A
1 2 3 4 5

+ -
1 2 3 4 5

+ -

1 2 3 4 5
+ -

= ON

= OFF

B

C

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

VISTA SL

16 17 18 19 20 21 22 23

TX1 TX2 RX1 RX2

SCS1

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

VISTA SL

16 17 18 19 20 21 22 23

TX1 TX2 RX1 RX2

SCS1

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

VISTA SL

16 17 18 19 20 21 22 23

TX1 TX2 RX1 RX2

SCS1

MAX 
Ø 3,5

S S

PPA

V1

V1

30

8

= ON= OFF= OFF

= ON

= ON
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9  - VISTA SL

باتريهاى 12 ولت 
داخل اپراتور

SBS برد شارژر

فيوز

قهوه اى

سفيد

قهوه اى

آبى

ترانس

انكودر
جهت شمارش و

 تشخيص موقعيت

تنظيمات الزم در توابع سيستم

تنظيمات الزم در توابع سيستم

حداكثر 250 مترحداكثر 250 متر

www.alborzsanat.co



meticulously and with the utmost care:

-

WARNING! 
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VISTA SL  - 10

 نكات عمومى

سى
فار

نصب صحيح و كاركرد بى نقص سيستم زمانى محقق مى شود كه اطالعات گردآورى 
كننده  توليد  شود.  تفهيم  دقت  نهايت  در  و  درستى  به  العمل  دستور  اين  در  شده 
مسئوليتى را در صورت بروز صدماتى كه نتيجه درك نادرست اين دستور العمل باشد ، 

متقبل نمى شود. 
توضيحات، اشكال و توصيفهاى تخصصى آمده در اين دستور العمل لزومًا داراى دقت 
اين  زمينه  اين  متخصصين  و  با كمك همكاران  لذا  باشند،  نمى  نهايت سطح خود  در 
دستور العمل بصورت مرتب در حال تغيير و رفع ايرادات احتمالى مى باشد. همچنين 
تجهيزات و سيستمهاى توليدى كمپانى BFT  بطور مرتب با دريافت نقطه نظرات شما 

در حال بروز رسانى مى باشند.

با  منطبق  و  شود  مطالعه  دقت  با  هستند،  بااليى  اهميت  داراى  ايمنى   دستورات   ! توجه 
دستورالعملى كه با محصول دريافت كرده ايد نصب گردد، زيرا نصب نادرست باعث بروز سانحه 
براى اشخاص يا حيوانات مى گردد. دستورالعملهاى دريافتى حاوى اطالعات مفيد از لحاظ ايمنى، 
نصب، نحوه استفاده صحيح و نگهدارى از سيستم مى باشند. لذا خواهشمند است اين دستور 
العمل را نگهدارى كنيد و با انضمام آن به فايلهاى فنى خود، جهت خدمات دهى در آينده آنها را 

در دسترس نگهداريد.

1) ايمنى عمومى

توجه !نصب نادرست يا غير اصولى اين محصول باعث بروز سانحه براى اشخاص، حيوانات يا اشيا مى 
گردد.

- نصب بايستى توسط يك نصاب حرفه اى و آموزش ديده صورت پذيرد.
بروز  از  تا  گرفته،  .صورت   .  . و  نايلون  كارتن،  مانند  اقالمى  توسط  محصوالت،  بندى  بسته   -
دسترس  از  شده  استفاده  شيميايى  مواد  و  ها  نايلون  آيد.  بعمل  جلوگيرى  احتمالى  صدمات 

كودكان دور نگه داشته شوند.
- اين محصول جهت استفاده مشخصى كه در اين دستور العمل ذكر شده بصورت انحصارى براى 

اين كمپانى طراحى وساخته شده است.
- توليد كننده هيچگونه مسئوليتى در خصوص مشكالت پيش آمده بر اثر استفاده ناصحيح يا 

هرگونه استفاده اى كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است، را ندارد.
-اين محصول را در مكانهاى اشتعالزا نصب نكنيد.

- اين سيستم به عنوان يك ماشين مكانيكى لقب مى گيرد و نصب آن بايستى مطابق با كليه مفاد 
 EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 اروپا:  اتحاديه  استانداردهاى 
صورت پذيرد. براى كليه كشورهايى كه اين محصول را خارج اروپا نصب مى كنند، شايسته است 
نهايت،  در  استانداردها  اين  رعايت  كنند.  مطالعه  را  استانداردها  اين  از نصب سيستم،  قبل 

ايمنى كافى را براى محصول نصب شده به ارمغان مى آورد.
در  اشخاص   تجربه  عدم  اثر  بر  كه  در خصوص مشكالتى  كننده هيچگونه مسئوليتى  توليد   -
هنگام پيش بينى محل قرار گيرى اين سيستم و امكان برخوردى كه توسط عدم پيش بينى هاى 
الزم با اشيايى مانند درها، گيت ها و . . . بوجود مى آيد، ندارد. همچنين اين شرايط براى هرگونه 

تغيير شكل ظاهرى كه بر اساس ضربه پيش مى آيد، نيز برقرار مى باشد. 
- نصب اين سيستم  بايستى مطابق با كليه مفاداتحاديه اروپا آنها را به عنوان استانداردهاى  
نصب برگزيده است : EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 صورت پذيرد
 - قبل از هرگونه فعاليت بر روى سيستم مى بايست برق ورودى سيستم قطع شود. همچنين 

اگر از بترى نيز استفاده مى شود، بايد آن نيز جدا گردد.
- بر سر راه برق ورودى سيستم از يك سوييچ قطع اضافه جريان استفاده شود كه اين سوييچ 

كنتاكت باز آن از سيستم با فاصله 3.5 مترى يا بيشتر نصب گردد.
- سوييچ نصب شده بر سر راه برق اصلى بايد داراى خطايى كمتر از 0.03آمپر باشد.

با سيستم  تا اتصاالت زمين به درستى صورت پذيرد، كليه قطعات فلزى مرتبط  - دقت شود 
مانند دربها، گيتها و . . .  توسط يك ترمينال به زمين متصل شوند.

- كليه تجهيزات ايمنى از قبيل چشمهاى بين دربى، لبه ايمنى و  . . . كه براى جلوگيرى از خطرات 
احتمالى مانن له شدگى، ضربه و  . . .  وجود آنها اضطرارى است، مطابق با استانداردهاى كلى 

اينگونه سيستمها، نصب گردد. 
- توليد كننده هيچگونه مسئوليتى در برابر خطرات احتمالى كه در صورت استفاده از تجهيزات 

ايمنى توليد شده توسط كمپانى هاى ديگربوجود آيد ندارد.
- در هنگام نگهدارى و تعميرات تنها از قطعات  توليد شده كمپانى BFT استفاده شود.

- قطعات سيستم را تعمير نكنيد مگر اينكه مجوز تعمير يا سرويس آن توسط توليد كننده داده 
شده باشد.

با اجزا كنترلى آن آشنا كنيد و نحوه كاركرد  دستى را در شرايط  - مصرف كننده سيستم را 
اضطرارى آموزش دهيد.

- از ماندن كودكان يا بزرگساالن در محدوده كارى سيستم اتوماسيون جلوگيرى كنيد.
- تجهيزات ارسال فرمان مانند ريموت و . . . را از دسترس كودكان محفوظ نگهداريد تا سهواً 

فرمانى به سيستم ارسال نگردد.
- اطمينان حاصل كنيد از دمايى كه سيستم در آن در حال كار مى باشد كه اين مقدار بايد در 

بازه مجاز اعالم شده توسط توليد كننده باشد.
- سيستم را در فضايى كه داراى اتمسفر اشتعالزا مى باشد، نصب نكنيد.

با درهاى ديگر تركيبى هستند نمى تواند نصب گردد، مگر اينكه  - سيستم در فضاهايى كه 
سيستم بتواند در باز بودن درب ديگر نيز فعال شود.پ

- اگر سيستم در ارتفاع كمتر از 2.5 متر يا در فضايى نصب مى شود كه در دسترس است، 
بايستى اجزا آن بصورت مناسبى محافظت شوند.

مانع حركت  ولى  باشند  ديد  در  كه  محلى نصب شوند  در  بايستى  كنترلى  تجهيزات  - هرگونه 
سيستم نشوند، همچنين برخى از تجهيزات بايستى در محلى نصب گردند كه در دسترس افراد 

عادى نباشند.
- اگر هيچگونه دستورالعملى موجود نمى باشد، نحوه خالص كردن و كاركرد دستى سيستم با يك 

ليبل به آن متصل گردد.
- مطمئن شويد هيچ گونه قطعه اى مانع از حركت لنگه هاى متحرك و لرزش لنگه ها  و تجهيزات 

ثابت نشود.
- پس از نصب سيستم از كاركرد صحيح موتور، تجهيزات ايمنى و خالص كن اطمينان حاصل 

كنيد.
كليه تجهيزات ايمنى و كنترلى بايستى با استاندارد  EN12978  نصب گردند.

توجه !جهت نصب برق ورودى به سيستم، حداقل از كابل 1.5×3  مغزى افشان استفاده شود كه كليه 
استانداردهاى ذكر شده در آن رعايت گرديده باشد.(بطور مثال اگر  كابل محافظت شده نيست بايد 
 H05 يا باالتر باشد، اگر كابل محافظت شده است بايد حداقل داراى سطح H07 RN-F داراى سطح

VV-F باشد.

بررسى نصب 

قبل از راه اندازى سيستم نكات زير بررسى شود:
سيستم را با سرعت آهسته چند بار باز و بسته كنيد تا از استحكام تسمه ها اطمينان حاصل 
كنيد. اگر تسمه باعث لرزش پولى موتور شد، تسمه را رگالژ كنيد. در نهايت تمامى پيچها را آچار 

كشى نماييد.
از صحيح عمل كردن كليه تجهيزات ايمنى اطمينان حاصل كنيد.

فرمان باز شو و بسته شو را بصورت اتومات توسط رادار و دستى چك نماييد.
از صحيح كاركردن فرمان بازشو اضطرارى اطمينان حاصل كنيد.
بررسى كنيد كه كليه توابع كليد چند وضعيتى فعال مى گردند. 

در صورت كاركرد سيستم بصورت كامالً اتوماتيك، واجب و ضرورى است تا كليه تجهيزات ايمنى 
با نهايت دقت كاركرد صحيح خود را داشته باشند.

 توجه ! در حالتى كه هر كدام از تجهيزات داراى عيبى در كاركرد خود مى باشند، سريعاً ايراد 
پيش آمده را برطرف نماييد و توصيه مى شود تا زمان رفع عيب كودكان را از محوطه اجرايى دور 

نگهداريد.

كنترل

اين سيستم با هدف كنترل دسترسى موتورى بكار برده شده است و راههاى گوناگونى براى 
كنترل آن از قبيل فرمان دستى، ريموت، كيت هاى مغناطيسى، دتكتورهاى وزن و . . .متناسب 
با نيازهاى كارفرما و مشخصات محيط مى باشد. متناسب با هر سيستم دستور العمل منطبق با آن 

مطالعه شود.

نگهدارى

توجه ! قبل از هرگونه تعميرات برق ورودى سيستم يا باترى را قطع نماييد.
- براى بررسى هاى سريع، كاور سيستم را در موقعيت B نمايش داده شده در شكل O ثابت 
نماييد. براى تعميرات با دسترسى كامل به كل تجهيزات، كاور را در موقعيت C نمايش داده شده 
در شكل O  ثابت نماييد. اگر اين حالت مقدور نمى باشد توصيه مى شود كاور سيستم را از جاى 

خود خارج نماييد. بعد از اتمام كار، كاور را موقعيت A  برگردانيد.
- فاصله قطعات متحرك مانند چرخها با ريلهاى را بررسى نماييد.

- محل حركت لنگه هاى متحرك را هميشه تميزه نگاهداريد.
را  آن  ايمنى  چشمهاى  مانع،  با  درب  برخورد  از  قبل  تا  كنيد  بررسى  اى  گونه  به  را  -فواصل 

تشخيض دهد.
- چشهاى بين دربى را بصورت منظم نظافت نماييد.

- در مواقعى كه به مشكلى برخودر كرده ايد كه موفق به رفع نقض نشده ايد، برق سيستم را 
تا مراجعه بعدى قطع كنيد.

سطح نويز شنوايى 

توجه ! از مراكزى تقاضاى خدمات كنيد كه داراى پرسنل آموزش ديده باشند. 
ميزان نويز شنوايى سيستم تحت شرايط كارى نرمال ثابت بوده  و از 70 دسى بل تجاوز نمى 

كند. اگر ميزان صداى سيستم افزايش داشت، قطعات متحرك بررسى شود.

بازيافت سيستم

درصورت نياز به بازيافت سيستم كليه تجهيزات بايستى طبقه بندى شده سپس تحويل اداره 
بازيافت گردند، بطور مثال، تجهيزات الكتريكى، آلومينيومى، پالستيكى و الستيكى از هم مجزا 

مى شوند.

نصب مجدد سيستم

در صورت نياز به باز كردن سيستم و نصب در محيط ديگرى نكات زير را رعايت فرماييد:
- برق سيستم را قطع و كليه تجهيزات الكتريكى را از سيستم جدا كنيد.

- اپراتور را از قسمت فيكس، شاسى سيستم جدا كنيد.
- تجهيزات اسمبل شده را به ترتيب وبا دقت باز نماييد.

- در مواردى كه اجزا باز نمى شوند يا آسيب ديده اند بايستى اين تجهيزات تعويض گردند.
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VISTA SL1 750mm            2500mm

VISTA SL2 800mm            2900mm

 VISTA SL1 150 kg

VISTA SL2 120+120 kg

 230V~ ±10%, 50Hz 

شكل Q مشاهده شود 

24V~ (500mA )
24V          (180mA )

1A

 1 m/s (VISTA SL1)
2 m/s (VISTA SL2)
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(Fig. E)

1) مطالب عمومى
سيستم مورد نياز براى درب شيشه اى اساليدينگ تك لنگه با نام VISTA SL 1 و دو لنگه با نام 

VISTA SL 2 شناخته مى شود. 
سيستم  VISTA SL 1 از كارخانه با ساختار PU در چپ ارسال مى شود، لذا در صورت نياز به 

(AI شكل)بازشو از راست بايد جهت را معكوس نمود

2) مشخصات فنى 

11  - VISTA SL

راهنماى نصب

مشخصات سيستم مكانيكى

باز شو مفيد درب در مدل
باز شو مفيد درب در مدل

مقدار وزن در مدل تك لنگه

مقدار وزن در مدل دو لنگه

حداقل حداكثر

حداقل حداكثر

مدل

مدل

مشخصات سيستم برقى

برق ورودى

فيوز

ولتاژ خروجى تجهيرات جانبى
ايمن حداكثر

حداكثر

جريان مورد نياز

سرعت بازشو / بسته شو قابل تنظيم تا
قابل تنظيم تا

سرعت كلى
در حالت اتوماتيكتا 

  s/mc 02  10
 

در حالت اتوماتيكتا 

محدوديت دمايى تا  داخل كاور

سيكل كارى بدون محدوديت تا

قابليت ضد پرس در هنگام برخورد در هنگام برخورد با مانع اين قابليت فعال مى شود

باترى در هنگام قطع برق به همراه برد شارژر

درجه حفاظتى براى محيطهاى داخلى

ابعاد اپراتور شكل D مشاهده شود

كيت ريموت تعبيه شده در تابلو فرمان با فركانس

سيستم كدينگ الگوريتم كد رولينگ ، چرخشى

تعداد حاالت در سيستم كدينگ ميليارد

تعداد ريموت قابل كددهى سيستم

تمام ريموت هاى فرستنده رولينگ مطابق هستند با

3) آماده سازى سيستم الكتريكال
سيستم الكتريكال را مطابق با استانداردها و همانند شكل A آماده كنيد. قابل توجه مى باشد 
كه كابل برق ورودى بايد كامالً مجزا از كابل تجهيزات ايمنى مانند چشمهاى ايمنى و  . . . باشد.

كابل برق ورودى را نيز از كابلهاى ولتاژ سطح پايين كه براى تغذيه چشمها و تجهيزات جانبى بكار 
مى رود كامالً جدا كنيد. كابل برق ورودى را توسط درپوش طراحى شده براى ترانس كامالً محكم 

كنيد.
توجه !جهت نصب برق ورودى به سيستم، حداقل از كابل 1.5×3  مغزى افشان استفاده شود كه كليه 
استانداردهاى ذكر شده در آن رعايت گرديده باشد.(بطور مثال اگر  كابل محافظت شده نيست بايد 
 H05 يا باالتر باشد، اگر كابل محافظت شده است بايد حداقل داراى سطح H07 RN-F داراى سطح

VV-F باشد.

(AA شكل) 4) آشنايى با اجزا سيستم
1- شاسى اصلى اپراتور

2- ترانس به همراه فيوز و استاباليزر
3- تابلو كنترل مركزى

4- موتور با گيربكس كوپل شده 
5-انكودر اپتيكال براى تشخيص مسير و برخورد مانع

6- پولى 
7- تسمه

8- كيت كامل چرخ
9- پروفيل آلومينيوم براى اتصال فريم ها به چرخ

10- استاپر الستيكى براى تنظيم انتهاى مسير
11- لوالى الستيكى كاور

12- محل عبور مسير كابل
13- شمش آلومينيوم  براى اتصال اپراتور

تجهيزات جانبى زير نيز براى ادامه نصب نياز مى باشد، و بصورت اختيارى 
در كيت درب شيشه اى قرار مى گيرد:

BBV -14 كيت باترى به همراه برد شارژر
ERV -15 قفل الكترومگنتيك به همراه خالص كن دستى

SEL -16  كليد چند وضغيته
SBV -17 شاسى براى نصب اپراتور

PGI -18 گايد تحتانى براى فريم متحرك
PPR -19 قطعه رگالژ گايد تحتانى

RIP -20  رادار 
FPA -21 فتوسل

CRTV -22 كاور

5) نحوه اتصال كاور
كاور را مانند شكل B اسمبل كنيد

كابل همانند شكل C عبور مى كند      

           براى اتصال اپراتور از پيچهايى كه انتهاى آن قسمت خزينه دارد استفاده كنيد

 
6)محاسبه محل اتصال اپراتور

از  تا    (Eشكل)گرفته شود درنظر  كف  نقطه  بلندترين  از  بايستى   HFT اپراتور  اتصال  ارتفاع 
(L شكل)چسبيدن فريم متحرك به زمين پس از نصب جلوگيرى شود

           به علت در حركت بودن سيستم بايد اپراتور بصورت كامالً تراز و مستحكم نصب شود

 
(F-G شكل)6.1) نصب به ديوار

( H شكل)6.2) نصب بين دو ديوار

براى اينكه اپراتور را بصورت متقارن بر روى بازشو نصب كنيد، اهميتى نيست از چه مدل 
نصبى استفاده مى كنيد، فقط كافى است مركز دهنه را با مركز اپراتور منطبق كنيد

7) شيوه هاى نصب

شيوه هاى مختلفى براى نصب  سيستم موجود مى باشد
- نصب بر روى ديوار

( SBV با قطعه) نصب به سقف-
- نصب داخل فريم دهنه

7.1) نصب بر روى ديوار

در داخل سيستم شمش آلومينيومى براى تسهيل نصب اپراتور بر روى ديوار وجود  دارد ( 
شكل I ) . پس از نصب شمش، اپراتور را بر روى آن گذاشته و منطبق با سوراخهاى اپراتور، 
شاسى اصلى را سوراخكارى مى كنيد.بسته به جنس شاسى بايد هر 60 تا 80 سانتى متر پيچى 

به اپراتور متصل كنيد.

(AB-AC شكل) 7.2) نصب بر روى سقف

اين مدل فقط براى دربهاى فريملس مى باشد و از قطعه SBV استفاده مى شود

(AD شكل) 7.3) نصب داخل فريم دهنه

اين مدل  از قطعه SBV براى قرارگيرى فريم ها داخل آن استفاده مى شود

8) اسمبل درب و رگالژ
8.1) درب فريم دار

قبل از اتصال پروفيل آلومينيوم به فريم بايستى محل سوراخهاى فريم بر روى پروفيل در نظر 
 AI-AJ گرفته شود و سوراخها بايستى متناسب با آن بر روى پروفيل قرار بگيرند.همانند شكل
اگر ضخامت پروفيل داخل فريم كمتر از 6 يا 7 ميلى متر و يا وزن فريم بيشتر از 120 كيلوگرم 
مى باشد، بايستى پروفيل با پروفيل آلومنيومى تقويت شود يا پروفيل با پيچهاى بيشترى به 

فريم متصل گردد. 

8.2) درب فريملس ( شيشه اى)

سيستم اتصال PPA براى شيشه هايى با ضخامت 10 تا 12 ميلى متر مورد استفاده قرار مى 
گيردو نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد

- هيچ حفره اى داخل شيشه نبايد در نظر گرفته شود.
- قطعه PPA همانند شكل AE بايد به پروفيل متصل گردد.

- درزگير هاى الستيكى بايد دو طرف شيشه قرار داده شود (بين نگهدارنده و شيشه)

9) نصب درب و رگالژ 

 K  نصب درب مطابق با شكل -

 L  رگالژ درب مطابق با شكل -
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براى محيطهاى داخلىبراى محيطهاى داخلى
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( M شكل) 10 ) نصب گايدهاى فريم متحرك

( M شكل) درب فريم دار -
( AE شكل) درب فريملس -

- دربهاى برك آوت

11 ) تنظيم استاپرهاى انتهايى

-اگر موقعيت استاپ انتهايى درب LH و RH نياز به تنظيم دقيق دارد، به دقت محل استاپر را 
برد  كه  است  محلى  محل،  اين  داشت  نظر  در  بايد  ضمن  در  نماييد.  تنظيم  مسير  با  متناسب 

بصورت هوشمند به عنوان نقطه انتهايى مسير شناسايى مى كند.

ARIA 12 ) برد هوشمند كنترل

( P شكل)  12.1) ترمينال سيم بندى برد
             سيمهايى كه به خروجى ولتاژ سطچ پايين (24 ولت) متصل مى شوندبايستى از باقى
            سيمها نيز ايزوله شوند. يا حداقل با يك اليه يك ميلى مترى از عايق پوشانيده شده

            و همچنين سيمها نزديك ترمينال بايستى با هم جمع شوند.

( Q شكل) 13.1) سيم بندى كانكشنهاى كارخانه

( R شكل) 14.6) تنظيم خودكار پارامترها

وقتى بر روى اين گزينه كليك مى كنيد، درب شروع به حركت كرده و مقادير بهينه  را براى 
پارامترهاى زير انتخاب مى كند:

- سرعت باز شدن 
-سرعت بسته شدن

- فاصله اى كه درب در باز شدن با سرعت كند حركت كند
-فاصله اى كه درب در بسته شدن با سرعت كند حركت كند

-فاصله اى كه درب در باز شدن ترمز مى كند
-فاصله اى كه درب در بسته شدن ترمز مى كند

- شتاب
- ترمز

-گشتاور در باز شدن
- گشتاور در بسته شدن

درب سه باز باز و بسته مى شود تا مقادير پارامترها را تنظيم كند.

15)كاركرد اصلى
15.1) حالت كاركرد درب

( S شكل) حالت 0) كاركرد استاندارد درب

- فرمان باز شو
درب با سرعت زياد باز مى شود، با سرعت كم بسته مى شود. اگر اين فرمان باقى بماند زمان 
ترخيص صفر مى شود، و اگر اين فرمان قطع شود درب پس از سپرى شدن زمان ترخيص بسته 
مى شود. در هنگام بسته شدن چشمها به جاى عكس كردن مسير در را درهمان نقطه متوقف مى 

كنند.در زمان فعال بودن تابع فرمان باز شو، رادارها غير فعال مى باشند.

- رادار خارجى
درب با سرعت زياد باز مى شود، پس از سپرى شدن زمان خودكار بسته شدن بسته مى شود. 
در صورت فعال شدن در هنگام بسته شدن درب دوباره باز مى شود. اگر در زمان فعال بودن 
اين تابع، فرمان باز شو دستى صادر شود، درب براى بسته شدن منتظر زمان ترخيص نمى شود 

و زمان خودكار بسته شدن شروع به كار مى كند.
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ترمينال شرح
سيم بندى ورودى برد

قهوه اى
آبى/سفيد

سيم بندى موتور
قهوه اى
آبى/سفيد

سيم بندى انكودر

سيم بندى قفل مغناطيسى

ترمينال شرح
( P-Q شكل)13.2) سيم بندى كانكشنهاى نصاب

فاز
نول

زمين

كانكتور برنامه ريزى برد
كانكتور اتصال بردهاى جانبى
پايه مشترك قسمت كنترل تجهيزات جانبى
پايه ورودى چشم بين دربى در حالت باز شو

(NC) پايه ورودى چشم بين دربى در حالت بسته شو
پايه ورودى فرمان استاپ سيستم، توقف دائم
پايه ورودى فرمان رادار خارجى

(NO) پايه ورودى فرمان رادار داخلى
(NO) پايه ورودى فرمان شستى باز شو
پايه ورودى فرمان اضطرارى
پايه مشترك قسمت كنترل تجهيزات جانبى
(NO) پايه فرمان خطاى چشم بين دربى در حالت بازشو
(NO) پايه فرمان خطاى چشم بين دربى در حالت بسته شو

ايمن  با حداكثر جريان 
اين پايه زمانى داراى ولتاژ است كه درب درحال كاركرد يا منتظر براى بسته شدن مى باشد

اتصال به كليد چند وضعيته 

پايه سريال

با حداكثر جريان 
اين پايه دائما داراى ولتاژ است و جهت تغذيه رادار و  . . بكار مى رود

خروجى فيدبك ”حالت درب“ا

خروجى  ” آالرم“ا

14) برنامه ريزى اصلى
14.1) منو پارامترها (مقادير عددى)

پارامترها در جدول A آورده شده اند
 

(ON /OFF توابع) 14.2) منو توابع
توابع  در جدول B آورده شده اند

14.3) منو راديو(ريموت ها) 

LOGIC

PARAM

منو راديو شرح

در اين قسمت ريموت براى فرمان بازشو كد مى گيرد

در اين قسمت كانال ديگرريموت براى فرمان باز كد مى گيرد

 در اين قسمت در صورتيــــــكه ريموت كد گرفته باشد
با فشردن ريموت، برد شماره ريموت را نمايش مى دهد

در اين قسمت مى توان كليه ريموت ها را پاك نمود

در اين قسمت كد ريسيور روى برد نمايش داده مى شود

كد دهى توسط برنامه ريز فعال مى شود

كد دهى توسط برنامه ريز غيرفعال مى شود

نكته مهم: اولين ريموت كد داده بر روى سيستم را با ليبل مشخص كنيد
در زمانى كه نياز به كددهى دستى مى باشد، اولين ريموتى كه بر روى ريسيور كد گرفته است، 
باشد.  مى  نياز  ها  ريموت  باقى  به  كددهى  براى  كد  اين  شود.  مى  شناخته  مستر  عنوان  به 
همچنين ريسيور CLONIX كه بر روى برد قرار داده شده است داراى فوايد زير نيز مى باشد:

- كد گذارى فرستنده مستر
- كدگذارى براى تعويض ريموت هايى كه در داخل ريسيور قراردارند

- مديريت ديتابيس ريموت ها
- مديريت ارتباط با ريسيور

براى اطالعات بيشتر در اين خصوص به دستور العمل سيستم برنامه ريز مطالعه شود.

14.4) زبان منو

توسط اين گزينه مى توان زبان سيستم را تغيير داد

14.5)  تنظيمات كارخانه

توسط اين گزينه مى توان سيستم را به حالت تنظيمات كارخانه برگرداند

LANGUAGE

DEFAULT

JP2-JP4

JP7-JP8

JP12

JP19

L
N

JP18
JP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-13

14-15

16-17

18-19-20

21-22-23

D
81

15
90

 0
01

00
_0

1

add open

add ey

read

erase 64

cod RX

k

RADIO

ON = 

OFF=

AUTOSET

JP2=
JP4= 

JP7=
JP8=

(NC) 

(NO) 

24V         180mA 

RS485.
14 = A
15 = B

24V~ 500mA 

18 = NO 
19 = COM 
20 = NC 

21 = NO 
22 = COM 
23 = NC
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( R شكل) 14.6) تنظيم خودكار پارامترها

وقتى بر روى اين گزينه كليك مى كنيد، درب شروع به حركت كرده و مقادير بهينه  را براى 
پارامترهاى زير انتخاب مى كند:

- سرعت باز شدن 
-سرعت بسته شدن

- فاصله اى كه درب در باز شدن با سرعت كند حركت كند
-فاصله اى كه درب در بسته شدن با سرعت كند حركت كند

-فاصله اى كه درب در باز شدن ترمز مى كند
-فاصله اى كه درب در بسته شدن ترمز مى كند

- شتاب
- ترمز

-گشتاور در باز شدن
- گشتاور در بسته شدن

درب سه باز باز و بسته مى شود تا مقادير پارامترها را تنظيم كند.

15)كاركرد اصلى
15.1) حالت كاركرد درب

( S شكل) حالت 0) كاركرد استاندارد درب

- فرمان باز شو
درب با سرعت زياد باز مى شود، با سرعت كم بسته مى شود. اگر اين فرمان باقى بماند زمان 
ترخيص صفر مى شود، و اگر اين فرمان قطع شود درب پس از سپرى شدن زمان ترخيص بسته 
مى شود. در هنگام بسته شدن چشمها به جاى عكس كردن مسير در را درهمان نقطه متوقف مى 

كنند.در زمان فعال بودن تابع فرمان باز شو، رادارها غير فعال مى باشند.

- رادار خارجى
درب با سرعت زياد باز مى شود، پس از سپرى شدن زمان خودكار بسته شدن بسته مى شود. 
در صورت فعال شدن در هنگام بسته شدن درب دوباره باز مى شود. اگر در زمان فعال بودن 
اين تابع، فرمان باز شو دستى صادر شود، درب براى بسته شدن منتظر زمان ترخيص نمى شود 

و زمان خودكار بسته شدن شروع به كار مى كند.

-
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- رادار داخلى
درب با سرعت زياد باز مى شود، پس از سپرى شدن زمان خودكار بسته شدن بسته مى شود. 
در صورت فعال شدن در هنگام بسته شدن درب دوباره باز مى شود. اگر در زمان فعال بودن 
اين تابع، فرمان باز شو دستى صادر شود، درب براى بسته شدن منتظر زمان ترخيص نمى شود 

و زمان خودكار بسته شدن شروع به كار مى كند.

- چشم بين دربى در بازشو
در هنگام باز شدن در صورت وجود مانع درب را متوقف مى كند تا زمانى كه مانع رد شود. وقتى 

كه درب باز باشد در صورت فعال شدن، درب بسته نمى شود تا مانع رد شود.

- چشم بين دربى در بسته شو
در هنگام بسته شدن، جهت حركت را معكوس مى كند و درب باز مى شود. وقتى كه درب باز 

باشد در صورت فعال شدن، درب بسته نمى شود تا مانع رد شود.

- فرمان استاپ
در صورت فعال شدن حركت متوقف شده، و هيچ فرمانى به برد ارسال نمى گردد.

حالت 1) درب بسته در روز
اين حالت با حالت استاندارد تفاوتهاى زير را دارد

- درب به آرامى بسته مى شود و بسته باقى مى ماند
- تابع پانيك فعال مى شود

- تنها پايه فرمان بازشو، براى ارسال فرمان استارت فعال است
در هنگام بسته شدن چشمها درب را درهمان نقطه متوقف مى كنند.

حالت 2) درب بسته در شب
اين حالت با حالت استاندارد تفاوتهاى زير را دارد

- تابع پانيك غير فعال است
- تنها پايه فرمان بازشو، براى ارسال فرمان استارت فعال است

- در هنگام بسته شدن چشمها درب را درهمان نقطه متوقف مى كنند.

حالت 3) درب كامًال باز
اين حالت با حالت استاندارد تفاوتهاى زير را دارد
- درب به آرامى باز مى شود و باز باقى مى ماند.

حالت 4) درب كامًال باز جزئى
اين حالت با حالت استاندارد تفاوتهاى زير را دارد

- درب به آرامى  تا حدى كه در پارامتر ”بازشو جزئى“ ذخيره شده است، باز مى شود و باز باقى 
مى ماند.

حالت 5) نيمه باز شو
اين حالت با حالت استاندارد تفاوتهاى زير را دارد

- همانند حالت استاندارد مى باشد فقط درب تا حدى كه در پارامتر ”بازشو جزئى“ ذخيره شده 
است، باز و بسته مى شود و كاركرد طبيعى خود را ادامه مى دهد.

حالت 6) بازشو فصلى
اين حالت با حالت استاندارد تفاوتهاى زير را دارد

- درب با سرعت كندتا حدى كه در پارامتر ”بازشو فصلى“ ذخيره شده است باز و بسته مى شود
- تنها پايه فرمان بازشو، براى ارسال فرمان استارت فعال است

- زمان خودكار بسته شدن غير فعال مى گردد
- در هنگام بسته شدن چشمها درب را درهمان نقطه متوقف مى كنند.

حالت 7) تنظيم دو درب به داخل
درب خارجى به عنوان ”بسته در روز“ تنظيم مى شود

درب داخلى به عنوان ”كامالً باز“ تنظيم مى شود

حالت 8) تنظيم دو درب به خارج
درب خارجى به عنوان ”كامالً باز“  و درب داخلى به عنوان”بسته در روز“ تنظيم مى شود

15.2) حالت كاركرد رادار

حالت 0) رادار در حالت استاندارد
- رادار خارجى و داخلى فعال مى باشند

حالت 1) رادار داخلى
- رادار داخلى فعال مى باشد

حالت 2) رادار خارجى
- رادار خارجى فعال مى باشد

15.3) حالت كاركرد آالرم صوتى

حالت 0) - آالرم در باز شدن/بسته شدن غير فعال مى باشد

حالت 1) - آالرم در شروع هر باز شدن فعال مى شود

حالت 2)- آالرم در شروع هر باز و بسته شدن فعال مى شود

حالت 3)- آالرم در طول كاركرد كالً فعال مى باشد

15.4) حالت كاركرد قفل برقى

حالت 0) - قفل هميشه فعال است(قفل هميشه داراى ولتاژ مى باشد)

حالت 1) - قفل فقط در موقعيت بسته كامل فعال مى شود

حالت 2)- قفل هر بار كه درب ايستاد، فعال مى شود

حالت 3)- قفل هر بار كه درب بيشتر از 20 ثانيه ساكن ايستاد، فعال مى شود

حالت 4) - موتور در صورت فشار آوردن بيشتر از 10 نيوتن، نيرو وارد مى كند

حالت 5) - موتور با حداكثر توان خود مانع از باز شدن درب مى شود

15.5) حالت كاركرد ورودى فرمان  اضطرارى

حالت NO - (0 كنتاكت تا زمانى كه ورودى فعال است باز مى ماند

حالت NO - (1 كنتاكت تا زمانى كه ورودى فعال است بسته مى شود

حالت NC - (2 كنتاكت تا زمانى كه ورودى فعال است بسته مى ماند

حالت NC- (3 كنتاكت تا زمانى كه ورودى فعال است باز مى شود

15.6) حالت كاركرد خروجى آالرم 

خروجى آالرم در حالتهاى زير فعال مى شود:
- درب پس از تحريك چشم هاى بين دربى باز شود و بيشتر از پارامتر ”زمان آالرم“ باز بماند

-آالرم وجود مانع
- درب با فشار در حال باز شدن مى باشد(قفل حالت 4 و 5)

خروجى آالرم در حالتهاى زير غير فعال مى شود:
-وقتى درب به نقطه انتهايى خود رسيده است

-وقتى شستى استاپ فشرده شود
 

15.7) كاركرد خروجى حالت درب 

حالت 0) - اگر درب كامالً بسته نباشد، خروجى فعال مى شود

حالت 1) -اگر درب كامالً باز نباشد، خروجى فعال مى شود

15.8) تابع پانيك

”ON“  اگر برق قطع گردد و باترى متصل باشد، درب كامالً باز مى شود و تا آمدن برق، درب باز 
مى ماند.

”OFF“ درب حالت عادى خود را خواهد داشت تا زمانى كه ولتاژ باترى كمتر از 20ولت نشود.

15.9) خاصيت ضد ضربه

هنگام برخورد مانع، تا مقدارى كه پارامتر ”گشتاور“ تنظيم مى گردد فشار وارد مى كند و جهت 
حركت خود را تغيير مى دهد. به عبارتى حساسيت در پارامتر ”گشتاور“ قابل تنظيم مى باشد.

15.10س) سرى كردن چند درب تحت فرمان برد مركزى

از اين قابليت جهت سرى كردن چند اپراتور تحت فرمان برد كنترل مركزى مى توان استفاده 
نمود، براى اين هدف فقط نياز به يك كابل دو رشته با ضخامت كم مى باشد. البته بايستى در 

نظر داشت طول كابل نبايد بيشتر از 250 متر باشد.
برد كنترل مركزى كه به عنوان مستر شناخته مى شود، فرمان را به تمام اپراتورهاى زون خود 
ارسال مى كند. زون هاى مختلف با شماره هاى مختلف شناسايى مى شوند كه با دستگاه برنامه 

ريز مى توان شماره هاى آن را تنظيم كرد.

فرامين ممكن:

- فرمان بازشو با شستى، تمام دربهاى زون باز مى شوند

- فرمان بسته در شب، تمام دربهاى زون در حالت شب بسته مى شوند

- فرمان بسته در روز، تمام دربهاى زون در حالت روز بسته مى شوند

- بازشو جزئى، تمام دربهاى زون به اين حالت در مى آيند

- غير فعال و فعالسازى رادارهاى داخل و خارج تمام دربهاى زون

شماره مربوط به هر زون توسط دستگاه برنامه ريز تنظيم مى گردد. زون شماره 0 نشانه َمستر 
بودن آن برد كنترل مى باشد.

(AG شكل)15.11) اتصال دو درب به برد كنترل مركزى

در اين حالت دو درب از طريق پورت RS485 به هم متصل مى شوند:
1- درب خارجى
2- درب داخلى

سه عدد رادار براى راه اندازى نياز مى باشد
(A) رادار خارجى
(B) رادار مركزى
(C) رادار داخلى
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جدول ”A“ ليست پارامترها به ترتيب نمايش در برد

پارامتر حداقل حداكثر مقدار اوليهيادداشتشرح

زمان خودكار بسته شدن(ثانيه) 

زمان ترخيص(ثانيه) 

زون  
جهت سرى كردن چند درب و ارسال فرمان بصورت سريال به آنها شماره زون هر درب در اين قسمت مشخص مى گردد

بازشو جزئى(%)
مقدار بازشو درب در حالت جزئى، در اين قسمت مشخص مى شود، اين مقدار درصدى از كل مسير حركت درب مى باشد

بازشو فصلى(%)
مقدار بازشو درب در حالت فصلى، در اين قسمت مشخص مى شود، اين مقدار درصدى از كل مسير حركت درب مى باشد

حالت كاركرد درب

حالت كاركرد رادار

حالت ورودى اضطرارى

حالت آالرم صوتى

حالت قفل برقى

حالت خروجى وضعيت درب

زمان آالرم(ثانيه) 
پس از سپرى شدن اين زمان، اگر مانعى بين چشمهاى بين دربى باقيمانده باشد، خروجى آالرم فعال مى گردد.

شتاب
مقدار آن بين 0 تا 10 مى باشد.

بصورت اتومات توسط گزينه تنظيم خودكار اين پارامتر تنظيم مى گردد.
در صورت تنظيم دستى پس از نمايش SET بر روى نمايشگر برد و آالرم صوتى، تغيير قابل رويت خواهد بود.

ترمز
مقدار آن بين 0 تا 10 مى باشد.

بصورت اتومات توسط گزينه تنظيم خودكار اين پارامتر تنظيم مى گردد.
در صورت تنظيم دستى پس از نمايش SET بر روى نمايشگر برد و آالرم صوتى، تغيير قابل رويت خواهد بود.

مسافت طى شده براى كاهش سرعت در باز شو(سانتى متر) 
مسافتى كه نياز است تا درب از سرعت نرمال به سرعت كند كاهش پيدا كند توسط اين پارامتر تنظيم مى گردد.

بصورت اتومات توسط گزينه تنظيم خودكار اين پارامتر تنظيم مى گردد.
در صورت تنظيم دستى پس از نمايش SET بر روى نمايشگر برد و آالرم صوتى، تغيير قابل رويت خواهد بود.

مسافت طى شده براى كاهش سرعت در بسته شو(سانتى متر) 
مسافتى كه نياز است تا درب از سرعت نرمال به سرعت كند كاهش پيدا كند توسط اين پارامتر تنظيم مى گردد.

بصورت اتومات توسط گزينه تنظيم خودكار اين پارامتر تنظيم مى گردد.
در صورت تنظيم دستى پس از نمايش SET بر روى نمايشگر برد و آالرم صوتى، تغيير قابل رويت خواهد بود.

مسافت طى شده با سرعت كم در باز شو(سانتى متر) 
مسافتى كه نياز است تا درب با سرعت كند حركت كند.

مسافت طى شده با سرعت كم در بسته شو(سانتى متر) 
مسافتى كه نياز است تا درب با سرعت كند حركت كند.

سرعت سيستم در باز شو(%) 
اين پارامتر به عنوان درصدى از كل سرعت، ميزان سرعت سيستم را در باز شو تنظيم مى كند.

بصورت اتومات توسط گزينه تنظيم خودكار اين پارامتر تنظيم مى گردد.
در صورت تنظيم دستى پس از نمايش SET بر روى نمايشگر برد و آالرم صوتى، تغيير قابل رويت خواهد بود.

سرعت سيستم در بسته شو(%) 
اين پارامتر به عنوان درصدى از كل سرعت، ميزان سرعت سيستم را در بسته شو تنظيم مى كند.

بصورت اتومات توسط گزينه تنظيم خودكار اين پارامتر تنظيم مى گردد.
در صورت تنظيم دستى پس از نمايش SET بر روى نمايشگر برد و آالرم صوتى، تغيير قابل رويت خواهد بود.

گشتاور سيستم در بازشو(%)
مقدار آن بين 1 تا 99 مى باشد.

با تنظيم اين پارامتر، ميزان حساسيت سيستم  در برخورد با مانع تنظيم مى گردد.

گشتاور سيستم در بسته شو(%)
مقدار آن بين 1 تا 99 مى باشد.

با تنظيم اين پارامتر، ميزان حساسيت سيستم  در برخورد با مانع تنظيم مى گردد.

www.alborzsanat.co
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15  - VISTA SL

راهنماى نصب

جدول ”B“ ليست توابع سيستم به ترتيب نمايش در برد

پارامتر حالت اوليهشرح حاالت

زمان خودكار بسته شدن در اين قسمت فعال يا غير فعال مى گردد 

در اين حالت در هنگام سرى كردن اين درب به عنوان مستر تعريف مى شود

تابع پانيك در اين قسمت فعال يا غير فعال مى گردد 

در اين حالت در هنگام سرى كردن اين درب به عنوان پيرو تعريف مى شود

مستر و پيرو

در اين حالت سيستم به عنوان ريوالوينگ يا دو درب تواماً شناخته مى شود
در اين حالت سيستم به عنوان مجزا يا تك درب شناخته مى شود

در اين صورت در حالت ريوالوينگ، درب به عنوان درب خروج تعريف مى گردد
در اين صورت در حالت ريوالوينگ، درب به عنوان درب ورود تعريف مى گردد

تعريف درب به عنوان خارجى يا داخلى

در اين حالت تست انجام مى شود
در اين حالت تست انجام نمى شود

تست چشم بين دربى در بازشو

در اين حالت تست انجام مى شود
در اين حالت تست انجام نمى شود

تست چشم بين دربى در بسته شو

در صورت فعال بودن، سيستم قبل از باز شدن براى رها شدن قفل به دربها نيرو در جهت عكس اعمال مى كند

“ON”
”OFF” 

در اين حالت ريسيور ريموت با حالت كد دهى رولينگ (چرخشى)  فعاليت مى كند
در اين حالت ريسيور ريموت با حالت كددهى فيكس (ثابت) فعاليت مى كند

“ON”

”OFF” 

در اين حالت كد دهى ريموت به ريموت فعال مى گردد

در اين حالت كد دهى ريموت به ريموت غير فعال مى گردد

www.alborzsanat.co
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شكل
شستىOKرافشاردهيد

ورژن نرم افزار سيستم
تعداد كاركرد سيستم (×1000)
تعداد كاركرد سيستم از آخرين تعمير (×1000)
تعداد ريموتهاى كد گرفته روى سيستم

حركت رو به باال در منو

حركت رو به پايين در منو

تاييد مقدار وارد شده/ورود به سيستم

جهت خروج از منو دو شستى 
همزمان با هــم فشرده شوند

جهت مشاهده دقيق پارامترها، به جدول 1 رجوع شود

جهت مشاهده دقيق توابع، به جدول 2 رجوع شود

عيب يابى و مانيتورينگ
 ليست
خطاها شرح

ورودى استاپ فعال شده است
ورودى فرمان بازشو فعال شده است
ورودى رادار داخلى فعال شده است
ورودى رادار خارجى فعال شده است

ورودى چشم جانبى در بازشو فعال شده است
ورودى چشم جانبى در بسته شو فعال شده است

ورودى فرمان اضطرارى فعال شده است
سيستم با مانع برخورد كرده است

خطا در تست سيستمهاى ايمنى در حال بازشو
خطا در تست سيستمهاى ايمنى در حال بسته شو

در سيستم درايوينگ موتور خطا رخ داده است
انكودر سيستم قطع شده، يا با خطا مواجه شده است

خطا در برقرارى با دربهايى كه از طريق پورت سريال به هم متصل هستند 
خطا در برقرارى ارتباط در حالت دو درب 

برد در حال تنظيم كردن پارامترها مى باشد

باز شو بسته شو

C2شكل
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قفل
برقى 

1

2

فارسىراهنماى مصرف كننده

دستورالعمل مصرف كننده

ضمن تشكر از خريد اين محصول، اين شركت مطمئن است درآينده با كاركرد سيستم ميزان 
اعتماد و رضايت شما به حداكثر مقدار خود خواهد رسيد.  

اين محصول داراى دو راهنما مى باشد، راهنماى مصرف كننده و راهنماى نصاب. ضمن مطالعه  
راهنماى مصرف كننده، خواهشمند است اين دستور العملها را براى رجوع در آينده در محلى 

مطمئن نگهدارى كنيد.
- اين سيستم داراى استانداردهاى معتبر اتحاديه اروپا: 

EEC/2006/95,EEC/98/37,EEC/99/05,EEC/2004/108 جهت تاييديه فنى و ايمنى مى باشد

1) ايمنى عمومى

توجه !اگرچه نصب اصولى سيستم توسط افراد آموزش ديده اين كمپانى رضايت شما را براى ساليان 
متمادى به ارمغان خواهد آورد، ولى مطالعه بعضى از قوانين و نكات آمده در ذيل، شما را در استفاده 

بهتر از سيستم كمك مى نمايد.
- از ورود كودكان يا بزرگساالن در محدوده كارى سيستم اتوماسيون خصوصاً در هنگام كاركرد 

اكيداً جلوگيرى نماييد
- سيستم به گونه اى طراحى شده است، كه استفاده كننده آن حتماً بايد آشنايى كافى با مسائل 
ايمنى داشته باشد، لذا خواهشمند است افرادى كه به گونه اى با اين سيستم در تماس هستند 

آموزشهاى ايمنى الزم را ديده باشند.
- دقت كافى بعمل آيد تا كودكان با قطعات سيستم تماس برقرار نكنند.

- تجهيزات ارسال فرمان مانند ريموت و . . . را از دسترس كودكان محفوظ نگهداريد تا سهواً 
فرمانى به سيستم ارسال نگردد.

- در مواقع خرابى يا كارنكردن سيستم، مى توانيد توسط خالص كن مانند شكل مقابل سيستم 
را خالص كنيد.

- دقت بعمل آيد تا شخصى سهواً مانع حركت درب نشود.
- اگر سيستم توسط خالص كن، خالص نشده است، براى باز كردن درب به دهنه ها نيرو اعمال 

نكنيد.
براى خرابى ها و آسيبهاى ظاهرى  را  كابلها، تسمه و كليه قطعات  - در فواصل زمانى مختلف، 

بررسى نماييد.
- به اجزا سيستم تغييرى ندهيد و مانع از دستكارى افراد نا متخصص شويد.

- در هنكام تعميرات به هيچ عنوان از درب استفاده ننماييد.
- در هنگام بروز مشكل، برق اصلى را قطع نماييد، سيستم را توسط خالص كن دستى، خالص 

كنيد و با شركت تماس حاصل فرماييد.
- براى نظافت سيستم، برق اصلى دستگاه را قطع نماييد، يكى از سيمهاى باترى را از جاى خود 

خارج نماييد، سپس سيستم را تميز نماييد.
نماييد. در صورت كثيف شدن چشمها  تميز  را  بين دربى  - در فواصل زمانى منظم، چشمهاى 

همديگر را حس نمى كننندو درب بسته نمى شود.
- براى هرگونه تعميرات حتماً از افراد تعليم ديده شركت كمك بگيريد.

- هر يكسال براى بازديد سيستم با شركت تماس حاصل فرماييد.

2) نگهدارى

- براى هرگونه تعميرات، نگهدارى و بازيد فنى از سيستم، حتماً از پرسنل تعليم ديده شركت 
كمك بگيريد.

- با هر 1.000.000 كاركرد سيستم، براى بازديد فنى با شركت تماس حاصل فرماييد.

3) حالت اضطرارى

3.1) بدون قفل برقى و باترى (شكل مقابل1 )

- در اين حالت به علت نبود هيچ مانعى براى حركت سيستم در صورت قطع برق و كار نكردن، 
به دربها در جهت باز كردن نيرو اعمال كنيد.

3.2) با قفل برقى (شكل مقابل2 )

- در حالتى كه سيستم از قفل برقى بهره مى برد، خالص كن را مانند شكل فعال كنيد. خالص 
كن توسط سيم متصل به آن قفل برقى كوپل شده به انتهاى موتور را آزاد مى كند. در اين زمان 
با اعمال نيرو به دربها در جهت باز كردن، دربها را باز كنيد. پس از رفع مشكل، خالص كن را به 

حالت اوليه خود برگردانيد. 
توجه ! حتمًا از نصاب سيستم خود كار با خالص كن و نحوه برگرداندن به حالت اوليه را آموزش بگيريد.
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