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R 1. DEFINITIONS AND PREREQUISITES 

The symbols that appear in this manual and/or on the machine are listed below: 

 1.1 Symbol Description 

 ELECTRICAL HAZARD. No work must be performed inside the machine 
unless it has been previously disconnected from the power supply. 

 GENERAL DANGER. Improper use may cause injuries to people and damage 
the machine. 

 IMPORTANT WARNING. Strictly adhere to the indications provided with this 
symbol. 

This manual contains instructions for the safe and correct installation of the product. Please read it carefully and keep it in a safe 
place for future reference. When in doubt, please contact the Service Centre (see back of manual). 
 
For your own safety, please observe at all times the technical instructions described in this manual.  will not be held 
responsibility for any damages and faults caused as a result of not adhering to these instructions. 
 
The information included in this manual is supplemented by the information in the manual for the Visio operator (Document ref. DUSI01). 
Please refer to both documents simultaneously. 

R 1.2 Product Marking 

The product should include a marking similar to the one displayed. Should this 
not be the case, please report it to the Service Centre (see back of manual). 
 

R 1.3 Legend of the Necessary Tools Required for Assembly 

 

Open-end wrenches 8, 10; 13 

 

Bits Ø10, Ø11 

 

Phillips screw driver 

 

Allen key 3,4 

 

Tape measure 

 

Saw 

 

Drill 

Ø10 
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1. DEFINITIONER OCH NÖDVÄNDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 Symbolbeskrivning

1.2 Produktmärkning

1.3 Verktyg som krävs för monteringen

Den här handboken innehåller anvisningar för säker och korrekt installation av produkten. Läs den noga och förvara den på en 
säker plats för framtida bruk. Vid tveksamheter ska du kontakta vårt servicecenter (se handbokens baksida).

För din egen säkerhet ska du alltid följa de tekniska anvisningar som beskrivs i denna handbok. Thermod AB kan inte hållas  
ansvariga för skador och fel som uppstår till följd av att dessa anvisningar inte följts.

Informationen i den här handboken kompletterar informationen i handboken för Visio-automatiken (dokumentnummer DUSI01).

Använd båda dokumenten tillsammans.

De symboler som visas i den här handboken och/eller på maskineriet beskrivs nedan:

Produkten ska ha en märkning som liknar den som visas här. Om så inte är fallet 
ska detta rapporteras till vårt servicecenter (se handbokens baksida).

ELEKTRISK FARA. Inget arbete får utföras inuti automatiken förrän 
strömmatningen har kopplats bort.

ALLMÄN FARA. Felaktig användning kan orsaka personskador eller 
skada på automatiken.

VIKTIG VARNING. Följ noga de anvisningar som ges vid  
denna symbol.

Fasta nycklar 8, 10, 13 Måttband

Bits Ø10, Ø11 Såg

Stjärnskruvmejsel Borrmaskin

Insexnyckel 3,4
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R 1.4 Placement. Physical and Environmental Requirements. 

 automatic doors must be installed in locations that meet the following conditions: 

Smooth, even and levelled floors
 - Stable walls with sufficient load capacity. 

 - Absence of vibrations and impacts on the door area. 

R 1.5 Placement. Pre-wiring Requirements. 

For the assembly of  power-operated doors, a pre-wiring electrical system with the following elements must be in 
place: 

Power input: 
 16mm corrugated tube. 
 Cables 3x1.5mm2 (Phase, Neutral, Earth)  
 Two-pole circuit breaker, min. 4A 

 
Sensors: 
 Cables supplied with the accessory. 
 

SePPlector  
 16mm corrug ,ated tube. 
 Shielded cable 4x0.25mm2  

3 

1 

2 1 

2 

3 

The diagram shows the standard wiring for the 
elements that the operator includes as 
standard.  

The installation of all  products, as well as any tasks related to maintenance, setting, adjustment, etc. Must be per-
formed by technical personnel authorised by . These are the main objectives of the training process for all authorised 
installation technicians: 
 

 To know how to use the handling and lifting equipment. 
 To be able to correctly handle loads. 
 To learn how to use individual protection equipment. 
 To be able to apply the recommendations of the Low Voltage Regulations. 
 To have deep technical knowledge of all  products. 
 To be familiar with the reference and application guidelines for products and services. 

  1.6 TraininKequirements for Technicians 
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1.4 Placering. Fysiska och miljömässiga krav

1.5 Placering. Krav på dragna elledningar

1.6   Krav för tekniker

De platser där automatiska dörrar från manusa ska installeras måste uppfylla följande villkor:

•	 Släta, jämna golv där ytan är vågrät
•	 Stabila väggar med tillräcklig bärkraft.
•	  Vägg som är i lod och väggöppning som livar.
•	 Inga vibrationer och slag i dörrområdet.
•	 Driftstemperatur: -15 till +50
•	 Relativ luftfuktighet: elektriska och elektroniska komponenter i automatik tillverkad för att fungera i tropiskt klimat får en 

ytbehandling som skyddar dem från luftfuktighet.

För samtliga manusa-produkter gäller att installation, underhåll, inställning, justering med mera måste utföras av teknisk perso-
nal som rekommenderas av Thermod AB. 

•	 Användning av utrustning för hantering och lyft.
•	 Korrekt hantering av laster.
•	 Användning av personlig skyddsutrustning.
•	 Kunskaper om tillämpningen av rekommendationerna i lågspänningsdirektivet.
•	 Djupgående tekniska kunskaper om alla produkter från manusa.
•	 Kunskaper om referens- och tillämpningsriktlinjer för produkter och tjänster från manusa

Innan	montering	av	dörrautomatik	från	manusa	måste	matningsspänning enligt figur nedan finnas	på	plats:

Bilden visar ledningsdragningen för de delar 
som ingår som standard.

Strömförsörjning:
•	 16 mm elrör.
•	 Ledningar 3 x 1,5mm2 (fas, nolla, jord)
•	 Tvåpolig brytare, min. 4 A

Sensorer:
•	 Ledningar medföljer tillbehöret.

Programväljare
•	 16 mm elrör, alternativt kabelkanal.
•	 Skärmad ledning 4 x 0,25 mm

Enfas
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 2. OPERATOR ASSEMBLY 

2.1 Cut Formula Table 

 SIDE MEETING 
STILE With fixed leaves No fixed leaves With fixed leaves No fixed leaves 

 Lop - 8  

 Lop - 13  

 Lop - 8  

 Lop - 8  

 Lop - 8  

 PL+50 Lop  PL+100 Lop 

 PL+50 Lop  PL+100 Lop 

AUTOMATISK DÖRR MED VISIO-AUTOMATIK - ANVÄNDARHANDBOKVISIO 100 - INSTALLATIONSHANDBOK

2. MONTERING AV AUTOMATIKEN

2.1 Kapningstabell

SIDA
KOMPONENT Med fasta dörrblad     Utan fasta dörrblad Med fasta dörrblad     Utan fasta dörrblad

SKARV
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 2.2 Main Profile 

Cut the main profile and the track according to the cut table. Drill holes on the main profile and adhere the 
track removing the protective film. 

2.2A 

 =  =  =  = 

 26 

Ø11 

 2,5 

x8 
Insert square nuts with screws into the main profile slot in order to attach the motor group and the brackets. 
Cut and assemble the wool pile strip and the clear width stile. 

2.2B 

CLICK! 

X8 
slide 

X10 
bi-parting 
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2.2 Huvudprofil

Kapa	huvudprofilen	och	rullbanan	enligt	kapningstabellen.	Borra	hål	i	huvudprofilen	och	fäst	rullbanan	genom	att	ta	bort	skyddsfilmen.

Sätt	i	fyrkantiga	muttrar	med	skruvar	i	huvudprofilens	spår	för	att	fästa	motorgruppen	och	fästena.
Kapa borstlisten och skjut in den i avsett spår längs hela skenlängden.

Skjut in

dubbeldörr
KLICK!
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 2.3 Trolleys 

Sliding typology: assemble the dragging arm on the trolleys according to the opening of the operator. 2.3A 

Bi-parting typology: assemble the dragging arm joining screws on the trolleys according to the opening of 
the leaf. 

2.3B 
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2.3 Vagnar

Höger eller vänsterdörr: Montera remfästet på löpvagnarna enligt dörrens öppningsriktning.

 Dubbeldörr: Montera dragarmens skruvar på löpvagnarna enligt bild nedan.
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Place the trolleys over the main profile. Previously, place the rubber stops on the ends of both external 
trolleys. Finally, adjust the anti-roll wheel towards the upper part. 

2.3C 

If the lock accessory is available, please 
refer to section 2.8 

AUTOMATISK DÖRR MED VISIO-AUTOMATIK - ANVÄNDARHANDBOKVISIO 100 - INSTALLATIONSHANDBOK

Placera	löpvagnarna	över	huvudprofilen.	Placera	gummipluggar	i	de yttre ändarna på löpvagnarna.	Justera	slutligen	avhaknings-
rullhjulet mot den övre delen.

Om elektromekaniskt lås ska monteras,  
se avsnitt 2.8
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 2.4 End Stops 

Sliding typology: place the stops on the ends of the operator as per the measurements. 2.4A 

Bi-parting typolog tach the central stop, centring it on the main profile. Then, place the side stops on the 
ends as per the measurements. 

2.4B 

If the lock accessory is available, 
please refer to section 2.8 

40  160 

40 40 

If the loccessory is available, 
please refer to section 2.8 

VISIO 100 - INSTALLATIONSHANDBOK

2.4 Ändstopp

Placera ändstopp enligt mått nedan.

Ändstopp för dubbeldörr:	Montera	mittstoppet,	centrerat	på	huvudprofilen.	Placera	sedan	sidostoppen	i	ändarna	enligt	måtten.

Om elektromekaniskt lås ska monteras,  
se avsnitt 2.8

Om elektromekaniskt lås ska monteras,  
se avsnitt 2.8
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For PL < 1000mm, attach the motor group to the main profile. Join the belt to the piece of the trolley which 
we had previously assembled with the belt straps. 

2.5A 

For PL > 1000mm, always cuthe group following the dotted line and detach the return system at the given 
measurement, Attach the belt to the trolley as described above. Move the return system to tighten the belt. 

2.5B 

 2.5 Sliding Typology Motor Group 

250 

PL+135 

250 

x4 

x2 

x4 
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2.5 Motorgrupp för enkeldºrr

För	PL(dagöppning)	<	1000	mm	monteras	motorgruppen	på	huvudprofilen.	Fäst	remmen	på	den	del	av	löpvagnen	som	vi	tidigare	 
monterat med remfästet.

För PL(dagöppning)> 1000 mm ska motorgruppen alltid delas enligt bilden nedan.  
Fäst remmen på löpvagnen enligt beskrivningen ovan. Flytta vändhjulet för att spänna remmen.
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 2.6 Bi-Parting Typology Motor Group 

Assemble the arms on the trol, n the spacers that we had previously placed.  2.6A 

Centre the motor group and attach it to the main profile. Attach the arms to the motor group belt. 2.6B 

= 

= 

x4 

x2 

VISIO 100 - INSTALLATIONSHANDBOK

2.6 Motorgrupp för dubbeldºrr

Montera armarna på löpvagnarna på disanserna enligt bilden nedan.

Centrera	motorgruppen	och	fäst	den	på	huvudprofilen.	Fäst	armarna	på	motorgruppens	rem.
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 2.7 MainCover 

 Bi-parting typology: attach the four brackets as per the given measurements using the nuts and screws 
which we had previously inserted (2.2B). Cut the lower stile as per the table and attach it to the brackets. 

2.7B 

 200  200  =  = 

 50 

x8 x4 

Sliding typology: attach the four brackets as per the given measurements using the nuts and screws which 
we had previously inserted (2.2B). Cut the lower stile as per the table and attach it to the brackets. 

2.7A 

 50  50  200  =  = 

 50 

x8 x4 
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2.7  Kåpa

Enkeldörr: sätt dit de fyra fästena enligt de angivna måtten med hjälp av de muttrar och skruvar vi satt dit tidigare (2.2B).  
Kapa nedre profilen enligt kapningstabellen och montera den på fästena.

Dubbeldörr: sätt dit de fyra fästena enligt de angivna måtten med hjälp av de muttrar och skruvar vi satt dit tidigare (2.2B). 
Kapa nedre profilen enligt kapningstabellen och montera den på fästena.
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Assemble the side caps on the main profile and cover. 2.7D 

Insert the rubber sealing through the lower stile. Then, attach  the wiring clips 50mm from the side of the 
brackets. Insert the cover clips through the upper slot.  

2.7C 

CLICK! 

CLICK! 

x4 

x2 

VISIO 100 - INSTALLATIONSHANDBOK

 Fäst sedan clips för kablage 50 mm från fästenas sidor. Sätt dit clips i det övre urtaget enligt bilden nedan. 

Montera	ändgavlarna enligt bilden nedan.	

KLICK!

KLICK!
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Place the front cover stile sliding it through the rubber sealing, and close it ensuring that it is fully attached 
with the clips. 

2.7E 

CLICK! 

 2.8 Lock Accessory (optional) 

Sliding Typology: replace the side end with the lock as per the given measurement. Assemble the coupling 
and drill a Ø11 hole on the lower cover for the exit of the manual release, as per the given measurements. 
. 

2.8A 

 50 

 17,5 

 101 

 Ø11 

VISIO 100 - INSTALLATIONSHANDBOK

Sätt dit främre kåpan och se till att den sitter fast i clipset.

Enkeldörr: Byt ut ändstoppet mot låset och montera enligt angivna mått nedan. Montera kopplingen för nödöppning och borra ett hål 
med Ø11mm i den nedre kåpdelen enligt bilden nedan. 

KLICK!

2.8 Elektromekaniskt lås (tillval)
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Bi-parting typology: replace the stop of the central trolleys with the lock in the centre of the main profile. 
Assemble the couplings and drill a Ø11 hole on the lower cover for the exit of the manual release. 

 2.8B 

 50 

 17,5 

 Ø11 

VISIO 100 - INSTALLATIONSHANDBOK

Dubbeldºrr:	byt	ut	ªndstoppet i mitten mot det elektromekaniska l¬set.
Montera kopplingen för nödöppning och borra ett hål med Ø11mm i den nedre kåpan enligt bilden nedan.

KLICK!
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Arrangement for assembling the operator according to the dimensions given.  6.A 

 3. ON-SITE INSTALLATION 

 

26 = = = = 26 

10
0 

H
L H

T 

50
 

AH 
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3. INSTALLATION PÅ PLATSEN

Mått för montage av skena. 
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 4. ANNEXES 

 4.1 CE Declaration of Conformity 

 

 
Product: Operator Visio. Operator powered pedestrian doors. 
 
Models: Visio 
  Visio Hermético 
  Visio 100 

 
We herein declare, under our sole responsibility, that the products listed and referenced comply with the following 

European Directives: 
 

2006/42/CE Machinery Directive 
305/2011/CE Construction Products Regulation 
2004/108/CE Electromagnetic Compatibility Directive 
2006/95/CE Low Voltage Directive 

 
It has also implemented the following harmonised standards and technical specifications: 
 

Technical Building Code. Basic Document SUA. Operation Safety and Accessibility 
Technical Building Code. Basic Document SI. Fire Safety 
Technical Building Code. Basic Document HR. Noise Protection 
Technical Building Code. Basic Document SE. Structural Safety. 
UNE-EN 16005 
UNE 85121 
UNE-EN 60335-1 
IEC 60335-2-103 
UNE-EN 61000-3-2/3-3/6-2/6-3 
UNE-EN ISO 13849-1/2 
UNE EN ISO 12100-1/2 
UNE-EN ISO 13857 
UNE-EN ISO 14121-1/2 
UNE-EN 1037 

 
The CE marking is included in the product to indicate conformity with the essential requirements of the applicable 

directives. This declaration of conformity means that the machine installation and start-up has been made in accordance 
with the assembly, operation and maintenance instructions from the manufacturer. 

       
Josep Mª Guilera        Francesca Martínez 
General Manager        Product Standardization 
Sant Cugat del Vallès, December 2013 

 
CE DECLARATION OF CONFORMITY  

                    

  
Manufacturer: MANUSA DOOR SYSTEMS 
  
Address: Av. Vía Augusta, 85-87, 6th Floor 
  08174 – Sant Cugat del Vallès 
  Barcelona, Spain 
  Tel 902 321 400 
  Fax 902 321 450 
  www.manusa.com 
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4 BILAGOR

4.1 EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare:

Adress:

Produkt

Modeller:

Visio-automatik. Automatik för persontrafik.

Vi försäkrar härmed, och tar helt ansvar för, att produkterna som listas och refereras till överensstämmer med följande europe-
iska direktiv:

Man	har	också	implementerat	följande	harmoniserade	standarder	och	tekniska	specifikationer:

CE-märkning av produkten har gjorts för att visa överensstämmelse med de nödvändiga kraven i gällande direktiv. Denna dekla-
ration om överensstämmelse innebär att installation och driftsättning av maskinen har gjorts i enlighet med tillverkarens anvis-
ningar för installation, drift och underhåll.

2006/42/EG: Maskindirektivet. 
305/2011/EG: Byggproduktförordningen. 
2004/108/EG: EMC-direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet). 
2006/95/EG. Lågspänningsdirektivet. 

Technical Building Code (tekniska byggnormer). Basic Document SUA (grunddokument). Operation Safety and Accessibility 
(säker användning och tillgänglighet).
Technical Building Code (tekniska byggnormer). Basic Document SI (grunddokument). Fire Safety (brandsäkerhet)
Technical Building Code (tekniska byggnormer). Basic Document HR (grunddokument). Noise Protection (skydd mot buller)
Technical Building Code (tekniska byggnormer). Basic Document SE (grunddokument SE). Structural Safety (strukturell säker-
het).
UNE-EN 16005
UNE 85121
UNE-EN 60335-1
IEC 60335-2-103
UNE-EN 61000-3-2/3-3/6-2/6-3
UNE-EN ISO 13849-1/2
UNE EN ISO 12100-1/2
UNE-EN ISO 13857
UNE-EN ISO 14121-1/2
UNE-EN 1037
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HEAD OFFICE 
Av. Vía Augusta, 85-87, 6th Floor 
08174 Sant Cugat del Vallés 
Barcelona - Spain 
Tel. +34 902 321 400 
Fax +34 902 321 450 www.manusa.com 

NOTA: The characteristics indicated in this manual are 
purely informative and are in no way binding. 
 

 
Last updated: February 2014 
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De egenskaper som beskrivs i denna handbok är enbart av-
sedda som information och är inte på något sätt bindande.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att göramodifieringar utan 
föregående meddelande.

Senast uppdaterad: februari 2014


