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Zender naar draadloos signaaltransmissiesysteem met geïntegreerde luchtdrukschakelaar

Verkorte handleiding
Algemeen

1 Veiligheidsinstructies

2 Typische toepassingen

2.1 Industriële poort
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Waarschuwing: Voordat werkzaamheden aan de installatie worden uit-
gevoerd, moet de bedrijfsspanning uitgeschakeld worden. Montage en 
inbedrijfstelling alleen door daarvoor opgeleid vakbekwaam personeel. 
Ingrepen en reparaties aan het apparaat mogen alleen door medewerkers 
van Bircher Reglomat worden verricht. Het analyse-apparaat mag uitslui-
tend bij automatische poorten worden gebruikt om het risico op op kneu-
zingen en snijwonden te vermijden (gebruik voor het beoogde, toegelaten 
gebruiksdoel). De nationale en internationale voorschriften voor de veilig-

Zender 

Luchtdrukschakellijst

Ontvanger

heid van poorten moeten in acht genomen worden. De veiligheidsfunctie 
van de applicatie moet altijd in haar geheel worden beschouwd en mag 
nooit op de individuele installatiedelen gericht zijn. Een risico-analyse 
vooraf is dwingend voorgeschreven. De correcte installatie van de poor-
tinstallatie valt onder de verantwoordelijkheid van de installateur. 

i Wij adviseren om jaarlijks de batterijen te vervangen.

Zender ter bewaking van luchtdrukschakellijsten.
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Bircher reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
www.bircher-reglomat.com
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8.
Schakellijst met zender 
verbinden (rubberen slang)

4 Batterijwisseling

3 Inbedrijfstelling

6. 
Zender  
monteren

7. 
Deksel sluiten

5. 
Deksel sluiten

1. 
Deksel 
openen

1. 
Deksel openen

3. 
Beide batterijen 
vervangen voor-
zijde/achterzijde

3. 
Beide batterijen 
plaatsen voor-
zijde/achterzijde

2.
Printplaat er voor- 
zichtig uittrekken

2.
Printplaat er voor- 
zichtig uittrekken

5.
Printplaat er voorzichtig 
indrukken

4.
Printplaat er voorzichtig 
indrukken

4.
Programmering:  
Zender aan ontvanger koppelen  
Zie handleiding ontvanger

9.
Systeemtest: 
bediening van de schakel-
lijst

6.
Systeemtest: bediening 
van de schakellijst

Zender
Batterijvoeding 2 x Lithium 3 V type CR2032
Stroomverbruik Zendend: 17 mA, stand-by: 16µA
Beschermingsklasse  
(IEC 60529)

IP54

5 Technische gegevens

systeem
Frequenties 868.95 MHz & 869.85 MHz
Reikwijdte bij optimale voorwaarden tot 100 m
Reactietijd 25 ms
Vervuilingsgraad 2
Temperatuurbereik -20 °C tot +55 °C

7 Contact

Klick

Klick

6 Normen eN IsO 13856-2, eN IsO 13849-1

Het systeem AirMission 1.T zelf beschikt niet over een mogelijkheid om 
de werking van de signaalgever met betrekking tot de reactie op een dru-
kimpuls te controleren. Volgens D 3.5 der EN ISO 13856-2 is het mogelijk 
een lichtimpulssysteem volgens categorie 2 van EN ISO 13849-1 te con-

strueren waarin de schakellijstfunctie bij elke machinecyclus wordt ge-
controleerd. Bij deuren en poorten moet de deur- en poortbesturing deze 
functie overnemen om te voldoen aan de eisen van categorie 2.  
(➔ afb. A.4 van EN ISO 13856-2)


