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Sändare till trådlöst signalöverföringssystem med integrerad tryckvågskontakt

Snabbguide
Allmänt

1 Säkerhetsanvisningar

2 Typiska användningar

2.1  Industriport
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03/16

varning: Innan arbeten på systemet påbörjas måste driftspänningen 
stängas av. Montering och idriftsättning får endast göras av utbildad per-
sonal. Reparationer och ingrepp på enheten får endast ske genom företrä-
dare för Bircher Reglomat. Utvärderingsenheten får endast användas för 
att skydda mot kläm- och krossrisker vid automatiska portar (ändamålsen-
lig användning). Nationella och internationella föreskrifter om portsäker-
het måste beaktas. Säkerhetsfunktionen för tillämpningen måste betrak-

Sändare 

Tryckvåg-säkerhetslister

Mottagare

tas med hänsyn till hela systemet och inte enbart för enstaka komponenter. 
Monteringen måste föregås av en riskbedömning. Korrekt montering av 
portsystemet är montörens ansvar. 

i Byt batteri en gång om året.

Sändare till övervakning av tryckvåg-säkerhetslister.
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Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
www.bircher-reglomat.com
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8.
Koppla säkerhetslisten till 
sändaren (gummislang)

4 Batteribyte

3 Idrifttagande

6. 
Montera 
sändaren

7. 
Stäng locket

5. 
Stäng locket

1. 
Öppna locket

1. 
Öppna locket

3. 
Byt ut båda 
batterierna
(främre / bakre)

3. 
Sätt i båda 
batterierna
(främre / bakre)

2.
Dra försiktigt ut 
kretskort

2.
Dra försiktigt ut 
kretskort

5.
Skjut in kretskort i 
kåpan 

4.
Skjut in kretskort i kåpan 

4.
Programmering:  
länka sändaren till mottagaren  
Se mottagarens manual

9.
Systemtest: 
säkerhetslistens funktion

6.
Systemtest: 
säkerhetslistens funktion

Sändare
Batteriförsörjning 2 x litium 3 V typ CR2032
Strömförbrukning sändning: 17 mA, standby: 16µA
Skyddsklass (IEC 60529) IP54

5 Tekniska data

System
Frekvenser 868,95 MHz & 869,85 MHz
Räckvidd vid optimala förhållanden upp till 100 m
Reaktionstid 25 ms
Föroreningsklass 2
Temperaturområde -20 °C till +55 °C

7 kontakt

klick

klick

6 normerna en ISO 13856-2 och en ISO 13849-1

Det finns ingen inbyggd funktion i systemet AirMission 1.T för att kontroll-
era om signalgivaren svarar på tryckimpulser. Enligt D 3.5 i  
EN ISO 13856-2 är det möjligt att konstruera ett luftimpulssystem som 
kontrollerar säkerhetslistens funktion varje maskincykel enligt kategori 2 

i EN ISO 13849-1. På dörrar och portar måste denna funktion skötas av 
dörr- och portstyrningen för att uppfylla kraven för kategori 2. (➔ Bild A.4 
i EN ISO 13856-2)


