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AirMission 1.T

Sender til trådløst signaloverføringssystem med integrert trykkluftkontakt
Kort veiledning
Generelt
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Sikkerhetshenvisninger
Advarsel: Før det gjennomføres arbeider på anlegget, må driftsspenningen slås av. Montering og oppstart bare av opplært fagpersonell. Inngrep
og reparasjoner i apparatet må kun gjennomføres av medarbeidere fra
Bircher Reglomat. Evalueringsenheten må kun anvendes til sikring mot
farer på steder der man kan kveste eller skjære seg og på automatiske
porter (tiltenkt bruk). De nasjonale og internasjonale forskriftene som
gjelder for portsikkerhet må overholdes. Applikasjonens sikkerhetsfunk-
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sjon må alltid overholdes som helhet og aldri bare relatert til den enkelte
anleggsdelen. Det er tvingende nødvendig å foreta en risikoanalyse på
forhånd. Den korrekte installasjonen av portanlegget faller inn under installatørens ansvarsområde.
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Det anbefales
å foreta et batteriskifte en gang i året.

Typisk bruk
2.1

Industriport

Sender til overvåkning av trykkbølge-koplingslister.

Mottaker

Sender
Trykkbølge-koplingslist

1

Oppstart

3.
Sett inn begge
batteriene
(front / bakre)

➔

➔

4.
Programmering:
Forbinde sender med mottaker
se manual mottaker

2x

7.
Lukk dekslet

Klick

9.
Systemtest:
Betjen koplingslisten

OK?

4.
Skyv kretskort inn i
huset

2x

Klick

6.
Systemtest:
Betjen koplingslisten

➔

2x

➔

2.
Trekk kretskort
forsiktig ut

5.
Lukk dekslet

OK?

Tekniske data
System
Frekvenser
Rekkevidde
Reaksjonstid
Forurensningsgrad
Temperaturområde

868.95 MHz & 869.85 MHz
ved optimale betingelser inntil 100 m
25 ms
2
–20 °C til +55 °C

Sender
Batteriforsyning
Strømforbruk
Beskyttelsesart
(IEC 60529)

2 x litium 3 V type CR2032
sendende: 17 mA, standby: 16µA
IP54

Normer EN ISO 13856-2 og EN ISO 13849-1
Systemet AirMission 1.T har selv ingen mulighet til å kontrollere signalgiverens funksjon når det gjelder å reagere på en trykkimpuls. I henhold til
D 3.5 i EN ISO 13856-2 er det mulig å konstruere et luftimpulssystem
ifølge kategori 2 i EN ISO 13849-1 idet koplingslistfunksjonen kontrolleres
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➔

Batteriskifte

3.
Skift ut begge
batteriene
(front / bakre)

6

3

8.
Forbind koplingslisten med
senderen (gummislange)

1.
Åpne dekslet

5

➔

6.
Monter
senderen

➔

5.
Skyv kretskort inn i
huset

4

2.
Trekk kretskort
forsiktig ut

➔

1.
Åpne dekslet

➔

3

Kontakt
Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
www.bircher-reglomat.com
2

ved hver maskinsyklus. På dører og porter må dør- og portstyringen overta
denne funksjonen for å oppfylle kategori 2. (➔ Illustrasjon A.4 i
EN ISO 13856-2)

