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Kapı güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemelere uyun.
Algılayıcıyı yalnızca eğitimli ve nitelikli personel monte edebilir ve başlatabilir.
Birim yalnızca üretici tarafından açılabilir ve onarılabilir.
Birim yalnızca güvenli elektrik ayrılması olan emniyetli ekstra düşük gerilim (SELV) sisteminden çalıştırılmalıdır.
Uygulamanızın güvenlik işlevlerini her zaman bir bütün olarak düşünün, hiçbir zaman sistemin yalnızca bağımsız bir parçası ile ilgili olarak düşünmeyin.
Kurulumu yapan kişi bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmek ve algılayıcı ile kapı sistemi kurulumunu doğru yapmakla yükümlüdür.
Elektronik bileşenlere dokunmayın.
Kapı sürücüsü ve çerçeve profi li düzgün topraklanmalıdır.

 İşletime alma

2 Montaj

Orijinal işletim kılavuzu 

İşletime alma için önerilen süreç:    I. Montaj      II. Bağlantı
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 Güvenlik bilgileri1

1. Kapağı çıkarın 2. Kabloyu yerleştirin ve bağlayın 3. Algılayıcıyı monte edin 

1. Matkap şablonunu konumlandırın 
2. Delikleri delin, matkap şablonunu kaldırın
3. Kabloları yerleştirin ve algılayıcıyı monte edin

Algılayıcının monte edilmesi

II

Elektrik bağlantıları3

Mekaniksel ince ayar4

Manuel eğim ayarları
0° ... +45° (5° artımlarla)

Geniş radar alanı

min. = 0,8 x 1,6 m 
maks. = 2,3 x 4,8 m (GxM)
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Eğim açısı: 35° Eğim açısı: 35°
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Radar alanı

� Kapak 
� Led penceresi algılayıcı gösterimi
� Kablo kanalı
� Vida Deliği
� Mikrodalga modülü
� Mikrodalga LED'i: yeşil
� Potansiyometre

min. = 1,6 x 0,8 m
maks. = 4,8 x 2,3 m (GxM)

90° çevir Dar radar alanı

Denetleyici

Güç
Kaynağı

Radar çıkışı Radar

12-36 VDC
12-28 VAC

beyaz

kahverengi

beyaz

yeşilKablo
sarı

kahverengi

yeşil

sarı

Otomatik kontrol edilen kapıları açmak için mikrodalga hareket algılayıcısı
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5 Radar alanının potansiyometre kullanılarak elle yapılandırılması

En küçük radar 
alanı

Fabrika ayarları

Potansiyometre

Radar işlevi Açıklama

Alan boyutu

1 = En küçük radar alanı 
2 ... 8 =  Orta büyüklükte radar 

alanı
9 = En büyük radar alanı

yeşil LED Arıza Çözüm

Sürekli 
yanar

Kapı kapanırken radar yanlışlıkla 
çalışıyor

1. Radarın açısını kapıdan daha uzağa ayarlayın.

2. Radar alanının boyutunu ayarlayın.

Dışarıdan bir etki olmadan
radar yanlışlıkla çalışıyor

1. Algılayıcının bitişiğinde ışık kaynakları (örneğin, fl oresan lambalar) bulunmadığından emin olun.

2.  Algılayıcının yakınında hareket eden nesneler (bitkiler, reklam posterleri vb.) bulunmadığından 
emin olun.

3. Radar algılayıcısının güçlü bir şekilde titremediğinden emin olun.

4. Yakınlardaki ikinci bir radar algılayıcısı etkiliyor olabilir (çok düşük olasılık).

Teknoloji Radar 24.125 GHz

Montaj yüksekliği 1,8 - 4 m

Çalışma gerilimi 12-36 VDC / 12-28 VAC

Çalışma akımı maks. 32 mA/24 VDC

Güç kullanımı maks. 1,3 W

Radar çıkışı
maks. anahtarlama gerilimi: 48 VAC / VDC
maks. anahtarlama akımı: 120 mA
maks. anahtarlama kapasitesi: 550 mW

Koruma türü IP54 uyarınca kullanıma uygundur

İşletme sıcaklığı – 20° ile 60° C arasında

Boyutlar 120 x 64 x 44 mm (U x G x D)

Ağırlık 95 g

Kablo uzunluğu 3 m

7 Teknik veriler

Arızaların çözümleri6

orta büyüklükte 
radar alanı

En büyük radar 
alanı

FCC-Ruhsatı10

WEEE9

Temas11

AB Uygunluk Beyanı8

Designed in Switzerland / Made in China

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Bu cihaz, FCC yönetmeliğinin 15. bölümündeki beklentileri ve RSS-210 Industry Canada standardının beklentilerini karşılamaktadır.

Uyarı: Bu cihaz üzerinde, değişiklikler veya modifi kasyonlar yapıldığında, bu cihazı çalıştırmak için gerekli FCC ruhsatı iptal olur.

Eke bakınız

Bu sembole sahip cihazların imhası ayrı olarak yapılmalıdır. İmha, her ülke için belirlenmiş elektrikli ve elektronik cihazların çevreye 
duyarlı şekilde imhası, işlenmesi ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yasalara uygun olarak yapılmalıdır.


