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Varning: Åsidosättande av tillhörande anvisningar och felaktig 
hantering kan medföra allvarliga eller dödliga personskador.

Observera: Åsidosättande av tillhörande anvisningar och felaktig 
hantering kan medföra personskador och/eller materiella skador.

OBS: Lägg särskilt märke till avsnitt med denna symbol.

Rörelsedetektor med mikrovågor och AIR-närvarodetektor för industriportar 

Översättning av originalbruksanvisningen
Allmänt

1 Säkerhetsanvisningar

SV
EN

SK
A

391166C
01/20

Enheten får endast installeras och tas i drift av utbildad yrkespersonal.
Kontrollera att strömförsörjningen är frånkopplad innan arbetena påbörjas.
Ingrepp och reparationer på enheten får endast utföras av tillverkaren.
Enheten får endast användas med skyddsklenspänning med säker galvanisk frånskiljning.
Betrakta alltid din applikations säkerhetsfunktioner i det stora hela och aldrig riktat mot bara en enskild komponent.
Riskbedömning och korrekt montering av sensorn och anläggningen är montörens ansvar.
Undvik alltid att vidröra elektroniska komponenter. 

  Driftsindikering 
  AIR-fästskruv 
   AIR-detektering  

(närvarodetektering)
  Radarfästskruv
   Radar (rörelsedetektering)
  Monteringsbygel
  Anslutningskontakt
   Monteringsbygel med 

borrmall

Väggmontering

Takmontering

1.1  Tillverkarens deklarationer

1.  Denna produkt är en beröringsfri sensor som är avsedd för montering  
på en vägg eller i ett tak och för användning med en industriport.

2.  Kontrollera när sensorns avkänningsområde ställs in att inga rörliga 
objekt befinner sig däri.

3.  Kontrollera kablaget innan strömförsörjningen tillkopplas för att undvika 
skador eller funktionsfel på den utrustning som är ansluten till produkten.

4.  Använd produkten enbart på det sätt som beskrivs i den bifogade 
originalbruksanvisningen.

Dimma, rök Väta Vibration Föremål Reflexioner

5.  Se till att installera och justera sensorn i enlighet med gällande lagar 
och standarder i det land där produkten monteras.

6.  Kontrollera när du lämnar monteringsplatsen att produkten fungerar 
korrekt och är korrekt monterad. Förklara för fastighetsägaren/den 
driftsansvarige hur porten och produkten manövreras korrekt.

7.  Produktinställningarna får endast ändras av en montör eller service-
tekniker. Vid ändringar måste motsvarande inställningar samt datumet 
dokumenteras i den servicemanual som hör till porten.

Följande förhållanden är olämpliga för sensorinstallationen:
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Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc.

*  The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by BBC Bircher AG is under license.

Innan appen används
Genom att använda den mobila appen godkänner du de angivna licens- 
och dataskyddsdirektiven och användningen av platsinformation för 
smarttelefonen/surfplattan och Bluetooth-funktionen*.
Båda funktionerna (platsbestämning, Bluetooth*) måste vara aktiverade 
för att den mobila appen ska kunna användas.

Under denna symbol i den mobila appen får du ytterligare,  
användbar information. 

4.1  Mobil app för sensorkonfigurering

2.1  Leveransomfång

2.2  Montering

3 Elanslutningar

4 Konfiguration

1.  Dra anslutningskabeln till portstyrningen så som illustreras till 
vänster.

2.  Anslut sensorns stickförbindning till anslutningskabelns anslutnings-
kontakt.

3.  Tillkoppla strömförsörjningen. Justera sensorområdena (se avsnitt 4.3) 
och anpassa inställningarna med hjälp av den mobila appen (se 
avsnitt 4.1).

Varning! Kontrollera innan arbetena påbörjas att strömförsörjningen är frånkopplad. Var noggrann när anslutningskabeln dras genom hålet 
i väggen eller taket så att den inte skadas.

i

Vit Strömförsörjning
12–24 VAC, 12–30 VDC

AUX-utgång

Aktiveringsutgång

Kompletterande 
säkerhetsutgång

Grön
Brun

Gul
Rosa
Blå
Röd
Svart

1.  Lossa de två fästskruvarna för att ta av sensorkåpan från monterings-
bygeln. Var noggrann med att inte förlora några delar.

2.  Borra två monteringshål på ø 3,4 mm i mitten ovanför porten i enlighet 
med monteringsbygelns hålmall.

3.  Borra vid behov ett hål på ø 10 mm för att kunna dra anslutnings- 
kabeln genom väggen eller taket.

4.  Fäst bygeln med de medföljande monteringsskruvarna. Sätt därefter 
tillbaka sensorkåpan på monteringsbygeln och skruva fast  
fästskruvarna.

Väggmontering

Monteringsexempel

Takmontering

2 Leveransomfång och montering

–  Monteringsbygel
–  2 monteringsskruvar
–  Bruksanvisning

Använd en smarttelefon/surfplatta för att ändra inställningarna för 
Helios 2T. Appen är gratis, men kommunikationsavgifter kan uppstå för 
nedladdningen.

Inloggning på sensorn

Standardlösenord: 0000
När du anropa appen för första gången öppnas bildskärmen med 
användarinställningarna. Inmatningen av informationen är frivillig. 
Användarinformation kan redigeras när som helst. Efter slutförda 
inställningar ser du i apparatlistan alla sensorer som är tillgängliga via 
Bluetooth*.

OBS: För att hämta och ange platsadressen aktiverar du helt 
enkelt smarttelefonens/surfplattans platsinformationsfunktion. Observera, säkerhetsrisk: Det rekommenderas att ändra 

lösenordet. Annars kan obehöriga göra ändringar i inställning-
arna och därigenom påverka sensorns funktion.

  AIR-fästskruv
  Radarfästskruv

–  Sensor
–   10 m anslutningskabel 

med stickförbindning

OBS: Kontrollera innan strömförsörjningen tillkopplas att anslutningskabeln är korrekt ansluten till portstyrningen. Undvika att beträda eller köra 
i avkänningsområdet under 10 sekunder efter tillkopplingen av strömförsörjningen eller anpassningen av inställningarna med app.
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4.2  Inställningar av sensorvinklarna

4.3  Sensorområden (referens)

På vänster och höger sida har sensorn en skala och på monteringsbygeln tillhörande markeringar för vägg- eller takmontering.
Rikta in skalan i motsvarighet till markeringarna på monteringsbygeln. 

1. Lossa AIR-/radarfästskruven
2. Ställ in AIR-/radarvinklarna
3. Dra åt AIR-/radarfästskruven

AIR-fästskruv (vänster) Radarfästskruv (höger) Markeringar på monteringsbygeln

Fjärran Fjärran

NäraNära

Sensorn har två AIR-rader som är mekaniskt kopplade. Deras detekteringsområde ställs därför in 
gemensamt (se bild i avsnitt 4.3). 
Stäng porten för att justera AIR-raderna och aktivera installationsläget
i appen (”ON”). Därigenom förhindras portrörelser medan du arbetar med sensorn.
Frånkoppla installationsläget igen (”OFF”) efter avslutade inställningar.

OBS: Se till att AIR-detekteringsområdet inte detekterar portbladet och att inga kraftigt reflekterande föremål befinner sig i närheten. I annat 
fall kan felutlösningar eller signalmättnad uppträda.

AIR (närvarodetektering)

Vinkel

Bredd 

Exempel

Radar (rörelsedetektering)

Fjärr
Värde +40° 

Vy framifrån

Nära
Värde -15° 

Monteringshöjd 4 m

Lutningsvinkel + 30°

Känslighet Lv5

Känslighet 
(tidig avkänning)

Lv9

Avkännings-
område

vid takmontering

vid vägg- 
montering

monteringsbygel

Vy uppifrån

Avkänningsområde 
för tidig avkänning

Rad

AIR- och radarvinklar kan justeras oberoende av varandra.

OBS: Lossa motsvarande fästskruv innan du ställer in sensorvinklarna för att undvika skador på sensorkåpan (se avsnitt 2.2).
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5 Tekniska data

6 Försäkran om överensstämmelse

7 WEEE

8 FCC-tillstånd

9 Kontakt

4.4  Kontroll

Status/
position

Strömför- 
sörjning
FRÅN

Inlärningsfas
(ca 10 s)

Utanför avkän-
ningsområdet

Intrång i  
radarområdet
(tidig avkänning)

Intrång i 
radarområdet

Intrång i andra 
raden för AIR

Intrång i första 
raden för AIR

Driftsindike-
ring

Från Flimrar grönt Grön Blinkar orange Orange Röd Blinkar rött

Kontrollera driften genom att beträda/köra i sensorområdena. Bilderna är representativa.

Ytterligare driftsindikeringar

Status Driftsindikering

Beredskap (installationsläge) Gul

Signalmättnad Blinkar långsamt grönt

Apparatfel Blinkar snabbt grönt

Förbindelse sensor med app Blinkar långsamt grönt och blått

Radarområde (tidig avkänning)
(rörelsedetektering)

Radarområde
(rörelsedetektering)

AIR-område
(närvarodetektering)

Modell Helios 2T

Färg Svart

Monteringshöjd 2,0 m till 6,0 m1

Sändarfrekvens 24,2 GHz

Sändarens utstrålade effekt < 12,7 dBm

Detekteringsområde Se Detekteringsområde

Detekteringsmetod Radar

Aktiv infraröd2

Vinkelinställning Radarområde 0 till +50°

AIR-område –15 till +40°

Strömförsörjning 12 till 24 VAC ±10 % (50/60 Hz) 
12 till 30 VDC ±10 %

Strömförbrukning 3 W (< 4,5 VA vid AC)

Driftsdisplay Se Kontroll (avsn. 4.4)

Utgångshålltid > 0,5 s (kan väljas via app)

Eftersläpningstid < 0,3 s (kan väljas via app)

Driftstemperatur  -35 till +55°C

Luftfuktighet < 80 % rel.

Kommunikationsmetod Bluetooth LE (version 4.0)

Aktiveringsutgång Halvledarrelä, max. 50 VAC/VDC
max. 0,3 A (resistiv last)

Kompletterande säkerhets-
utgång

Halvledarrelä, max. 50 VAC/VDC
max. 0,3 A (resistiv last)

AUX-utgång3 Halvledarrelä, max. 50 VAC/VDC
max. 0,3 A (resistiv last)

Kapslingsklass IP65/NEMA4

Vikt 600 g

OBS: På grund av förbättringar förbehålls oannonserade ändringar av här 
anförda tekniska data.

1   En person kan detekteras upp till en installationshöjd på 4 m.
2   Aktiv infraröd har en närvarodetekteringsfunktion.
3   Extra utgång för varningslampa etc.

Se bilaga

Apparater med denna symbol måste hanteras separat vid återvinningen. Detta ska göras i enlighet med respektive nationella lagar om 
miljövänlig avfallssortering, bearbetning och återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Denna apparat uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna och den kanadensiska industrinormen RSS-210 från Industry Canada.

Varning: Om ändringar eller modifieringar görs på denna apparat kan FCC-godkännandet för drift av denna apparat upphävas.


