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Advarsel: Hvis de tilhørende anvisningene ikke følges, eller ved 
ufagmessig bruk kan det oppstå alvorlige eller dødelige skader.

Forsiktig: Hvis de tilhørende anvisningene ikke følges, eller ved 
ufagmessig bruk kan det oppstå person- og/eller materielle 
skader.

Henvisning: Ta særlig hensyn til avsnitt med dette symbolet.

Radarbevegelses- og AIR-tilstedeværelsessensor for industriporter 

Oversettelse av original bruksveiledning
Generelt

1 Sikkerhetshenvisninger

N
O

RS
K

391167C
01/20

Apparatet må kun installeres og tas i bruk av utdannet fagpersonale.
Kontroller at strømforsyningen er slått av før du begynner med arbeidet.
Inngrep og reparasjoner på apparatet må kun gjennomføres av produsenten.
Apparatet må kun brukes med vernelavspenning med sikker galvanisk skilling.
Undersøk sikkerhetsfunksjonene for applikasjonen din alltid som helhet og aldri kun med hensyn til enkelte anleggsdeler.
Risikoanalyse og korrekt installasjon av sensoren og anlegget faller inn under installatørens ansvarsområde.
Unngå berøring med elektroniske komponenter. 

  Driftsvisning 
  AIR-festeskrue 
   AIR deteksjon  

(tilstedeværelses- 
deteksjon)

  Radar-festeskrue
   Radar (bevegelses- 

registrering)
  Montasjeholder
  Tilkoblingsplugg
   Montasjeholder  

med bore mal

Veggmontering

Takmontering

1.1  Produsentens forklaringer

1.  Dette produktet er en berøringsløs sensor, som er bestemt til montering 
på en vegg/ et tak og for bruken med en industriport.

2.  Pass på at det ikke befinner seg bevegende objekter i sensorens regis-
treringsområde når du justerer dette området.

3.  Kontroller kablingen før du slår på strømforsyningen for å forhindre 
skader eller feil på utstyret som er koblet til produktet.

4.  Bruk produktet kun som beskrevet i den vedlagte originale bruksanvis-
ningen.

Tåke, røyk Væte Vibrasjon Objekter Refleksjoner

5.  Pass på at du installerer og justerer sensoren ifølge de gjeldende lover 
og normer av landet der produktet monteres.

6.  Kontroller at produktet funker som det skal og at det er riktig montert 
før du forlater monteringsstedet. Forklar bygningseieren/operatøren 
hvordan porten og produktet betjenes på riktig måte.

7.  Produktinnstillingene må kun endres av en montør eller servicetekniker. 
Ved endringer må de gjeldende innstillingene og datoen noteres i 
vedlikeholdshåndboken til porten.

Følgende omstendigheter er uegnet for installeringen av sensoren:
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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.

Før bruk av appen
Gjennom bruken av den mobile appen aksepterer du de nevnte lisens- og 
datavernretningslinjene og bruken av posisjonsinformasjonen for 
smarttelefonen/tablet-pc’en og bluetooth-funksjonen*.
Begge funksjonene (posisjons-lokalisering, bluetooth*) må være aktivert 
for å kunne bruke den mobile appen.

Under dette symbolet i den mobile appen får du ytterligere, nyttige 
informasjoner. 

4.1  Mobil app til sensorkonfigurasjon

2.1  Leveringsomfang

2.2  Montering

3 Elektriske tilkoblinger

4 Konfigurasjon

1.  Koble tilkoblingskabelen til portstyringen som vist til venstre.
2.  Koble pluggforbinderen til sensoren med tilkoblingspluggen til 

tilkoblingskabelen.
3.  Slå på strømforsyningen. Juster sensorområdene (se kapittel 4.3) og 

tilpass innstillingene ved hjelp av den mobile appen (se kapittel 4.1).

Advarsel! Kontroller at strømforsyningen er slått av før du begynner med arbeidet. Når du fører tilkoblingskabelen gjennom hullet i veggen 
eller i taket må du passe på at det ikke skades.

i

Hvit Strømforsyning
12-24 VAC, 12-30 VDC

AUX-utgang

Aktiveringsutgang

Kompletterende 
sikkerhetsutgang

Grønn
Brun

Gul
Rosa
Blå
Rød
Sort

1.  Løsne begge festeskruene for å fjerne sensorhuset fra montasje- 
holderen. Pass på at ingen deler går tapt.

2.  Bor to montasjehull på ø 3,4 mm i midten ovenfor porten ifølge  
bore mallen i montasjeholderen.

3.  Bor evt. et hull på ø 10 mm for å føre tilkoblingskabelen gjennom 
veggen eller taket.

4.  Fest holderen med de vedlagte montasjeskruene. Monter deretter 
sensorhuset på montasjeholderen igjen, og drei fast festeskruene.

Veggmontering

Montasjeeksempler

Takmontering

2 Leveringsomfang og montering

–  Montasjeholder
–  2 Montasjeskruer
–  Bruksanvisning

Bruk en smarttelefon/tablet for å endre innstillingene til Helios 2T. 
Appen er gratis, nedlastingen kan innebære kommunikasjonskostnader.

Innlogging på sensoren

Standardpassord: 0000
Første gang du åpner appen vises skjermen med brukerinnstillingene. 
Inntastingen av informasjonen er frivillig. Brukerinformasjonen kan 
bearbeides til enhver tid. Etter at innstillingene ble foretatt, viser 
apparatlisten alle sensorer som er tilgjengelige via bluetooth*.

Henvisning: For å hente og taste inn posisjons-adressen, aktiverer 
du helt enkelt posisjons-informasjonsfunksjonen til din smarttele-
fon/tablet.

Forsiktig, sikkerhetsrisiko: Det anbefales at du endrer 
passordet. Ellers kan uvedkommende foreta endringer  
på innstillingene, og dermed påvirke sensorens funksjon.

  AIR-festeskrue
  Radar-festeskrue

–  Sensor
–   10 m tilkoblingskabel  

med pluggforbindelse

Henvisning: Sørg for at tilkoblingskabelen er koblet til portstyringen på riktig måte før du slår på strømforsyningen. Etter at strømforsyningen 
har blitt slått på eller etter at innstillingene har blitt justert via appen, bør du unngå å trå eller kjøre på registreringsområdet i 10 sekunder.
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4.2  Innstillinger av sensorvinklene

4.3  Sensorområder (referanse)

Sensoren har en skala til høyre og til venstre, og tilhørende markeringer for vegg- og takmonteringen på montasjeholderen.
Juster skalaen i forhold til markeringene på montasjeholderen. 

1. Løsne AIR/radar-festeskrue
2. Justere AIR/radarvinkel
3. Trekke til AIR/radar-festeskrue

AIR-festeskrue (venstre) Radar-festeskrue (høyre) Markeringer på montasjeholderen

Fjern Fjern

NærNær

Sensoren har to AIR-rekker som er koblet mekanisk. Deres deteksjonsområde justeres  
derfor sammen (se bildet i kapittel 4.3). 
Lukk porten for å justere AIR-rekkene, og aktiver installasjonsmodusen
i appen (“ON”). Dermed forhindres portbevegelser under arbeidene på sensoren.
Slå av installasjonsmodusen igjen etter at innstillingene ble gjort (“OFF”).

Henvisning: Pass på at AIR-deteksjonsområdet ikke registrerer portbladet, og at det ikke befinner seg sterkt reflekterende gjenstander i 
nærheten. Ellers kan det føre til feilutløsninger eller signalmetning.

AIR (tilstedeværelsesregistrering)

Vinkel

Bredde 

Eksempel

Radar (bevegelsesregistrering)

Fjern
Verdi +40° 

Sett forfra

Nær
Verdi –15° 

Monteringshøyde 4 m

Dybdevinkel + 30°

Følsomhet Lv5

Følsomhet 
(Tidlig registrering)

Lv9

Registrerings-
område

ved takmontering

ved vegg- 
montering

Montasjeholder

Sett ovenfra

Registreringsområde 
for tidlig registrering

Rekke

AIR- og radarvinkelen kan justeres uavhengig av hverandre.

Henvisning: Før du justerer sensorvinklene må du løsne den tilsvarende festeskruen for å unngå skader på sensorhuset (se kapittel 2.2).
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5 Tekniske data

6 Samsvarserklæring

7 WEEE

8 FCC-godkjennelse

9 Kontakt

4.4  Kontroll

Status / 
posisjon

Strømforsyning
AV

Opplæringsfase
(ca. 10 s)

Utenfor regis-
treringsområdet

Adgang til radar- 
området (Tidlig 
registrering)

Adgang til 
radarområdet

Adgang til andre 
rekke av AIR

Adgang til 
første rekke av 
AIR

Driftsvisning Av Flimrer grønt Grønn Blinker oransje Oransje Rød Blinker rødt

Kontroller driften ved å gå inn i / kjøre på sensorområdene. Bildene er representative.

Ytterligere driftsvisninger

Status Driftsvisning

Beredskap (installasjonsmodus) Gul

Signal-metning Blinker sakte grønt

Apparatfeil Blinker fort grønt

Forbindelse sensor til appen Blinker sakte grønt og blått

Radarområde (tidlig registrering)
(Bevegelsesregistrering)

Radarområde
(Bevegelsesregistrering)

AIR-område
(Tilstedeværelsesregistrering)

Modell Helios 2T

Farge Sort

Monteringshøyde 2,0 m til 6,0 m1

Senderfrekvens 24,2 GHz

Senderstrålingseffekt < 12,7 dBm

Identifiseringsområde se identifiseringsområde

Identifiseringsmetode Radar

Aktiv-infrarødt2

Vinkel-justering Radarområde 0 til +50°

AIR-område –15 til +40°

Strømforsyning 12 til 24 VAC ±10% (50/60 Hz) 
12 til 30 VDC ±10%

Inngangseffekt 3 W (< 4,5 VA ved AC)

Driftsvisning Se kontroll (kap. 4.4)

Utgangsholdetid > 0,5 s (kan velges via app)

Forsinkelsestid > 0,3 s (kan velges via app)

Driftstemperatur  –35 til +55°C

Luftfuktighet < 80 % rel.

Kommunikasjonsmetode Bluetooth LE (versjon 4.0)

Aktiveringsutgang Halvlederrelé, maks. 50 VAC/VDC
maks. 0,3 A (motstandsrelé)

Kompletterende sikkerhets-
utgang

Halvlederrelé, maks. 50 VAC/VDC
maks. 0,3 A (motstandsrelé)

AUX-utgang3 Halvlederrelé, maks. 50 VAC/VDC
maks. 0,3 A (motstandsrelé)

Beskyttelsesgrad IP65 / NEMA4

Vekt 600 g

Henvisning: Grunnet forbedringer forbeholdes endringer av de nevnte 
tekniske dataene uten varsel.

1   En person kan registreres inntil en installasjonshøyde på 4 m.
2   Aktiv-infrarødt har en tilstedeværelsesregistreringsfunksjon.
3   Ekstra utgang for varsellys etc.

se vedlegg

Apparater med dette symbolet må håndteres som spesialavfall. Håndteringen må skje i overensstemmelse med de respektive landenes 
lover for miljøvennlig avfallshåndtering, bearbeiding og gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater.

Dette apparatet oppfyller kravene i del 15 i FCC-forskriftene og standard RSS-210 fra Industry Canada.

Advarsel: Hvis det foretas endringer eller modifikasjoner på dette apparatet, kan FCC-godkjennelsen for drift av dette apparatet miste  
sin gyldighet.


