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Hyperion 3D
Energibesparande lösning för industriportar

Översättning av originalbruksanvisningen

1 Säkerhetsanvisning

2 Beskrivning av systemets komponenter
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390221C
03/20

•  Den här enheten får endast anslutas till ett system med skyddsklenspänning (SELV-krets) som är tillförlitligt avskilt från andra elektriska 
kretsar. 

• Enheten får endast öppnas och repareras av din återförsäljare eller av en kvalificerad tekniker. 
• Om en manuell eller halvautomatisk port ska automatiseras, säkerställ då att alla säkerhetsanordningar finns på plats och att de fungerar.
• Denna utrustning är inte lämplig för användning på platser där barn troligen är närvarande.

  Anslutning till 
industriportens 
styrsystem

  Master-/ 
slavanslutning

  LED-display

 Monteringsbygel
  Skruvar för inställning av 

lutningsvinkeln
  Låsbrickor
  Skruvar (torx 10) till locket till 

kabelfacket
  Lock till kabelfacket 

 Tätning
 Blindplugg för datakabel
 Blindplugg för styrkabel
	Etikett (serienr)
	Kiselgel
	Kabelhållare

  Laseravståndsmätning
  Snabbguide
 Batteriluckor
 Knapp och status-LED
 Skyddskåpa
 Etikett (serienr)

Varning! 
Titta inte in i strålen och titta inte på den genom några optiska  
instrument.

Laser klass 1
Enligt EN/IEC 60825-1:2014
Osynlig laserstrålning.

Vy framifrån

Vy bakifrån

Hyperion 3D

Vy underifrån

Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S 
-M = Mastersensor, -S = Slavsensor

Hyperion 3D-H  
-H = höjdsensor
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max. 20 cm
min. 10 cm

i

4.1 Mekaniskt monteringssystem

4 Installation

Sensorn är avsedd att användas till öppningssystem för industridörrar. 

bredd

djup

djup

djup

bredd
djupdjup

min. 50 cm

Kontroll-  
box

Kontroll-  
box

Utsida Insida
Vy från insidan2-vägs-kitVy utifrån
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Installations-  
område 

Höjdsensor

Master-
sensor

Kontroll-  
box

Master-
sensor

Slav- 
sensor

Slav- 
sensor

Höjdsensor

Master-
sensor

1-vägs-kit

Höjdsensor

2-vägs-kit: Mastersensor/slavsensor kan monteras på 
insidan eller utsidan av industriporten. Välj position för 
enklaste kabeldragning. Montering av master- och höjd-
sensor på insidan föredras för att säkerställa optimal 
sensorkommunikation.

3 Tillverkarens deklarationer

1.  Denna produkt är en optiskt sensorsystem 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.

5.  Se till att installera och justera sensorn i enlighet med gällande lagar 
och standarder i det land där produkten monteras (t.ex. DIN EN 12453).

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

OBS: Lägg särskilt märke till avsnitt med denna symbol.

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.

Dimma, rök Väta Vibration Föremål Reflexioner

Följande förhållanden är olämpliga för sensorinstallationen:

Se till att sensorens synsfält inte störs (t.ex. av spindelnät).

Hyperion 3D-2W (2-vägs-kit)
– Sensor
– Monteringsbygel
– Styrkabel mellan mastersensor och industriportens styrsystem, 12 m
– Datakabel mellan mastersensor och slavsensor, 10 m 
–  QR-koder till sensorn (för att upprätta anslutningen via appen  

Bircher SmartConnect)

Hyperion 3D-H
– Sensor
– 4 AA batterier > 2700 mAh

2.1 Förpackningens innehåll

Rekommendation för skruv  
–  metallyta:  

självborrande Ø 4,2 x 22 mm 
–  betongyta:  

pannhuvud Ø 4,2 x 22 mm  
(fästa 6 x 30 mm)
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4.2 Elektriska anslutningar

brun

grön
gul

rosa

grå

röd

rosa/grå
lila

vit –   0 V
+  24 V

COM
öppen
stängd

stopp NC
COM stopp NC

dig IN
COM dig IN

Signaler till 
industriportens 
styrsystem
50 mA/48 V

24 V DC/< 400 mA (2-vägs-kit)

< 48 V/5 mA
Tröskel-
spänning = 
15 V

Digital ingång (dig IN):
Med hjälp av den digitala ingången kan sensorn deakti-
veras (t.ex. över natten) med en timer eller med en 
fjärrstyrd programväljare.
BBC Bircher AG frånsäger sig allt ansvar för användnin-
gen av den digitala ingången. För att deaktivera porten 
rekommenderar vi att stänga av (dvs. bryta strömmen till) 
portstyrningen.

Hyperion 3D-H
Monteringsplatsen
Montera höjdsensorn inom det markerade området längst ner på 
dörrpanelen (se bilden ovan).
Sensorn får inte krocka med något när industriporten rör sig.
Höjdsensorn måste monteras på insidan av industriporten.

1. Ta bort skyddskåpan.
2. Sätt i 4 AA batterier.
3.  Sätt fast sensorn med skruvar nere på industriporten.
4.  Sätt i batterikabeln. Varning! Tänk på polariteten

Hyperion 3D-2W (2-vägs-kit) 
Monteringsplatsen
Montera enheten på mitten ovanför industridörren.  
Sensorn måste monteras så den sitter säkert på en jämn yta (undvik  
vibrationer). Sensorns synfält får ej hindras.
1.  Fäst monteringsbygeln horisontellt mot väggen (2x) så den sitter  

stadigt.
2.  Dra styrkabeln till portens styrenhet (kabel Ø 8 mm, kontakt 12 mm),  

det är lättast att nå kabelfacket från monteringsbygelns undersida.
3. Anslut kontakten till sensorn. 
4. Skruva på locket till kabelfacket (60 cNm).
5.  Haka i sensorn i monteringsbygeln:  

vid monteringshöjder upp till 4,5 m, inrikta mot bokstaven ”A”, 
vid monteringshöjder över 4,5 m, inrikta mot bokstaven ”B” 
och dra sedan åt handskruvarna (~ 1 Nm).  
Sensorfältet får ej se dörren; man kan se fältet med hjälp av appen 
Bircher SmartConnect, se kapitel 4.2, punkt 3a.

6.  Väderskydd ska användes utomhus.

1-vägs-kit
Mastersensor

2-vägs-kit 
Mastersensor Slavsensor

Styr- 
kabel

Data- 
kabel

Styr- 
kabel

Blindplugg för 
styrkabel

Blindplugg för 
datakabelLåsbricka
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svart
blå

På dörrkontrollen: Ta bort automatisk stängningstid för att förhindra tvingad stängning av dörren medan närvarozonen fortfarande är upptagen.
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Knapp

5.1 Idrifttagning av sensorsystemet

Observera
Du kan avbryta kalibreringssekvensen genom att bryta strömmen till 
sensorn. Kalibreringen startar igen (enligt beskrivningen ovan) så 
snart strömmen till enheten har kopplats till igen.

2. Parkoppla höjdsensorn med mastersensorn

 Det sker samtidigt.

Det får inte finnas några fordon eller föremål som contain-
rar, truckar eller liknande i avkänningsfältet.

5 Inställningar

1. Installationskalibrering 

När inlärningskörningen för portens rörelseparametrar är klar
→  Sensorn omstartas automatiskt och LED-lampan tänds först rött, 

sedan vitt.

Observera
Om fel uppstått eller ändringar gjorts i systemet (t.ex. om sensorns lutningsvinkel, portens rörelseparametrar eller höjdsensorn ändrats),
så kan de 3 inlärningsfaserna startas om manuellt. 

För att undvika kondensbildning får sensorn inte stängas av eller kopplas från elnätet efter det att den tagits i drift.

När försörjningsspänningen anslutits till mastersensorn sker följande:
Master- och slavsensorn: LED-lampan tänds och lyser rött, sedan blinkar den (ca 90 s). → Sensorn tar inte emot några kommandon.

Sensorn startar automatiskt kalibreringssekvensen när sensorn startas för första gången eller om sensorn startas med en ofärdig kalibrerings-
sekvens.

 Varning! Om industridörren är öppen så börjar inlärningskörningen med en stängnigssekvens.

Kalibrering/inlärningskörning
– den här processen kan ta upp till 5 minuter. LED-lampan blinkar röd-grön-blå under kalibreringen/inlärningskörningen.
– Tryck på knappen på höjdsensorn i 3 sekunder (parkopplingsläget aktiveras), sätt på skyddshöljet igen.

3. Inlärningskörning för portörelsernas parametrar

 Detta sätter igång ett flertal cykler med stopp emellan (komplett 
och delvis öppning och stängning av dörren), så att sensorn kan 
lära in parametrarna för industriportens rörelser. 

Mastersensor, slavsensor Höjdsensor



5

*

Bircher
SmartConnect

5.2 Konfigurering via appen ”Bircher SmartConnect”

Appen kan laddas ned på Google Play Store 

direkt via 

Skärmbilderna som visas är från Android 8.0.0

1.  Öppna appen Grundmeny
Visas innan QR-koden skannas in 
(och efter det att kommunikationen med sensorn avslutats)

Varning!
Sensorn är inte aktiv medan appen Bircher SmartConnect 
ansluter till den (blinkar rött)

2.  Skanna in sensorns 
QR-kod

QR-koden hittar du
–  vid leveransen: 

i produktens förpack-
ning

–  efter installationen: 
på in- eller utsidan av 
industriportens 
kopplingsskåp

–  Vänta tills anslutningen är upprättad
–   Master- och slavsensorn visas tillsammans i appen  

Bircher SmartConnect (man måste inte skanna en gång 
till)

*  Gå tillbaka och skanna nästa QR-kod för att kommunicera 
med en annan sensor

QR-kod 1  
för fastighetens ägare/
användare, ger endast 
åtkomst till användar-
statistik och grundme-
nyn (sidan 5)

QR-kod 2 
För servicepersonal, ger 
åtkomst till parametrar 
och funktioner.
(Sid. 5 och 6)

3. a Huvudfönster

Användarstatistik

Konfiguration
se nästa sida

Kalibrering 
(Idrifttagning) se nästa sida



6

i

3. b  Huvudfönster Konfiguration
Optimera detekteringsinställningar eller andra alternativ

3. c Huvudskärm Kalibrering
Idrifttagning

Felsökning

Kabeldragning

Testresultat

Observera:
Det är obligatoriskt att göra en testkörning när kalibreringen och inlärningskörningen har avslutats. Under testkörningen måste man kontrollera så att 
portens öppningshöjd är korrekt (föremålets höjd plus säkerhetsavståndet).

Parkera inte fordon så att de är i 
vägen för portens rörelse.

På dörrkontrollen:
Ta bort automatisk stängningstid för att förhindra tvingad 
stängning av dörren medan närvarozonen fortfarande är 
upptagen.

Fellista
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6 LED-signaler/felsökning

6.1 Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S

6.2 Hyperion 3D-H

Knapp LED Beskrivning Felsökning
Kortvarig 
knapptryck-
ning
(< 1 s)

1x grön Batteriet fulladdat
1x gul Låg batterinivå Planera in ett batteribyte
1x röd Kritisk batterinivå Byt batteri

Långvarig 
knapptryck-
ning
(> 3 s,  
LED blinkar 
vit 1x/s)

Blinkar blått Söker efter mastersensor
3x grön Anslutning till mastersensor 

upprättad
3x röd Anslutning till mastersensor 

misslyckades
Upprepa parkoppling med mastersensor:  
använd appen Bircher SmartConnect

LED Beskrivning Felsökning
Vit Sensor klar för drift
Röd Uppstart Sensorn kommer inte att detektera föremål eller reagera på kommandon
Blinkar röd Konfigureringsläge

(parameterändring pågår)
Sensorn kommer inte att detektera föremål.  
Avsluta appen Bircher SmartConnects åtkomst

Blinkar röd/grön/blå Kalibrering  
(första bakgrundsinlärningskör-
ning)

Sensorn kommer inte att detektera föremål eller reagera på kommandon

Blå Ett fordon närmar sig porten Ställ in parametern människa/fordon för att förhindra att porten öppnas

Grön En person närmar sig porten Ställ in parametern människa/fordon för att förhindra att porten öppnas

Turkos Ett okänt föremål närmar sig 
porten

Porten kan öppnas hela vägen upp

Blinkar blå/grön Objekt i närvarofältet Fri närvarozon
Blinkar vitt Manuell manövrering av 

dörr- eller digitalingång (dig 
IN) aktiv, dvs. sensor avakti-
verad, se sidan 3

Den automatiska manövreringen av porten kommer att upphöra tills 
porten stängs igen med ett manuellt kommando.

röd gul Fel Påbörja kalibreringen igen med hjälp av appen Bircher SmartConnect 
eller genom att tillfälligt bryta strömmen

röd blå Fel Tryck på knappen på höjdsensorn i 3 sekunder (ta bort skyddskåpan) 
och starta kalibreringen igen vid behov

röd gul vit Fel Rengör linserna på mastersensorn (slavsensorn) 
Kontrollera ljusförhållanden >50 lux.

röd gul blå Fel Kontrollera strömförsörjningen till mastersensorn, om det endast är fel på 
slavsensorn -> kontrollera kabeldragningen mellan mastersensorn och 
slavsensorn

röd gul gul Fel Följ temperaturspecifikationen, använd ev en väderkåpa
röd gul röd Fel Byt ut mastersensorn (slavsensorn)
röd blå vit Fel Rengör linserna på höjdsensorn
röd blå blå Fel Kontrollera batterierna i höjdsensorn
röd blå gul Fel Starta om höjdsensorn genom att tillfälligt bryta strömmen. Byt ev. ut 

batterierna. Kontrollera att porten kan öppnas med portstyrningen.
röd blå röd Fel Byt ut höjdsensorn
röd vit blå Fel Kontrollera kabeldragningen från master- till slavsensorn, 

byt ut slavsensorn
röd vit röd Fel Kontrollera motsatta sensorn

En lista över tidigare fel kan hittas i mobilappen.
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Made in Switzerland 

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

8 EU-försäkran om överensstämmelse

11 Kontakt

Se bilaga

10 FCC-tillstånd

9 WEEE

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 (Industry Canada).

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

7 Tekniska data

Elektriska data Master- och 
slavsensor

Höjdsensor

Försörjningsspänning 24 V DC ±15 % 4x AA batterier 
Effektförbrukning < 10 W (2-vägs-

kit)
> 2700 mAh 

Utgångar potentialfria
max. 50 mA/48 V

–

Digital ingång potentialfria
max. 48 V (5 mA)
Uth 15 V

–

Systembeskrivning Min. Max. Enhet
Industriport hastighet 0.1 1.5 m/s

höjd 2 10.0 m
Detekterings-
fält 1

bredd 3
2x monteringshöjd

m

djup 2 2x monteringshöjd m
Närvarofält 1 bredd 2 1,5x monteringshöjd m

djup 0.1 3 m
1  Objekt upp till 0,3 m höjd ignoreras.

Mekaniska data Master- och 
slavsensor

Höjdsensor

Mått
(B x D x H)

Ca  
260 x 110 x 55 mm

Ca  
135 x 55 x 75 mm

Material PC–ABS–GF20, 
Aluminium

ABS

Färg Svart
IP-kapslingsklass IP65
Driftstemperatur Min.  –20 °C

Max.  +60 °C
Lagringstemperatur 0–40 °C
Monteringshöjd 2,5 m till 7,5 m 


