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Hyperion 3D
Energisparende løsning for industriporter

Oversettelse av original brukerveiledning

1 Sikkerhetsanvisninger

2 Beskrivelse av systemkomponentene
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•  Enheten kan kun kobles til et SELV (sikkerhet ekstra lav spenning)-system som er sikkert og elektrisk adskilt. 
•  Enheten kan kun åpnes og repareres av leverandør eller kvalifisert tekniker. 
•  Ved automatisering av en manuell eller halvautomatisk port, sørg for at alt påkrevd sikkerhetsutstyr er tilgjengelig og operasjonelt.
• Dette utstyret er ikke egnet for bruk på steder der barn sannsynligvis vil være til stede.

  Tilkobling til 
kontrollsystem  
for industriporter

  Master- / 
slavetilkobling

  LED- skjerm

 Monteringsbrakett
 Skruer vinkelfeste
  Låseskiver
  Skruer (Torx 10) for deksel til 

kabelrom
  Deksel til kabelrom 

 Forsegling
 Blindplugg for datakabel
 Blindplugg for kontrollkabel
	Betegnelse (serienr.)
	Silikagel
	Kabelholder

  Avstandsmåling laser
  Kort veiledning
 Batterirom
 Knapp og status LED
 Beskyttelsesdeksel
 Betegnelse (serienr.)

Advarsel: 
Ikke se rett inn i strålen eller bruk optiske instrumenter.

Laser klasse 1
I henhold til EN/IEC 60825-1:2014
Usynlig laserstråling.

Sett forfra

Sett bakfra

Sett fra bunnen

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

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

i

4.1 Mekanisk montering

4 Installasjon

Sensoren skal brukes på åpnesystemer for industriporter. 

bredde

dybde dybde

dybde

bredde
dybdedybde

min. 50 cm

Kontroll-
boks

Kontroll-
boks

Utvendig Innvendig
Sett fra innsidenToveis settSett utenfra
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Installas- 
jonsområde 

Høydesensor

Master-
sensor
Kontroll-
boks

Master-
sensor

Slave-
sensor

Slave-
sensor

Høyde-
sensor

Master-
sensor

Enveis sett

Høyde-
sensor

Toveis sett: Mastersensoren (slavesensor) kan mon-
teres innen eller utenfor industridøren. Velg posisjon for 
enkleste kabelføring. Montering av master- og høysen-
sor på innsiden er foretrukket for å sikre optimal 
sensorkommunikasjon.

3 Produsentens forklaringer

1.  Dette produktet er en optisk sensorsystem, 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.

5.  Pass på at du installerer og justerer sensoren ifølge de gjeldende lover 
og normer av landet der produktet monteres (f.eks DIN EN 12453).

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.

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 servicetekni-
ker. Ved endringer må de gjeldende innstillingene og datoen noteres i 
vedlikeholdshåndboken til porten.

Tåke, røyk Væte Vibrasjon Objekter Refleksjoner

Følgende omstendigheter er uegnet for installeringen av sensoren:

Forsikre deg om at synet på sensoren ikke blir hindret (f.eks.av 
edderkoppnett)

Hyperion 3D-2W (toveis sett)
– Sensor
– Monteringsbrakett
– Kontrollkabel mastersensor for kontrollsystem for industriporter, 12 m
– Datakabel master- til slavesensor, 10 m 
–  QR -koder for sensor (for å opprette forbindelse med appen Bircher 

SmartConnect)

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

2.1 Boksen inneholder

Skrueanbefaling 
–  metalloverflate:  

selvborende Ø 4,2 x 22 mm 
–  betongoverflate:  

pannehode Ø 4,2 x 22 mm  
(anker 6 x 30 mm)
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4.2 Elektriske tilkoblinger

brun

grønn
gul

rosa

grå

rød

rosa/grå
lilla

hvit –  0 V
+  24 V

COM
åpen
lukket

stopp NC
COM stopp NC

dig IN
COM dig IN

Signaler til 
kontrollsystem 
for industri- 
port
50 mA / 48 V

24 V DC / < 400 mA (toveis sett)

< 48 V / 5 mA
Uth = 15 V

Digitale inndata (dig IN):
Sensoren kan deaktiveres ved hjelp av digitale inndata, 
f.eks. om natten, med tidsinnstilling eller fjernstyrt 
programvalgsbryter
BBC Bircher AG fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende 
bruk av digitale inndata. For å deaktivere porten anbefaler 
vi å slå av (stanse strømforsyning til) portkontrollen.

Hyperion 3D-H
Installasjonssted
Monter høydesensoren på merket område nederst på portpanelet (se 
illustrasjon over).
Sensoren må ikke kollidere med noe når industriporten er i bevegelse.
Høydesensoren må monteres på innsiden av industriporten.

1. Fjern beskyttelsesdekselet
2. Sett inn 4 AA-batterier
3.  Fest sensoren med skruer nederst på industriporten
4.  Plugg inn batterikabel. Advarsel: Følg med på polaritet

Hyperion 3D-2W (toveis sett) 
Installasjonssted
Montere enheten over industridøren på midten.  
Sensoren må monteres sikkert på en jevn flate (unngå vibrasjoner). 
Sensorens synsfelt må ikke forstyrres av deksler eller skilt.

1. Fest monteringsbraketten godt horisontalt på veggen (2x)
2.  Før kontrollkabelen til portkontrollenheten (kabel Ø 8 mm, plugg  

12 mm), best adkomst til kabelrom fra undersiden av monterings- 
braketten

3. Plugg kontakten inn i sensoren.
4. Skru på dekselet til kabelrommet (60 cNm)
5.  Hekte sensoren på monteringsbraketten:  

for en monteringshøyde på opptil 4,5 m, rett inn etter bokstav “A”,  
for en monteringshøyde > 4,5 m, rett inn etter bokstav “B”,  
stram så til skrutvingene (~ 1 Nm).  
Følerfeltet skal ikke se døren, den er synlig ved hjelp av Bircher 
SmartConnect-appen, se kapittel 4.2, nr. 3a.

6.  Legg værskjerm til værutsatt sensor.

Enveis sett
Mastersensor

Toveis sett 
Mastersensor Slavesensor

Kontroll-
kabel

Data-
kabel

Kontroll-
kabel

Blindplugg for 
kontrollkabel

Blindplugg for 
datakabelLåseskive
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COM stopp NO
stopp NO

svart
blå

På dørkontrollen: Fjern automatisk stengetid for å forhindre tvangslukking av døren mens nærværssonen fremdeles er opptatt.



4

LED

i

Knapp

5.1 Oppstart av sensorsystem

Merknad
Du kan avbryte kalibreringssekvensen ved å kutte strømmen til 
sensoren. Kalibreringen starter opp igjen (i henhold til beskrivelse 
over) når enheten har strøm igjen.

2. Paring av høydesensor og mastersensor

 Skjer samtidig.

Det må ikke være kjøretøy eller andre gjenstander som 
containere, gaffeltrucker etc. i følerområdet.

5 Innstillinger

1. Installasjon kalibrering 

Etter innlæring av port bevegelses parametere
→  Sensoren foretar en automatisk omstart og LED-lampen lyser opp 

rød, deretter hvit.

Merknad
Ved svikt eller endringer i systemet (f.eks. monteringsvinkel for sensor, bevegelsesparametere for port eller endring av høydesensor),
kan de tre innlæringsfasene startes på nytt manuelt. 

For å unngå kondens, må ikke sensoren slås av eller kobles fra hovedledningen etter oppstart.

Etter tilkobling av forsyningsspenning til mastersensor:
Master-, slavesensor: LED-lampen lyser rødt hele tiden, deretter blinker den (cirka. 90 s). → Sensoren godtar ingen kommandoer.

Ved første oppstart, eller hvis kalibreringssekvensen er uferdig, starter sensoren automatisk opp kalibreringssekvensen.

 Advarsel: Hvis industridøren er åpen, starter innlæringsprosedyren med en lukkeprosedyre.

Kalibrering/innlæringssekvens
– Denne prosedyren kan ta inntil 5 minutter. LED-lampen blinker rødt, grønt og blått under kalibrering/innlæring.
– Trykk på knappen på høydesensoren i 3 sekunder (paringsmodus starter), plasser beskyttelsesdekselet

3. Innlæring av portbevegelsesparametere

 Dette utløser flere sykluser med opphold (hele og deler av 
åpne- og lukkebevegelser) slik at sensoren kan lære industripor-
tens bevegelsesparametere. 

Mastersensor, slavesensor Høydesensor
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Bircher
SmartConnect

5.2 Konfigurasjon med appen “Bircher SmartConnect”

Appen er tilgjengelig i Google Play Store 

direkte med 

Skjermene vises på Android 8.0.0

1.  Start appen Basismeny
Tilgjengelig før skanning av QR-kode 
(eller etter avsluttet kommunikasjon med sensoren)

Advarsel:
Sensoren er inaktiv mens Bircher SmartConnect-appen får 
tilgang til den (rødt blinkende lys)

2.  Skanne QR-kode for 
sensor

Du finner QR-koden:
–  i produktemballasjen 

ved levering
–  i eller utenfor portkon-

trollrommet 
etter installasjon

– Vent på forbindelse
–    Master- og slavesensorene vises sammen i Bircher 

SmartConnect-appen (ikke nødvendig å skanne på nytt)

*    For å kommunisere med den andre sensoren, gå tilbake 
for å skanne neste QR-kode

QR-kode 1 for bruker/
eier av bygningen gir 
kun tilgang til bruker-
statistikk og basismeny 
(side 5)

QR-kode 2 
for serviceteknikere, gir 
tilgang til parametere/
funksjoner
(side 5 og 6)

3. a Hovedskjerm

Brukerstatistikk

Konfigurasjon
se neste side

Kalibrering 
(første installasjon) se neste side
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3. b  Hovedskjerm Konfigurasjon
Optimalisering av deteksjonsinnstillinger eller andre valg

3. c Hovedskjerm Kalibrering
Første installasjon

Feilsøking

Ledningsnett

Utdata test

Merk:
Det er obligatorisk å utføre en testgjennomgang etter avsluttet kalibrering og innlæringsprosedyre. Den korrekte portåpningshøyden må overvåkes 
under testgjennomgangen (objektets høyde samt sikkerhetsavstand).

Sørg for at ingen kjøretøy er i 
veien for porten i bevegelse.

På dørkontrollen:  
Fjern automatisk stengetid for å forhindre tvangslukking av 
døren mens nærværssonen fremdeles er opptatt.

Feilliste
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6 LED-signaler/feilsøking

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

6.2 Hyperion 3D-H

Knapp LED Beskrivelse Feilsøking
Trykk lett
(< 1 s)

1x grønn Fulladet batteri
1x gul Lavt batteri Planlegg å bytte batterier
1x rød Kritisk batteri Bytt batteri

Trykk lenge
(> 3 s,  
LED blinker  
hvitt 1x/s)

Blått blin-
kende lys

Søker etter mastersensor

3x grønn Forbindelse til mastersensor 
opprettet

3x rød Forbindelse til mastersensor 
mislykket

Gjenta paring med mastersensor:  
Bruk Bircher SmartConnect-appen

LED Beskrivelse Feilsøking
Hvit Sensor klar till bruk
Rød Koble inn Sensoren vil ikke oppdage objekter eller reagere på kommandoer
Rødt blinkende lys Konfigurasjons modus (parame-

terendring pågår)
Sensoren vil ikke oppdage objekter.  
Avslutt tilgang med Bircher SmartConnect-appen

Rødt/grønt/blått 
blinkende lys

Kalibrering 
(første bakgrunnsinnlæring)

Sensoren vil ikke oppdage objekter eller reagere på kommandoer

Blå Kjøretøy nærmer seg porten Still inn person-/kjøretøyparameter for å hindre at porten åpner seg

Grønn Person nærmer seg porten Still inn person-/kjøretøyparameter for å hindre at porten åpner seg

Turkis Ukjent objekt nærmer seg porten Døren kan åpnes i full høyde
Blått/grønt blinkende 
lys

Objekt i følersonen Fri nærværssone

Hvitt blinkende lys Manuell betjening av port 
eller digital inngang (dig IN) 
aktiv, dvs. sensor deaktivert, 
se side 3

Automatisk drift av porten opphører til døren lukkes igjen med manuell 
betjening.

rød gul Feil start kalibrering på nytt med Bircher SmartConnect-appen eller kutt 
strømmen midlertidig

rød blå Feil Trykk på knappen på høydesensoren i 3 s (fjern dekselet), start 
eventuelt kalibrering på nytt

rød gul hvit Feil Rens linsene på mastersensor (slavesensor) 
Kontroller lysforhold > 50 lux.

rød gul blå Feil Sjekk strømtilførsel til mastersensor, dersom feilen kun er på slavesensor 
-> sjekk kabling fra mastersensor til slavesensor

rød gul gul Feil Følg temperaturspesifikasjonen, monter evt. en hette
rød gul rød Feil Bytt ut mastersensor (slavesensor)
rød blå hvit Feil Rens linsene på høydesensoren
rød blå blå Feil Sjekk batteriene til høydesensoren
rød blå gul Feil Start høydesensoren på nytt ved å kutte strømmen midlertidig, bytt 

eventuelt batterier. Sjekk om døren kan åpnes manuelt av dørkontrolleren.
rød blå rød Feil Bytt ut høydesensoren
rød hvit blå Feil Sjekk kabling fra master- til slavesensor. 

Bytt ut slavesensor
rød hvit rød Feil Sjekk motsatt sensor

En liste over tidligere feil finner du 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-samsvarserklæring

11 Kontakt

Se vedlegg

10 FCC-godkjennelse

9 WEEE

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.

7 Tekniske data

Elektriske data Master-, slave-
sensor

Høydesensor

Forsyningsspenning 24 V DC ±15 % 4x AA-batterier 
Energiforbruk < 10 W  

(toveis sett)
> 2700 mAh 

Utdata potensialfri
maks. 50 mA /  
48 V

–

Digitale innganger potensialfri
maks. 48 V (5 mA)
Uth 15 V

–

Systembeskrivelse Min. Maks. Enhet
Industriport hastighet 0,1 1,5 m/s

høyde 2 10,0 m
Deteksjons-
sone 1

bredde 3
2x monteringshøyde

m

dybde 2 2x monteringshøyde m
Følersone 1 bredde 2 1,5x monterings-

høyde
m

dybde 0,1 3 m
1  Objekter opp til 0,3 m høyde blir ignorert.

Mekaniske data Master-, slave-
sensor

Høydesensor

Mål
(B x D x H)

Cirka 260 x 110 x 
55 mm

Cirka 135 x 55 x 
75 mm

Materialer PC–ABS–GF20, 
aluminium

ABS

Farge Svart
Beskyttelsesgrad (IP) IP65
Driftstemperatur Min. –20°C

Maks. +60°C
Lagertemperatur 0 – 40°C
Monteringshøyde 2,5 m til 7,5 m 


