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Hyperion 3D
Energibesparende løsning for industriporte

Oversættelse af de originale anvisninger

1 Sikkerhedsforskrifter

2 Beskrivelse af systemkomponenterne
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390223C
03/20

•  Denne enhed må kun tilsluttes til et SELV-system (safety extra low-voltage (beskyttelse ved ekstra lav spænding) med sikker elektrisk 
adskillelse. 

•  Enheden må kun åbnes og repareres af din leverandør eller en kvalificeret tekniker. 
•  Ved automatisering af en manuel eller semi-automatisk port kontrolleres, at alle krævede sikkerhedsanordninger er til stede og funktions-

dygtige.
•  Dette udstyr er ikke egnet til brug på steder, hvor børn sandsynligvis er til stede.

  Tilslutning til 
industriportens 
styringssystem

  Master- / slave- 
tilslutning

  LED-display

 Monteringskonsol
 Vinkelfastspændingsskruer
  Låseskiver
  Skruer (torx 10) til kabelrumslåg
  Låg til kabelrum 
 Forsegling

 Blindprop til datakabel
 Blindprop til styrekabel
	Etiket (serienr.)
	Kiselgel
 Kabelholder

  Laserafstandsmåling
  Hurtig-guide
 Batterirum
 Knapper og status-LED
 Beskyttelseslåg
 Etiket (serienr.)

Forsigtig: 
Kig ikke direkte ind i strålen og betragt den ikke med optiske instrumenter.

Laserklasse 1
Iht. EN/IEC 60825-1:2014
Usynlig laserstråling.

Set forfra

Set bagfra

Bundrids

Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S 
-M = Master-sensor, -S = Slave-sensor

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

i

4.1 Mekanisk montering

4 Installation

Sensoren skal anvendes til åbnesystemer til industriporte. 

bredde

dybde

dybde

dybde

bredde
dybdedybde

min. 50 cm

Kontakt-
skab

Kontakt-
skab

Udenpå Indeni
Set indefra2-vejs sætSet udvendig
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Installati-
onsområde 

Højdesensor

Master- 
sensor
Kontakt-
skab

Master- 
sensor

Slave- 
sensor

Slave- 
sensor

Højde- 
sensor

Master- 
sensor

1-vejs sæt

Højdesensor

2-vejs sæt: Mastersensoren (slavesensor) kan monteres 
indvendigt eller udvendigt over industriporten. Vælg 
position for nemmeste kabelføring. Indvendig montering af 
master- og højdesensor er at foretrækkes for at få optimal 
sensorkommunikation.

3 Producentens forklaringer

1.  Dette produkt er en optisk sensorsystem, der er beregnet til montering  
på en væg/i et loft og til brug sammen med en industriport.

2.  Vær ved indstilling af sensorregistreringsområdet opmærksom på,  
at der ikke befinder sig objekter i området, som bevæger sig.

3.  Kontrollér kabelføringen inden strømforsyningen tilkobles for at undgå 
skader eller fejlfunktioner på det udstyr, der er sluttet til produktet.

4.  Anvend udelukkende produktet som beskrevet i den vedlagte originale 
driftsvejledning.

5.  Vær opmærksom på, at sensoren installeres iht. de gældende love  
og standarder i det land, hvor produktet monteres (f.eks. DIN EN 12453).

Forsigtig: Ved tilsidesættelse af de tilhørende anvisninger og 
usagkyndig håndtering kan det medføre personskader og/eller 
materielle skader.

Henvisning: Vær særligt opmærksom på afsnit med dette 
symbol.

6.  Kontrollér, at produktet fungerer og er monteret korrekt, når du 
forlader monteringsstedet. Forklar ejeren af bygningen/ejeren den 
korrekte betjening af porten og produktet.

7.  Produktindstillingerne må kun ændres af en montør eller service- 
tekniker. Ved ændringer skal de pågældende indstillinger og datoen 
anføres i den vedligeholdelsesmanual, der hører til porten.

Tåge, røg Fugt Vibration Objekter Refleksioner

Følgende betingelser er uegnede til sensorinstallationen:

Sørg for, at sensorens sigt ikke er blokeret (f.eks. af edderkopperspind)

Hyperion 3D-2W (2-vejs sæt)
– Sensor
– Monteringskonsol
– Styrekabel master-sensor til industriportens styringssystem, 12 m
– Datakabel master- til slave-sensor, 10 m 
–  QR koder for sensor (til etablering af tilslutning via appen  

Bircher SmartConnect)

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

2.1 Æskens

Anbefalede skruer 
–  metaloverflade:  

selvskærende Ø 4,2 x 22 mm 
–  betonoverflade:  

pandehoved Ø 4,2 x 22 mm  
(anker 6 x 30 mm)
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4.2 Elektriske forbindelser

brun

grøn
gul

lyserød

grå

rød

pink / grå
lilla

hvid –  0 V
+ 24 V

COM
åbn
luk

stop NC
COM stop NC

dig IN
COM dig IN

Signaler til 
industriportens 
styringssystem
50 mA / 48 V

24 V DC / < 400 mA (2-vejs sæt)

< 48 V / 5 mA
Uth = 15 V

Digitalt input (dig IN):
Ved hjælp af digitalt input kan sensoren deaktiveres, f.
eks. i løbet af natten, med en timer eller en fjernbetjent 
programvælgerkontakt.
BBC Bircher AG fraskriver sig ethvert ansvar for brug af 
digitalt input. Til deaktivering af porten anbefaler vi at 
slukke (deaktivere) portstyringen.

Hyperion 3D-H
Installationssted
Montér højdesensoren i det markerede område nederst på industri- 
portens panel (se illustration ovenfor).
Sensoren må ikke støde på noget, når industriporten bevæges.
Højdesensoren skal monteres på indersiden af industriporten.

1. Fjern beskyttelseslåget
2. Isæt 4 AA batterier
3.  Montér sensoren med skruer nederst på industriporten
4.  Isæt batterikablet. Forsigtig: vær opmærksom på polariteten

Hyperion 3D-2W (2-vejs sæt) 
Installationssted
Montér enheden i midten over industriporten.  
Sensoren skal monteres sikkert på en flad overflade (undgå vibrationer). 
Sensorens synsfelt må ikke tildækkes af låg eller skilte.

1. Fastgør monteringskonsollen ordentligt og horisontalt på væggen (2x)
2.  Før styrekablet til portens styreenhed  

(kabel Ø 8 mm, stik 12 mm), der er lettest adgang til kabelrummet 
nede fra monteringskonsollen

3. Tilslut kontakten til sensoren.
4. Skru kabelrumslåget på (60 cNm)
5.  Anbring sensoren i monteringskonsollen:  

ved en monteringshøjde op til 4,5 m justeres til bogstav "A",  
ved en monteringshøjde > 4,5 m justeres til bogstav "B",  
derefter spændes håndskruerne (~ 1 Nm).  
Sørg for, at sensorens registreringsområde ikke detekterer døren.  
Det kan ses ved hjælp af appen Bircher SmartConnect.  
Se kapitel 4.2, nr. 3a.

6. Montér en vejrkåbe, hvis sensoren sidder udsat for vejret.

1-vejs sæt
Master-sensor

2-vejs sæt 
Master-sensor Slave-sensor

Styre- 
kabel

Data- 
kabel

Styre- 
kabel

Blindprop til 
styrekabel

Blindprop til 
datakabelLåseskive
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COM stop NO
stop NO

sort
blå

På dørkontrollen: Fjern automatisk lukningstid for at forhindre tvungen lukning af døren, mens tilstedeværelseszonen stadig er optaget.
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Knap

5.1 Opstart af sensorsystem

Bemærk
Du kan afbryde kalibreringssekvensen ved at frakoble strømmen til 
sensoren. Kalibreringen starter igen (iht. beskrivelsen ovenfor), når 
enheden er blevet tændt igen.

2. Parring af højdesensor med master-sensor

 Det sker simultant.

Der må ikke være køretøjer eller andre objekter som 
containere, gaffeltrucks, osv. i registreringsfeltet.

5 Indstillinger

1. Installationskalibrering 

Efter vellykket indlæring af portens bevægelsesparametre
→  Sensoren genstarter automatisk, og LED'en lyser først rødt, 

derefter hvidt.

Bemærk
I tilfælde af en fejl eller ændringer i systemet (f.eks. sensorens monteringsvinkel, portbevægelsesparametre eller ændring af højdesensoren),
kan de 3 indlæringsfaser genstartes manuelt. 

For at undgå kondensation må sensoren ikke slukkes eller frakobles fra strømmen efter opstart.

Efter tilslutning af forsyningsspænding til master-sensoren:
Master, slave-sensor: LED'en lyser konstant rød, derefter blinker den (ca. 90 sek.). → Sensoren accepterer ingen kommandoer.

Når den tændes første gang eller hvis kalibreringssekvensen ikke er færdig, så starter sensoren automatisk kalibreringssekvensen.

 Forsigtig: Hvis industriporten er åben, starter indlæringsproceduren med en lukkeprocedure.

Kalibrering / indlæringssekvens
– Denne procedure kan tage op til 5 minutter. LED'en blinker rødt-grønt-blåt under kalibrering/indlæring.
– Tryk på knappen fra højdesensoren i 3 sekunder (parringstilstand starter), sæt beskyttelseslåget på igen

3. Indlæring af portens bevægelsesparametre

 Dette udløser flere cykler med mellemliggende stop (komplette og 
delvise åbne- og lukkebevægelser), så sensoren kan lære 
industriportens bevægelsesparametre. 

Master-sensor, slave-sensor Højdesensor
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Bircher
SmartConnect

5.2 Konfiguration via app "Bircher SmartConnect"

Appen er tilgængelig på Google Play Store 

direkte via 

Skærmene vises med Android 8.0.0

1.  Start appen Basismenu
Tilgængelig inden scanning af QR-kode  
(samt efter afslutning af kommunikation med sensor)

Forsigtig:
Sensoren er inaktiv, mens appen Bircher SmartConnect 
(blinker rødt) har adgang til den

2.  Scan sensorens 
QR-kode

QR-koden befinder sig
–  ved levering: 

i produktboksen
–  efter installation: 

i eller uden for 
portstyringskabinettet

– Vent på, at der etableres forbindelse
–    Master- og slave-sensorer vises sammen i appen  

Bircher SmartConnect (ny scanning ikke nødvendig)

*   Til kommunikation med en anden sensor, skal du gå 
tilbage og scanne næste QR-kode

QR-kode 1  
til bygningsejer/bruger, 
giver kun adgang til 
brugsstatistikker og 
basismenu 
(side 5)

QR-kode 2 
giver servicepersonale 
adgang til parameter/
funktioner
(side 5 og 6)

3. a Hovedskærm

Brugsstatistikker

Konfiguration
se næste side

Kalibrering 
(1. installation) se næste side
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3. b  Hovedskærm Konfiguration
Optimer registreringsindstillinger eller andre muligheder

3. c Hovedskærm Kalibrering
1. installering

Fejlfinding

Ledningsføring

Testdata

Henvisning:
Det er obligatorisk at udføre en testkørsel efter færdiggørelse af kalibreringen og indlæringsproceduren. Den korrekte portåbningshøjde skal overvåges 
under testkørslen (objekthøjde plus sikkerhedsafstand).

Parkér ikke køretøjer i området 
for den bevægelige port.

På dørkontrollen:
Fjern automatisk lukningstid for at forhindre tvungen lukning 
af døren, mens tilstedeværelseszonen stadig er optaget.

Fejlliste
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6 LED-signaler / fejlfinding

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

6.2 Hyperion 3D-H

Knap LED Beskrivelse Fejlfinding
Kort tryk
(< 1 sek.)

1x grøn Batteri fuldt
1x gul Lav batteriniveau Planlæg batteriskift
1x rød Batteri kritisk Udskift batteri

Langt tryk
(> 3 sek.,  
LED blinker 
hvid 1x/sek.)

Blinker blåt Leder efter master-sensor
3x grøn Tilslutning til master-sensor 

etableret
3x rød Tilslutning til master-sensor 

mislykkedes
Gentag parring til master-sensor:  
Brug appen Bircher SmartConnect

LED Beskrivelse Fejlfinding
Hvid Sensor driftklar
Rød Opstart Sensoren registrerer ikke objekter eller reagerer på kommandoer
Blinker rødt Konfigurationstilstand

(parameterændring i gang)
Sensoren registrerer ikke objekter.  
Afslut med appen Bircher SmartConnect

Blinker rødt/grønt/blåt Kalibrering  
(1. baggrundsindlæring)

Sensoren registrerer ikke objekter eller reagerer på kommandoer

Blå Køretøj nærmer sig porten For at undgå portåbning indstilles person-/køretøjsparameter

Grøn Person nærmer sig porten For at undgå portåbning indstilles person-/køretøjsparameter

Turkis Ukendt objekt nærmer sig porten Port åbner muligvis til fuld højde
Blinker blåt/grønt Objekt i tilstedeværelseszone Fri tilstedeværelseszone
Blinker hvidt Manuel betjening af dør eller 

digital indgang (dig IN) aktiv, 
dvs. sensor deaktiveret, se 
side 3

Den automatiske drift af porten standser, indtil porten lukkes med en 
manuel kommando.

rød gul Fejl start kalibrering igen med appen Bircher SmartConnect eller midlerti-
dig frakobling af strøm

rød blå Fejl Hvis der trykkes på knappen på højdesensoren i 3 sek. (fjern låg), 
starter kalibrering evt. igen

rød gul hvid Fejl Rengør linser på master-sensor (slave-sensor) 
Kontrollér lysforholdene >500 lux.

rød gul blå Fejl Kontroller strømforsyning på master-sensor, hvis der kun er fejl på 
slave-sensor -> Kontroller ledningsføring fra master-sensor til slave- 
sensor

rød gul gul Fejl Overhold temperaturkrav, montér evt. en vejrhat
rød gul rød Fejl Ombyt master-sensor (slave-sensor)
rød blå hvid Fejl Rengør linser på højdesensor
rød blå blå Fejl Kontroller batterier på højdesensor
rød blå gul Fejl Genstart højdesensor ved midlertidigt at frakoble strømmen, skift evt. 

batterier. Kontrollér, at porten kan åbnes manuelt med portstyringen.
rød blå rød Fejl Ombyt højdesensor
rød hvid blå Fejl Kontroller ledningsføringen fra master- til slave-sensor, udskift slave-sen-

sor
rød hvid rød Fejl Kontroller den modsatte sensor

En liste over tidligere fejl kan findes 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-overensstemmelseserklæring

11 Kontakt

Se bilag

10 FCC-godkendelse

9 WEEE

Apparater med dette symbol skal behandles separat ved bortskaffelsen. Dette skal ske i overensstemmelse med lovene i de pågæl-
dende lande for miljørigtig bortskaffelse, bearbejdning og genanvendelse af elektriske og elektroniske apparater.

Dette apparat opfylder kravene iht. afsnit 15 i FCC-forskrifterne og RSS-210-standarden fra Industry Canada.

Advarsel: Hvis der gennemføres ændringer eller modifikationer på dette apparat, kan FCC-godkendelsen ophæves.

7 Tekniske data

Elektriske data Master, slave- 
sensor

Højdesensor

Forsyningsspænding 24 V DC ±15% 4x AA batterier 
Strømforbrug < 10 W  

(2-vejs sæt)
> 2700 mAh 

Udgange potentialfri
maks. 50 mA / 48 V

–

Digitalt input potentialfri
maks. 48 V (5 mA)
Uth 15 V

–

Systembeskrivelse Min. Maks. Enhed
Industriport hastighed 0,1 1,5 m/s

højde 2 10,0 m
Registrerings-
zone 1

bredde 3
2x monteringshøjde

m

dybde 2 2x monteringshøjde m
Tilstedeværel-
seszone 1

bredde 2 1,5x monteringshøjde m

dybde 0,1 3 m
1  Objekter op til 0,3 m højde ignoreres.

Mekaniske data Master, slave- 
sensor

Højdesensor

Dimensioner
(B x D x H)

Ca.  
260 x 110 x 55 mm

Ca.  
135 x 55 x 75 mm

Materiale PC–ABS–GF20, 
aluminium

ABS

Farve Sort
IP-beskyttelsesklasse IP65
Driftstemperatur Min.  –20°C

Maks.  +60°C
Opbevaringstemperatur 0 – 40°C
Monteringshøjde 2,5 m til 7,5 m 


