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Hyperion 3D
Energooszczędne rozwiązanie do bram przemysłowych

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

1 Instrukcje bezpieczeństwa

2 Opis podzespołów systemu
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•  Urządzenie można podłączać wyłącznie do zabezpieczonych obwodów niskonapięciowych (SELV) z zabezpieczającym odłącznikiem.
•  Urządzenie może otwierać i naprawiać wyłącznie dostawca lub wykwalifikowany serwisant. 
•  W przypadku automatycznej obsługi bram manualnych lub półautomatycznych należy upewnić się, że wszystkie wymagane urządzenia 

zabezpieczające są zainstalowane i sprawne.
•  Urządzenie nie jest odpowiednie dla obiektów, w których mogą przebywać dzieci.

  Przyłącze układu 
sterowania  
bram przemysło-
wych

  Przyłącze nad-
rzędne/podrzędne

  Wskaźnik 
diodowy

 uchwyt montażowy
  śruby do zamocowania pod kątem
  podkładki blokujące
  śruby (typu Torx rozmiar 10) do 

osłony komory kabla
  osłona komory kabla 
 uszczelka

  zaślepka do kabla transmisji 
danych

 zaślepka do kabla sterującego
	etykieta (nr seryjny)
	silikażel
 Uchwyt na kabel

  laserowy pomiar odległości
  skrócona instrukcja
 komory baterii
 przycisk i dioda statusu
 pokrywa ochronna
 etykieta (nr seryjny)

Ostrzeżenie: 
Nie należy patrzeć prosto w wiązkę ani używać do tego celu przyrządów 
optycznych.

Klasa lasera 1
Według EN/IEC 60825-1:2014
Niewidzialne promieniowanie laserowe.

Widok od przodu

Widok od tyłu

Widok od dołu

Hyperion 3D-M, Hyperion 3D-S 
-M = czujnik nadrzędny, -S = czujnik podrzędny

Hyperion 3D-H  
-H = czujnik wysokości
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max. 20 cm
min. 10 cm
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4.1 Montaż mechaniczny

4 Montaż

Czujnik jest przenaczony do bram przemysłowych.

szerokość

głębokość

głębokość

głębokość

szerokość
głębokośćgłębokość

min. 50 cm

Sterownik

Sterownik

na zewnątrz wewnątrz
Widok od wewnątrzZestaw dwustronnyWidok z zewnątrz
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Obszar 
montażu 

Czujnik  
wysokości

Czujnik 
nadrzędny

Sterownik

Czujnik 
nadrzędny

Czujnik 
podrzędny

Czujnik 
podrzędny

Czujnik 
wysokości

Czujnik 
nadrzędny

Zestaw jednostronny

Czujnik 
wysokości

Zestaw dwustronny: Czujnik nadrzędny/podrzędny 
można zamontować z dowolnej strony bramy. Należy 
wybrać strony ułatwiającą poprowadzenie kabli. 
W wersji dwustronnej zaleca się montaż czujnika 
nadrzędnego i wysokości po jednej stronie dla uzyska-
nia optymalnej komunikacji, tzn. po stronie 
wewnętrznej.

3 Deklaracje producenta

1.  Niniejszy produkt jest optycznym systemem czujników, przewidzianym do  
montażu na ścianie/w stropie oraz do zastosowania w połączeniu z 
bramą przemysłową.

2.  Podczas ustawiania obszaru detekcji czujnika pamiętać, aby nie  
znajdowały się w nim ruchome obiekty.

3.  Przed włączeniem zasilania elektrycznego sprawdzić okablowanie,  
aby uniknąć uszkodzeń lub nieprawidłowego działania wyposażenia 
podłączonego do produktu.

4.  Korzystać z produktu wyłącznie w sposób opisany w dołączonej  
oryginalnej instrukcji obsługi.

5.  Pamiętać o tym, aby zainstalować i wyregulować czujnik stosownie  
do ustaw i norm obowiązujących w kraju, w którym produkt jest monto-
wany (np. DIN EN 12453).

Ostrożnie: W razie nieprzestrzegania stosownych instrukcji i 
niewłaściwej obsługi może dojść do powstania szkód osobowych 
i/lub materialnych.

Uwaga: Zwracać szczególną uwagę na fragmenty oznaczone tym 
symbolem.

6.  Przed opuszczeniem miejsca montażu upewnić się, że produkt jest 
prawidłowo zamontowany i działa poprawnie. Objaśnić właścicielowi 
budynku/użytkownikowi prawidłową obsługę bramy i produktu.

7.  Ustawienia produktu mogą być zmieniane wyłącznie przez montera 
lub technika serwisowego. Odpowiednie ustawienia i datę modyfika-
cji należy wpisać do podręcznika konserwacji bramy.

Mgła, dym Wilgoć Wibracje Obiekty Odbicia światła

Następujące warunki mają niekorzystny wpływ na instalację czujnika:

Należy się upewnić, że widoczność czujnika nie jest w żaden sposób 
zakłócona (np. pajęczyna)

Hyperion 3D-2W (zestaw dwustronny)
– czujnik
– uchwyt montażowy
–  Kabel sterujący łączący czujnik nadrzędny z układem sterowania bramy 

przemysłowej, 12 m
–  Kabel przesyłowy łączący czujnik nadrzędny z czujnikiem podrzędnym,  

10 m 
–  kody QR  czujnika (do nawiązywania połączenia za pośrednictwem aplikacji 

Bircher SmartConnect)

Hyperion 3D-H
– czujnik
– 4 baterie AA > 2700 mAh

2.1 Zawartość opakowania

Zalecany mocowanie:
–  powierzchnia metalowa:  

samowkręt Ø 4.2 x 22 mm
–  beton:  

śruba Ø 4.2 x 22 mm  
(kołki mocujące 6 x 30 mm)
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4.2 Schemat elektryczny

brązowy

zielony
żółty

różowy

szary

czerwony

różowy/szary
fioletowy

biały –  0 V
+ 24 V

COM
otwieranie
zamykanie

zatrzymanie NC
COM stop NC

WE cyfr
COM WE cyfr

Sygnały do 
układu 
sterowania 
bramy przemy-
słowej
50 mA / 48 V

24 V DC / < 400 mA (zestaw dwustronny)

< 48 V / 5 mA
Uth = 15 V

Wejście cyfrowe (WE cyfr):
Przy użyciu wejścia cyfrowego można dezaktywować 
czujnik, np. na noc, za pomocą programatora czasowego 
lub zdalnego przełącznika do wyboru programu.
BBC Bircher AG nie ponosi odpowiedzialności za konsek-
wencje korzystania z wejścia cyfrowego. Zalecamy, aby 
w celu dezaktywacji bramy wyłączać (odłączać od 
zasilania) sterownik.

Hyperion 3D-H
Miejsce montażu
Zamontować czujnik wysokości w oznaczonym obszarze na dolnym 
panelu bramy (patrz powyższa ilustracja). Czujnik nie może być narażony 
na kolizję w trakcie ruchu bramy.
Czujnik wysokości musi być zamontowany po stronie wewnętrznej 
bramy.
1. Zdjąć pokrywę ochronną
2. Włożyć cztery baterie AA
3.  Zamocować czujnik na dole bramy śrubami
4.  Podłączyć kabel baterii.  

Ostrzeżenie: zwrócić uwagę na bieguny baterii

Hyperion 3D-2W (zestaw dwustronny) 
Miejsce montażu
Zamontować urządzenie na środku nad bramą przemysłową. 
Czujnik musi być zamontowany stabilnie na płaskiej powierzchni (unikać 
drgań). Pole widzenia czujnika nie może być przysłonięte znakami lub 
zadaszeniami.
1.  Zamontować uchwyt montażowy stabilnie do ściany w pozycji  

poziomej (2x)
2.  Poprowadzić kabel sterujący do modułu sterującego bramą  

(kabel o średnicy Ø 8 mm, wtyk 12 mm), najlepiej uzyskując dostęp do 
komory kabla od spodu przez uchwyt montażowy

3. Włożyć wtyczkę do czujnika. 
4. Przykręcić osłonę komory kabla (60 cNm)
5.  Zaczepić czujnik na uchwycie montażowym:  

w przypadku wysokości montażowej do 4,5 m ustawić równo z literą „A”,  
w przypadku wysokości montażowej > 4,5 m ustawić równo z literą „B”, 
następnie dokręcić ręcznie śruby (~ 1 Nm).  
Drzwi bramowe nie mogą znajdować się w polu widzenia czujnika.  
Można sprawdzić za pomocą aplikacji Bircher SmartConnect,  
patrz 4.2, nr 3a.

6. Dodać zadeszenie w przypadku wystawienia na działanie czynników 
 atmosferycznych.

Zestaw jednostronny
Czujnik nadrzędny

Zestaw dwustronny 
czujnik nadrzędny Czujnik podrzędny

Kabel 
sterujący

Kabel 
transmisji 

danych

Kabel 
sterujący

Zaślepka do 
kabla 
sterującego

Zaślepka do kabla 
transmisji danych

Podkładka 
blokująca
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czarny
niebieski

COM stop NO
zatrzymanie NO

Na sterowniki drzwi: Wyłączyć czasowe automatyczne zamykanie, aby zapobieć przypadkowemu zamknięciu w czasie pracy czujnika.
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Przycisk

5.1 Uruchamianie systemu

Uwaga
Można przerwać sekwencję kalibracją, odłączając zasilanie czujnika. 
Kalibracja rozpocznie się od nowa (zgodnie z powyższym opisem) po 
przywróceniu zasilania urządzenia.

2. Parowanie czujnika wysokości z czujnikiem nadrzędnym

 Następuje równolegle.

W zasięgu czujnika nie mogą znajdować się żadne pojazdy 
ani inne obiekty, np. pojemniki, wózki widłowe itd.

5 Ustawienia

1. Kalibracja przy montażu 

Po udanym zaprogramowaniu parametrów ruchu bramy
→  czujnik uruchamia się automatycznie, dioda zapala się na  

czerwono, następnie na biało. 

Uwaga
W przypadku niepowodzenia lub wprowadzenia zmian w układzie (np. kąta zamontowania czujnika, parametrów ruchu bramy lub zmiany czujnika 
wysokości), trzy fazy programowania można uruchomić ponownie ręcznie. 

W celu uniknięcia kondensacji nie należy wyłączać czujnika ani odłączać go od sieci elektrycznej po pierwszym uruchomieniu.

Po podłączeniu napięcia zasilania do czujnika nadrzędnego:
Czujnik nadrzędny, podrzędny: dioda świeci na czerwono w sposób ciągły, następnie miga (około 90 s). → Czujnik nie przyjmuje żadnych poleceń 
w tym czasie.
Przy pierwszym uruchomieniu lub w sytuacji, gdy kalibracja nie została ukończona, czujnik rozpoczyna automatycznie sekwencję kalibracji.

 Ostrzeżenie: Jeśli brama jest otwarta to, procedura programowania zaczyna się od zamknięcia.

Sekwencja kalibracji/programowania
– Procedura ta może trwać do 5 minut. Dioda miga na czerwono-zielono-żółto podczas kalibracji/programowania.
– Nacisnąć przycisk czujnika wysokości na 3 sekundy (uruchamia się tryb parowania), założyć z powrotem pokrywę ochronną

3. Programowanie parametrów ruchu bramy

 W ramach tej funkcji następuje uruchomienie kilku cykli z pośred-
nimi zatrzymaniami (ruchów polegających na całkowitym i 
częściowym otwarciu i zamknięciu), dzięki czemu czujnik może 
zostać zaprogramowany parametrami ruchu bramy przemysłowej. 

Czujnik nadrzędny, czujnik podrzędny Czujnik wysokości
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Bircher
SmartConnect

5.2 Konfiguracja za pomocą aplikacji „Bircher SmartConnect”

Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play Store 

bezpośrednio  
po wczytaniu  
kodu 

Pokazane ekrany są wyświetlone w systemie Android 8.0.0

1.  Uruchomić aplikację Menu podstawowe
Dostępne przed zeskanowaniem kodu QR czujnika 
(odpowiednio po zakończeniu komunikacji z czujnikiem)

Ostrzeżenie:
Czujnik jest nieaktywny podczas uzyskiwania dostępu za 
pomocą aplikacji Bircher SmartConnect (dioda miga na 
czerwono)

2.  Zeskanować kod QR 
czujnika

Kod QR znajduje się:
–  przy dostawie: 

w opakowaniu 
produktu

–  po montażu: 
wewnątrz lub na 
zewnątrz szafy 
sterowniczej bramy

–  Zaczekać na nawiązanie połączenia
–    Czujniki nadrzędny i podrzędny pojawiają się razem w 

aplikacji Bircher SmartConnect  
(nie ma potrzeby ponownego skanowania)

*  Aby komunikować się z innym czujnikiem, należy wrócić i 
zeskanować kolejny kod QR

Kod QR 1  
przeznaczony dla właściciela/
użytkownika budynku, 
umożliwia wyłącznie dostęp 
do Statystyk użytkowania i 
Menu podstawowego 
(strona 5)

Kod QR 2 
dla personelu serwiso-
wego, umożliwia dostęp 
do parametrów/funkcji
(strony 5 i 6)

3. a Ekran główny

Statystyki użytkowania

Konfiguracja
patrz następna strona

Kalibracja 
(przy pierwszej instalacji) patrz następna strona
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3. b  Ekran główny Konfiguracja
Optymalizacja ustawień wykrywania lub innych opcji

3. c Ekran główny Kalibracja
Pierwsza instalacja

Rozwiązywanie problemów

Okablowanie

Wyjścia testowe

Uwaga:
Należy obowiązkowo wykonać test systemu po zakończeniu procedur kalibracji i programowania. Podczas testu systemu należy monitorować prawi-
dłową wysokość otwierania bramy (wysokość obiektu plus odstęp bezpieczeństwa).

Nie należy parkować pojazdów 
na drodze ruchu bramy.

Na sterowniku drzwi:  
Usunąć czasowe wyłączenie zamknięcia, aby zapobiec 
przypadkowemu zamknięciu w czasie pracy czujnika.

Lista błędów
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6 Sygnalizacja diodowa / rozwiązywanie problemów

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

6.2 Hyperion 3D-H

Przycisk Sygnalizacja 
diody

Opis Rozwiązywanie problemów

Krótkie 
naciśnięcie
(< 1 s)

1 x na zielono Bateria w pełni naładowana
1 x na żółto Niski poziom naładowania baterii Zaplanować wymianę baterii
1x na czer-
wono

Krytyczny poziom naładowania 
baterii

Wymienić baterię

Długie 
naciśnięcie
(> 3 s,  
dioda miga  
na biało 
1x/s)

miga na 
niebiesko

Wyszukiwanie czujnika nadrzęd-
nego

3 x na zielono Udało się nawiązać połączenie z 
czujnikiem nadrzędnym

3 x na czer-
wono

Nie udało się nawiązać połączenia 
z czujnikiem nadrzędnym

Powtórzyć parowanie z czujnikiem nadrzędnym:  
Użyć aplikacji Bircher SmartConnect

Sygnalizacja diody Opis Rozwiązywanie problemów
biały Czujnik zasilany, gotowy do 

pracy
czerwony Uruchamianie Czujnik nie wykryje żadnych obiektów ani nie będzie reagował na polece-

nia
miga na czerwono Tryb konfiguracji 

(zmiana parametrów w toku)
Czujnik nie wykryje żadnych obiektów.  
Zakończyć dostęp za pośrednictwem aplikacji Bircher SmartConnect

miga na czerwono/
zielono/niebiesko

Kalibracja  
(pierwsze programowanie tła)

Czujnik nie wykryje żadnych obiektów ani nie będzie reagował na polece-
nia

niebieski Pojazd zbliża się do bramy Aby zapobiec otwarciu bramy, należy ustawić parametr Ludzie/pojazdy

zielony Osoba zbliża się do bramy Aby zapobiec otwarciu bramy, należy ustawić parametr Ludzie/pojazdy

turkusowy Nieznany obiekt zbliża się do 
bramy

Bramy mogą otworzyć się całkowicie

miga na niebiesko/
zielono

Obiekt w strefie obecności Oczyścić strefę detekcji

miga na biało Sterowanie rećzne lub 
wejście cyfrowe (dig IN) 
aktywne, tzn. czujnik jest 
deaktywowany, patrz str. 3

Automatyczna praca bramy będzie wstrzymana do momentu, gdy brama 
zostanie z powrotem zamknięte poleceniem wydanym ręcznie.

czer-
wony

żółty Błąd Uruchomić ponownie kalibrację za pomocą aplikacji  
Bircher SmartConnect lub poprzez tymczasowe odłączenie zasilania

czer-
wony

niebieski Błąd Nacisnąć przycisk na czujniku wysokości na 3 s (ściągnąć osłonę), w 
miarę możności uruchomić ponownie kalibrację

czer-
wony

żółty biały Błąd Wyczyścić soczewki czujnika nadrzędnego (podrzędnego) 
Sprawdzić warunki oświetlenia > 50lux

czer-
wony

żółty niebieski Błąd Sprawdzić zasilanie, jeśli błąd dotyczy tylko czujnika podrzędnego -> 
Sprawdzić przewody między czujnikiem nadrzędnym i podrzędnym

czer-
wony

żółty żółty Błąd Sprawdzić zakres dopuszczalnej temperatury, możliwie zamontować 
osłonę nad czujnikiem

czer-
wony

żółty czerwony Błąd Wymienić czujnik nadrzędny (podrzędny)

czer-
wony

niebieski biały Błąd Wyczyścić soczewki czujnika wysokości

czer-
wony

niebieski niebieski Błąd Wymienić baterie czujnika wysokości

czer-
wony

niebieski żółty Błąd Uruchomić ponownie czujnik wysokości, odłączając na chwilę zasilanie, 
wymienić baterie. Sprawdzić czy drzwi można otworzyć za pomocą 
sterowania ręcznego na sterowniku.

czer-
wony

niebieski czerwony Błąd Wymienić czujnik wysokości

czer-
wony

biały niebieski Błąd Sprawdzić przewody między czujnikiem nadrzędnym i podrzędnym,  
wymienić czujnik podrzędny

czer-
wony

biały czerwony Błąd Sprawdzić czujnik po przeciwnej stronie

Lisęa błędów można znaleść w aplikacji mobilnej.
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Made in Switzerland 

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

8 Deklaracja zgodności UE

11 Kontakt

Patrz załącznik

10 Certyfikat FCC

9 WEEE

Urządzenia oznaczone tym symbolem należy utylizować osobno, zgodnie z prawem krajowym dotyczącym ekologicznego usuwania,  
przetwarzania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania zawarte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania normy RSS-210 organizacji Industry Canada.

Ostrzeżenie: Dokonanie zmian lub modyfikacji urządzenia może skutkować wygaśnięciem pozwolenia na jego eksploatację, wydanego 
przez FCC.

7 Dane techniczne

Dane elektryczne Czujnik  
nadrzędny, 
podrzędny

Czujnik wysokości

Napięcie zasilania 24 V DC ±15% 4 x bateria AA 
Pobór mocy < 10 W  

(zestaw dwustronny)
> 2700 mAh 

Wyjścia bezpotencjałowe
maks. 50 mA / 48 V

–

Wejście cyfrowe bezpotencjałowe
maks. 48 V (5 mA)
Uth 15 V

–

Opis systemu Min. Maks. Jed-
nostka

Brama  
przemyslowa

prędkość 0,1 1,5 m/s

wysokość 2 10,0 m
Strefa detekcji 1 szerokość 3 2 x wysokość 

montażowa
m

głębokość 2 2 x wysokość 
montażowa

m

Strefa  
obecności 1

szerokość 2 1,5 x wysokość 
montażowa

m

głębokość 0,1 3 m
1  Obiekty do 0,3 m będą ignorowane.

Dane mechaniczne Czujnik  
nadrzędny, 
podrzędny

Czujnik  
wysokości

Wymiary
(szer. x gł. x wys.)

Ok.  
260 x 110 x 55 mm

Ok.  
135 x 55 x 75 mm

Materiał PC–ABS–GF20, 
aluminium

ABS

Kolor czarny
Stopień ochrony IP IP65
Temperatura robocza min.  –20°C

max.  +60°C
Temperatura przechowy-
wania

0–40°C

Wysokość montażowa 2,5–7,5 m 


