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Czujnik radarowy do otwierania drzwi automatycznych
Instrukcja obsługi
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 Pokrywa
 Okienko świetlne wskazania czujnika
 bez funkcji
 Moduł radaru
 Układ elektroniczny czujnika
 Otwory do mocowania
 Prowadzenie kabla
Dioda radaru: zielona

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, po
czym zachować ją do wglądu.
• Produkt jest przeznaczony do montażu nad drzwiami dla pieszych.
• Zgodnie z dyrektywą maszynową UE żaden podzespół zabezpieczający nie może
być stosowany jako środek ochrony osobistej lub funkcja zatrzymania awaryjnego
• Nie należy używać tego produktu do innych celów.
• Montaż i uruchomienie urządzenia należy zlecać wyłącznie przeszkolonemu i wykwalifikowanemu personelowi.
• Obowiązkiem instalatora jest przeprowadzenie oceny ryzyka i zainstalowanie systemu zgodnie z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, normami bezpieczeństwa, postanowieniami i ustawami oraz, w stosownych
przypadkach, zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

• Funkcje bezpieczeństwa należy zawsze rozpatrywać całościowo w odniesieniu do danych zastosowań, a nigdy w odniesieniu do jednej konkretnej części systemu.
• Instalator jest odpowiedzialny za przetestowanie systemu w celu upewnienia się, że
spełnia on wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa.
• Czujnik można obsługiwać tylko za pomocą obwodu bezpiecznego bardzo niskiego
napięcia (SELV) z bezpieczną izolacją elektryczną zgodną z EN 61558. Przewody
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Unikać kontaktu z podzespołami elektronicznym i optycznymi.
• Napęd bramy i profil ślemienia muszą być odpowiednio uziemione.

Uruchomienie
I. Montaż,

Zalecany przebieg uruchomienia:

Montaż
1. Zdjąć pokrywę

2. Ułożyć i podłączyć kabell

1. Ustawić szablon wiertarski
2. Wywiercić otwory, usunąć szablon wiertarski
3. Ułożyć kabel i zamontować czujnik

Przyłącza elektryczne
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Podłączenie
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3. Zamontować czujnik

Montaż czujnika

1
2
3
4

Zasilanie
elektryczne
Wyjście
radaru

Sterowanie
1 biały
2 brązowy

3m

3 zielony
4 żółty

kabel

biały
– 11.5 - 36 V DC
brązowy + 12 - 28 V AC
zielony
Radar
żółty
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Precyzyjna mechaniczna regulacja pola radaru

–

Obrócić o 90°

Szerokie pole radaru

Manualne ustawianie
kąta nachylenia
0° ... +45° krokami co 5°

Wąskie pole radaru


+
+

–

Kąt nachylenia: 35°

Kąt nachylenia: 35°


90°

Manualne ustawianie
kąta obrotu
– 20° ... +20° krokami co 5°

2.2 m

Montaż

I

III. Inicjacja

2.2 m
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II. Podłączenie,

0m
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–

–
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1m

0m
2m

3m
4m

2m

1m

0m

min. = 0,5 x 0,25, max. = 4 x 2 m (szerokość x głębokość)

1m

2m
3m
4m

2m

1m

0m

min. = 0,16 x 0,8, max. = 2 x 4 m (szerokość x głębokość)
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Manualna konfiguracja DIP-Switch i potencjometru

2 3 4

Potencjometr
Wyjście radaru (aktywne / pasywne, NO/NC)

1

ON

DIP-svitsj

identyfikacja kierunku

Filtr zakłóceń (drzwi i zakłócenia EMC)
optymalizacja ruchu poprzecznego i filtrskrzydła obrotowego

Najmniejsze pole

Funkcje radaru

1 = najmniejsze pole radaru (dioda zamiga raz),
2 …, 3* = średnie pole radaru (zamiga 3 razy),
4 … 5 = największe pole radaru (zamiga 5 razy)
ON
2 3 4

ON = w obu kierunkach
OFF* = do przodu

2 3 4

ON = włączona funkcja CTO
OFF* = wyłączona

2 3 4

ON = filtr drzwiowy i zakłóceniowy włączony (zakłócenia kompatybilności
elektromagnetycznej, np. świetlówki), OFF* = filtr wyłączony

2

ON = pasywne (NC)
OFF* = aktywne (NO)

Identyfikacja kierunku
1

Optymalizacja ruchu
poprzecznego CTO
(Cross Traffic Optimisation)

ON

Filtr drzwiowy
(zakłócenie dla radaru)

ON

1

1
ON

Wyjście radaru
1

Występujący błąd
Wyzwalanie radaru przy zamykaniu drzwi

Świeci światłem stałym Błędna inicjacja radaru bez widocznej
ingerencji obcej

Usuwanie
1. Kąt radaru ustawić dalej od drzwi.
2. Dostosować wielkość pola radaru.
1. Unikać oświetlenia (np. świetlówek) w pobliżu czujnika.
2. Z otoczenia czujnika usunąć ruchome obiekty (rośliny, tablice reklamowe itp.).
3. Unikać silnych wibracji przy czujniku.
4. Ewentualny wpływ pobliskiego drugiego czujnika radarowego (bardzo mało prawdopodobne).

Dane techniczne
Technologia
Wysokość montażowa
Napięcie robocze
Prąd roboczy
Zużycie energii
Prąd rozruchowy

Wyjście radaru
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3 4

Usuwanie zakłóceń
Zielona dioda
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Największe pole

Opis

Wielkość pola
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Średnie pole

Radarowy moduł o podwójnym polu, 24.125 GHz
1.8 - 4 m

11.5 – 32 V DC / 12 – 28 V AC, 50/60 Hz
maks. 120 mA
maks. 4 W
maks. 800 mA
Przekaźnik półprzewodnikowy
Napięcie przełączające: marks. 48 V AC / 48 V DC
rezystancja zestyku: maks. 30 Ω,
Prąd przełączania: maks. 80 mA,
Zdolność przełączania: maks. 500 mW AC) / DC

Klasa ochronności
IP54 (EN 60529)
Temperatura robocza -20 °C do 60 °C
Wilgotność
maks. 95% względne, bez kondensacji
172 x 60 x 48 mm
Wymiary
(długość x szerokość x głębokość)
Ciężar
120 g

Deklaracja zgodności UE
Patrz załącznik
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WEEE
Urządzenia oznaczone tym symbolem należy utylizować osobno, zgodnie z prawem krajowym dotyczącym ekologicznego usuwania,
przetwarzania i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

10 Certyfikat FCC
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.
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Kontakt
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in China
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* Ustawienie fabryczne
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