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Käyttöönotto

2 Asennus

     Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

Suositeltavat vaiheet käyttöönotossa: I. Asennus II. Kytkentä
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Yleistä

Turvaohjeet 1

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

� Suojus 
� LED-ikkuna (havaitseminen) 
� Ei käytetä 
� Radarmoduuli 
� Anturielektroniikka 
� Kiinnityspisteet 
� Kaapelin vetäminen 
	 LED-radar: vihreä
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1. Poista anturin suojus. 2. Ota esille ja kytke kaapeli. 3. Asenna anturi

Radarkenttä

Radaranturi automaattiovien avaamista varten

1. Aseta poran sabloni 
2. Poraa reikä, ota sabloni pois 
3. Vedä kaapeli ja asenna anturi 

Anturin asennus

II

Sähkökytkennät
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PrimeMotion B Ohjaus
1 valkoinen

2 ruskea

3 vihreä
4 keltainen

Kaapeli

valkoinen
ruskea
vihreä
keltainen

Jännitteen 
saanti

Tutka
lähtö*

3 m –
+

11.5 - 36 V DC
12 - 28 V AC

Radar 
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Radarkentän mekaaninen hienosäätö4
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Manuaalinen pystysuoran 
kallistuskulman asetus 
0° ... +45°  5° pykälällä 

Manuaalinen  suplementti-
kulman asetus 
– 20° ... +20° 5° pykälällä 
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–
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Leveä radarkenttä Käännä antennia 90°            Kapea radarkenttä

min. = 0.16 x 0.8, max. = 2 x 4 m (leveys x syvyys)min. = 0.5 x 0.25, max. = 4 x 2 m (leveys x syvyys) 
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* Katso myös DIP-kytkimen asetuksia (kappale 5)

radarkenttä
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• Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja pidä ne myöh-
empää tarvetta varten.  

• Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi jalankulkijan oven yläpuolelle. 
• Ilman EU-konedirektiivin mukaista turvallisuusrakenneosaa, ei saa käyttää henkilösuo-

jaukseen tai HÄTÄPYSÄYTYS-toimintoon 
• Älä käytä tätä tuotetta muuhun kuin sen määrittelemään sovellukseen.  
• Vain koulutettu ja pätevä henkilöstö saa asentaa ja alustaa laitteen.  
• Asentajan vastuulla on suorittaa riskien arviointi sekä asentaa järjestelmä voimassa 

olevien paikallisten, maakohtaisten ja kansainvälisten määräysten, turvallisuusnor-
mien, lakien ja määräysten mukaan sekä, jos se koskee tätä tapausta, konedirektiivin 
2006/42/EU vaatimusten mukaan. 

• Harkitse aina sovellusten turvatoimintoja kokonaisuutena, älä koskaan vain yhden 
yksittäisen järjestelmän osan suhteen.  

• Asentaja on vastuussa järjestelmän testaamisesta varmistaakseen, että se täyttää 
kaikki sovellettavat turvallisuusstandardit.  

• Anturia saa käyttää vain erittäin pienjänniteturvallisuudesta (SELV), jossa on turvalli-
nen sähköerotus standardin EN 61558 mukaisesti. Johdotuksen on oltava suojattu me-
kaanisilta vaurioilta.  

• Vältä yleensäkin kosketuksia elektronisiin ja optisiin rakenneosiin. 
• Oven käyttölaite ja karmiprofiili täytyy asianmukaisesti maadoittaa.
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5 DIP-kytkimien ja potentiometrin manuaalinen asetus

Radartoiminnot                          Kuvaus

Kentän suuruus (herkkyys)
1 = pienin radarkenttä (LED vilkkuu kerran) 
2 ......., 3* = keskikokoinen radarkenttä (vilkkuu 3 kertaa) , 
4 ......., 5* = suurin radarkenttä (vilkkuu 5 kertaa)

Suunnan tunnistus
1

ON

2 3 4

OFF* = Liikkeet kohti anturia 
ON = Liikkeet kohti anturia ja poispäin anturista

Poikittaisliikenne-/saranaovisuodatin 1

ON

2 3 4

OFF* = pois 
ON = Suodatin päällä (asennus  saranaoveen, vähemmän epätoivottuja avauksia) 
Käytetään kapeaa kenttää varten asennetulla antennilla. Antaa vähemmän 
epätoivottuja avauksia kentän yläosassa kulkevilta

Häirintäsuodatin (Epätoivottujen 
häirintöjen tapauksessa) 1

ON

2 3 4

OFF*= suodatin pois 
ON = Häirintäsuodatin- ja ovisuodatin päällä (EMC-häirinnät, esim. valoputki) 

Tutka lähtö
1

ON

2 43

OFF* = aktiivi (NO) 
ON = passiivinen (NC)
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N

2
3

4 Tutka lähtö (aktiivinen/passiivinen, NO/NC) 
Häirintäsuodatin (ovi ja EMC häiriöt)  
poikittaisliikenne-/sähkömagneettisia häiriöitä 
Suuntatunnistin (ainoastaan kohti radaria) 

vihreä LED Virhe Toimenpide

palaa  
jatkuvasti

Radar havainnoi suljettaessa oven
1. Aseta antennin kallistuskulma kauemmas ovesta

2. Sovita radarin kentän suuruus

Radar havaitsee ilman näkyvää syytä

1. Vältä valaistusta (esim. loistelamput) anturin välittömässä läheisyydessä
2. Ei liikkuvia esineitä (esim. mainoskyltit) anturin välittömään läheisyyteen
3. Vältä anturin lähellä voimakkaita värinöitä
4. Muiden lähellä olevien radaranturien vaikutus (epätodennäköistä).

Pienin kenttä           Suurin kenttä

Keskisuuri kenttäPotentiometri DIP-kytkimet 

Oletuksena aktivoituu hitaan liikkeen havoinnointi. Se havaitsee hitaat liikkeet, kun anturi on aktivoitunut.

2

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 8

WEEE9

FCC-hyväksyntä 10

Yhteystiedot 11

Laitteet, joissa on tämä symboli, vaativat erikoiskäsittelyn hävitettäessä. Hävittäminen on tehtävä kyseisessä maassa sovellettavien 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristöä säästävää hävittämistä, jälleenkäsittelyä ja kierrätystä koskevien lakimääräysten 
mukaisesti.

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 sekä Industry Canada-standardin RSS-210 vaatimukset. 

Varoitus: Jos tähän laitteeseen tehdään muutoksia tai mukautuksia, voi tämän laitteen käytön FCC-hyväksyntä peruuntua. 

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

Designed in Switzerland / Made in China

Katso liite 

Häiriöiden korjaus6

Tekniset tiedot7

Tekniikka radar kaksoiskenttämoduuli (24,125 Ghz)
Asennuskorkeus 1.8 - 4 m
Käyttöjännite 11.5 – 32 V DC / 12 – 28 V AC, 50/60 Hz
Käyttövirta max. 120 mA 
Tehonkulutus   max. 4 W
Inrush-virta max. 800 mA

Tutka lähtö 

Kiinteän tilan rele:  
Kytkentäjännite: max. 48 V AC/ 48 V DC 
Kosketuksen vastus: max. 30 Ω  
Kytkentävirta: max. 80 mA 
Kytkentäkapasiteetti: max. 500 mW AC/DC

Suojalasi IP54 (EN 60529) 
Käyttölämpötila -20 °C til 60 °C
Kosteus max. 95% suhteellinen, ei-kondensoituva

Mitat 172 x 60 x 48 mm (PxLxS)
Paino 120 g
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