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Idrifttagning

2 Montering

     Översättning av originalbruksanvisning  

Rekommenderade steg för idrifttagning: I. Montering II. Anslutning
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Allmänt 

Säkerhetsanvisningar 1

Förvara för senare användning!

� Täckkåpa 
� LED-fönster (Detektering) 
� Används inte 
� Radarmodul 
� Sensorelektronik 
� Fästpunkter 
� Kabelgenomföring 
	 LED radar: grön

PrimeMotion B 
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1. Ta av sensorns täckkåpa 2. Dra fram och anslut kabeln  3. Montera upp sensorn

Radarfeld

Radarsensor för öppning av  automatiska dörrar  

1. Placera borrschablon 
2. Borra hål, ta bort schablonen 
3. Dra in kabeln och montera sensorn 

Montering av sensorn
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Elanslutningar
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PrimeMotion B Styrning
1  vit

2  brun

3  grön
4  gul

Kabel 

vit
brun
grön
gul

Spännings-
försörjning

Radar-
utgång *

3 m –
+

11.5 - 36 V DC
12 - 28 V AC

Radar 
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Mekanisk finjustering av radarfält4
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Manuell inställning av  
vertikal lutningsvinkel 
0° ... +45° i 5° steg

Manuell inställning av  
sidovinkel 
–  20° ... +20° i 5° steg
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Brett radarfält Vrid antennen 90°           Smalt radarfält

min. = 0.16 x 0.8, max. = 2 x 4 m  (BreddxDjup)min. = 0.5 x 0.25, max. = 4 x 2 m (BreddxDjup)
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* Se även kapitel 5, DIP-switch inställningar

Radarfält

PrimeMotion B  
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•Läs denna skötselanvisning noggrant innan du tar enheten i drift och behåll den för 
senare bruk. 

• Denna produkt är avsedd för montering ovanför en gångdörr. 
• Ingen säkerhetskomponent enligt EU maskindirektiv, får inte användas för personskydd 

eller NÖDSTOPP-funktionen. 
• Använd inte denna produkt på annat sätt än för den specifika applikationen. 
• Endast utbildad och kvalificerad personal får installera och initiera enheten. 
• Det är installatörens ansvar att göra en riskbedömning och installera systemet i enlig-

het med gällande nationella och internationella bestämmelser och säkerhetsnormer 
samt, om tillämpligt, i enlighet med maskindirektiv 2006/42/EG. 

• Tänk alltid på hela applikationens säkerhetsfunktion, inte bara på en viss del av syste-
met. 

• Installatören ansvarar för att testa systemet för att säkerställa att det uppfyller alla 
gällande säkerhetsstandarder. 

• Signalgivaren får endast manövreras från ett lågspänningssystem (SELV) med säker 
elektrisk isolering enligt SS-EN 61558. Ledningarna måste skyddas mot mekaniska 
skador. 

• Undvik alltid att vidröra elektroniska och optiska komponenter. 
• Dörrdrivningen och valvstensprofilen måste vara korrekt jordade.
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5 Manuell inställning av DIP-switchar och potentiometer

Radarfunktioner                          Beskrivning

Fältstorlek (känslighet)
1 = minsta radarfält (LED blinkar en gång), 
2 ......., 3* = medelstort radarfältet (blinkar 3 gånger) , 
4 ......., 5* = största radarfältet (blinkar 5 gånger) 

Riktningsavkänning
1

ON

2 3 4

OFF* = Rörelser mot sensorn 
ON = Rörelser mot och från sensorn

Tvärtrafiks-/Slagdörrsfilter 1

ON

2 3 4

OFF* = av 
ON = Filter på (montage över slagdörr, färre oönskade öppningar) 
(Används med antennen monterad för smalt fält. Ger färre oönskade  
öppningar från passerande i yttre delen av fältet)

Störningsfilter 
(Vid oönskade detekteringar) 1

ON

2 3 4

OFF* = filter av 
ON = dörr- och störningsfilter på (EMC-störningar, t.ex. lysrör)

Radarutgång
1

ON

2 43

OFF* = aktiv (NO) 
ON = passiv (NC)

Radarutgång (aktiv/passiv, NO/NC) 
Störningsfilter (dörr och EMC-störningar) 
Tvärtrafiks-/slagdörrsfilter 
Riktningsavkänning  (endast mot radarn)

grön LED Uppstående fel Åtgärd

lyser 
konstant

Radarn detekterar vid dörrstängning
1. Ställ in antennens lutningsvinkel längre bort från dörren.

2. Anpassa radarns fältstorlek.

Radarn detekterar utan synlig orsak

1. Undvik belysning (t.ex. FL-lampor) i omedelbar närhet av sensorn.
2. Inga rörliga Objekt (t. ex. reklamskyltar mm) i omedelbar närhet av sensorn.
3. Undvik starka vibrationer vid sensorn.
4. Eventuell inverkan av en andra radarsensor i närheten (högst osannolikt).

Minsta fältet           Största fältet

Medelstort fältPotentiometerDIP-Switch

Slow motion funktionen är påslagen i fabriksinställning.Denna används även till att fånga upp långsamma rörelser efter sensoraktivering.
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EU-försäkran om överensstämmelse 8

WEEE9

FCC-tillstånd 10

Kontakt11

Apparater med denna symbol måste hanteras separat vid återvinningen. Detta ska göras i enlighet med respektive nationella lagar om miljövän-
lig avfallssortering, bearbetning och återvinning av elektriska och elektroniska apparater. 

"Denna apparat uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna och den kanadensiska industrinormen RSS-210 (Industry Canada). 

Varning: Om ändringar eller modifieringar görs på denna apparat kan FCC-godkännandet för drift av denna apparat upphävas." 

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

Designed in Switzerland / Made in China

Se bilaga 

Åtgärdande av störningar6

Tekniska data7

Teknik Radar dubbelfältsmodul (24,125 Ghz)
Monteringshöjd 1.8 - 4 m
Driftspänning  11.5 – 32 V DC / 12 – 28 V AC, 50/60 Hz
Driftsström max. 120 mA
Effektförbrukning max. 4 W
Inkopplingsström max. 800 mA

Radarutgång

Solid state-relä. 
Kopplingsspänning: max. 48 V AC / 48 V DC,  
Kontaktmotstånd: max. 30 Ω  
Växelström: max. 80 mA 
Byteskapacitet: max. 500 mW AC/DC 

Skyddsklass  IP54 (EN 60529)
Drifttemperatur -20 °C till 60 °C
Luftfuktighet max. 95 % relativt, icke-kondenserande

Dimensioner 172 x 60 x 48 mm (LxBxT)
Vikt 120 g
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