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Radar sensor voor het openen van automatische deuren
Vertaling van de originele instructie
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Radarfeld









 Afdekkap
 LED indicatie
 Geen functie
 Kabel doorvoer
 Montage gaten
  Potmeter
 Radar module
LED micro groen

Veiligheid instructies

• Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar
deze voor latere raadpleging.
• Dit product is ontworpen om boven een voetgangersdeur te worden gemonteerd.
• Geen veiligheidscomponent volgens de EU-machinerichtlijn, mag niet worden gebruikt
voor persoonlijke bescherming of voor de NOODSTOP-functie
• Gebruik dit product uitsluitend voor de gespeciﬁceerde toepassing.
• Alleen getraind en gekwaliﬁceerd personeel mag het apparaat installeren en initialiseren.
• De installateur is ervoor verantwoordelijk een risicobeoordeling uit te voeren en het
systeem te installeren in overeenstemming met de geldende lokale, nationale en inter-

nationale voorschriften, veiligheidsnormen, bepalingen en wetten, en – indien van toepassing – in overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42/EG.
• Let altijd op de veiligheidsfuncties van uw toepassingen als geheel, en niet alleen in
relatie tot een individuele sectie van het systeem.
• De installateur is verantwoordelijk voor het testen van het systeem om te verzekeren
dat het voldoet aan alle geldende veiligheidsnormen.
• De signaalgever mag alleen worden gebruikt met een veiligheidssysteem met extra
lage spanning (SELV) met een veilige elektrische scheiding volgens EN 61558. De bedrading moet worden beschermd tegen mechanische schade.
• Vermijd over het algemeen het aanraken van elektronische en optische componenten.
• De deuraandrijving en het dorpelproﬁel moeten correct geaard worden.

Inbedrijfstelling
Aanbevolen proces voor de inbedrijfstelling: I. Montage II. Aansluiting III. Initialisatie

Montage

I

1. Afdekkap afnemen
Montage van de sensor

Montage

2

3

3. Monteer de sensor

1. Boorsjabloon positioneren
2. Gaten boren, boorsjabloon verwijderen
3. Kabel installeren en sensor monteren

Elektrische aansluitingen

II

Aansluiting

2. Installeer de kabels en sluit deze aan

PrimeMotion B

1
2
3
4

Controller
1 white

Power Supply 2 brown

3m

3 green
4 yellow

Cable

Radar
output*

white
– 11.5 - 36 V DC
brown + 12 - 28 V AC
green
Microwave
yellow

4 3 2 1

* zie ook DIP switch-settings hoofdstuk 5

Fijne mechanische afstelling

III

Handmatige verstelling van
de module hoek
0° ... +45° in 5° stappen
–

verdraai 90 graden


Breed radar veld

Smal radar veld

+
+

–

Neighoek: 35°



Neighoek z: 35°
90°

2.2 m

Handmatige instelling van
de zwenk hoek
– 20° ... +20° in 5° stappen

2.2 m

Initialisatie
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0m

+

–

–

+

1m

0m
2m

3m
4m

2m

1m

0m

min. = 0.5 x 0.25, max. = 4 x 2 m (WxD)

1m

2m
3m
4m

2m

1m

0m

min. = 0.16 x 0.8, max. = 2 x 4 m (WxD)
1

Handmatige configuratie DIP-Switch en Potmeter

1

ON

2 3 4

DIP-Switch

Potentiometer
Radar uitgang (active/passive, NO/NC)
storingsfilter(deur en EMC-storingen)
CTO en draaiveld filter
Richting herkening

medium Radar veld

smalste Radar veld

Radar Functie

groot Radar veld

OMSCHRIJVING
1 = smalste radar veld (LED knippert eenmaal)
2 ......., 3* = medium radar veld (knippert 3 maal)
4 ......, 5 = grootste radar veld (knippert 5 maal)

Veld grootte
ON
2 3 4

ON = beide richtingen
OFF* = voorwaards

2 3 4

ON = CTO on
OFF* = voorwaards

2 3 4

ON = Deurfilter is Aan ( bijv. TL-lamp,)
OFF* = filter uit
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ON = passief (NC)
OFF* = actief (NO)

Richting herkenning
1
ON

Cross Traffic Optimisation CTO
1
ON

Deurfilter
(storings filter voor Radar)

1
ON

Radar uitgang
1

3 4

SMD is een Fabrieks instelling, SMD herkent langzame bewegingen.
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Opheffing van storingen
groene LED

Foutmelding

Oplossing
1. Hoek van de radar verder van de deur af instellen

Radar activering bij deursluiting
aan
continuously
Foutieve activering radar zonder
lit
zichtbare externe inwerking
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Technische gegevens
Technologie
Montagehoogte
Bedrijfsspanning
Bedrijfsstroom
Opgenomen
vermogen
Inschakelstroom

Radar uitgang
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2. Veldgrootte van de radar aanpassen
1. Verlichtingen (bijv. TL-lampen) direct bij de sensor vermijden
2. Geen bewegende objecten (bijv. planten, reclameborden etc.) in de buurt van de sensor
3. Sterke vibraties bij/aan de sensor vermijden
4. Evt. beïnvloeding door een 2e radarsensor in de buurt (zeer onwaarschijnlijk)

radar dubbele veldmodule 24.125 GHz
1.8 - 4 m
11.5 – 32 V DC / 12 – 28 V AC, 50/60 Hz
max. 120 mA
max. 4 W

Beschermingstype IP54 (EN 60529)
Bedrijfstemperatuur -20 °C to 60 °C
Luchtvochtigheid
max. 95% relatief, niet-condenserend
Afmetingen
Gewicht

172x60x48mm (LxBxD)
120 g

max. 800 mA
Solid State Relay:
Schakelspanning: max. 48 V AC / 48 V DC
Contact weerstand: max.30 Ω
Schakelende stroom: max. 80mA
Schakelvermogen: max. 500 mW AC / DC

EU-conformiteitsverklaring
Zie bijlage
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WEEE
Apparaten met dit symbool moeten aan het einde van hun levensduur apart ingezameld en verwerkt worden. Dit moet plaatsvinden in
overeenstemming met de wetgeving van de betreffende landen op het gebied van milieuvriendelijke afvoer, recycling en opwerking van
elektrische en elektronische apparaten.

10 FCC-toelating
Dit apparaat voldoet aan de eisen van deel 15 van de FCC-voorschriften en de norm RSS-210 van Industry Canada.
Waarschuwing: Indien veranderingen of modiﬁcaties aan dit apparaat verricht worden, kan de FCC-toestemming voor het gebruik van dit
apparaat vervallen.

11 Contact
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in China
2

* Fabrieks instellingen
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