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Yhdistetty radar ja valoverho (IAR) automaattisten työntöovien avaamista ja suojaamista varten
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
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 Suojus
 LED-näyttö
 AIR valoikkuna
 Kaapelointi
 Anturi ilman suojusta
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a
 Kiinnityspisteet
b Arvopainike (musta)
 Anturielektroniikka
LED-radar: vihreä (oikea)
Optinen linssit
AIR valoverhon kulman säätö
LED valoverho: punainen (vasen)  Radarmoduuli
a Toimintopainike (punainen)  LCD-näyttö

Turvaohjeet
Noudata kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä koskien oviturvallisuutta.
Anturien asennus ja käyttöasennukset saa suorittaa ainoastaan koulutettu ammattilainen.
Yksikön saa avata ja korjata vain valmistaja.
Laitetta käytetään ainoastaan matalajännitejärjestelmissä, jotka on maadoitettu.
Huomioi aina välineen turvallisuusvarusteita kokonaisuudessaan eikä ainoastaan yhden komponentin osaa.
Asentaja on velvollinen suorittamaan riskiarvioinnin sekä asentamaan anturit ja oven oikein.
Vältä liikuttelemasta sähköisiä ja optisia osia.
Oven käyttöyksikkö ja karmit on maadoitettava oikein.

III. Alustus

II. Kytkentä

1. Irrota suojus.
2. Aseta valoverhon kentän leveys (AIR) (katso kappale 2.1)

3. Vedä kaapeli ja kytke
4. Asenna anturi

2.1 kentän leveyden asentaminen valoverhossa (PrimeTec/PrimeScan)
AIR -kentän leveys asetetaan mukana tulevilla muovilaatoilla, jotka napsautetaan kiinni
anturin optiikan eteen.
kentän leveys:
2.3 x 0.2 m
Ilman peittolaattoja olevat anturit:
2.2. metrin korkeudessa
kaikki valonsäteet ovat aktiivit

1.

Mahdolliset asennukset (paino 2.2 metrin asennuskorkeudessa)

A, B, D peitetyt
Kentän suuruus: 0.75 x 0.2 m

A, D peitetyt

C, D peitetyt (G, H)

E F
G H
A. B, G, H peitetyt

Kentän
suuruus: x0.25
x
Kentän
suuruus:0.25
0.2 m

Kentän suuruus: 1.2 x 0.2 m

E, G, H peitetyt
Kentän suuruus: 0.75 x 0.2 m

Kentän suuruus: 0.25 x 0.2 m

A, B, G, H peitetyt

A B
C D

E, F peitetyt (A, B)

A, B, G, H peitetyt
Kentän suuruus:0.25 x 0.2 m

2.

1. Aseta raiteet
linssin alle
2. Paina & napsauta!

Kentän suuruus: 1.2x 0.2 m

*

Kentän suuruus:1.3 x 0.2 m

Asennus

Käyttöönotto
2 Suositeltavat vaiheet käyttöönotossa: I. Asennus
I
Asennus

2.2 Anturien asennus

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

1

3

Sähköliitännät
PrimeTec A ES/PrimeScan A *

Kytkentä

II

Virransaanti

–
+

Radarin ulosmeno

–
+
–
+
–
+

Testi
AIR–ulosmeno

4

Ohjaus

1 valkoinen
2 ruskea
3 vihreä
4 keltainen
5 harmaa
6 roosa
7 sininen
8 punainen

3m
Kaapeli

valkoinen
ruskea
vihreä
keltainen
harmaa
roosa
sininen
punainen

–
+ 11.5 - 32 VDC
– Radar IN
+
–
+ Test
–
+ AIR IN

* Muille malleille (esim. PrimeTec A ES.SM.V), katso liite..

Alustus

III

Alustus

Ennen virtalähteeseen kytkemistä poista oven alueelta kaikki esineet, jotka eivät kuulu välittömästi
ovilaitteiston alustukseen. Varmista ettei oven lähettyvillä ole henkilöitä, jotka voisivat estää oikean
käytön.

punainen LED vihreä LED

Vuoroittainen vilkkuminen osoittaa, että anturia alustetaan, ”oppiminen”
(kestää 20–25 s.) Käynnistyksen aikana, firmware-versio (FXXX) näkyy.
Sen jälkeen kun anturi on kytketty virtalähteeseen, on se 30 minuutin ajan vastaanottavainen mahdolliselle konfiguraatiolle Reglobeam kaukosäätimen avulla
Alustuksen loputtua palaa punainen/vihreä LED-diodi ainoastaan etsintävaiheessa.
Anturi on nyt käytössä. Jos tarvitaan muita asetuksia tai säätöjä, katso seuraava kappale.

5

Mekaaninen hienosäätö
5.1

Valoverho – AIR (PrimeTec/PrimeScan)
Kallistuskulman asetus
säätöruuvin avulla:

–

+ 1 … + 7°
0°

-5 - +7° portaattomasti

5-10 cm

– 1 … – 5°
5.2

+

Radarkenttä (PrimeTec)
Pyöreä radarkenttä
➝ Katso taulukko parametrit 3

Kallistuskulman manuaalinen asetus
0° ... +90° 5° pykälillä

Leveä radarkenttä
➝ Katso taulukko parametrit 3

+
–

2.2 m

+

2.2 m

–

Suplementtikulman manuaalinen asetus
-20° ... +20° 5° pykälissä
0m

0m

1m
2m

+

–

–
6

0m

1m

1m

2m

min. = 0.5 x 0.5m (leveys x syvyys)
max. = 2.7 x 1.9m (leveys x syvyys)

+

2m

min. = 1.1 x 0.6m (leveys x syvyys)
max. = 4.7 x 1.7m (leveys x syvyys)

Konfigurointi RegloBeam 2 kaukosäätimellä (katso RegloBeam 2 in käyttöohjeet)
Kaukosäädin:
Toiminnon

IR-rajapinta

5 cm / 2"

Toimintopainikkeet
Numeropainikkeet

7

0m

1m
2m

Käynnistä
kommunikointi
anturin kanssa
Käynnistä
kommunikaatio
tietyn anturin
osoitteen
kanssa

Käynnistys- Toimintopainike
painikkeet





Kaukosäätimen perustoiminnot:
Numero- Näkyy kaukosäätimess Kaukosäätimen toiminto
painikkeet

 palaa jatkuvasti
 vilkkuu

Ei

Ei

Ei

–
osoitetta
voida konfiguroida
Reglobeamin

Kytketty anturiin
Ei kytkentää anturiin

Jos  vilkkuu, vie kaukosäädin
lähemmäksi ja kohdista suoraan
kohti anturia tarkista paristot

Kytketty anturiin valitulla
osoitteella

Jos  vilkkuu, ei kontaktia
Jos  ja numero vilkkuvat,
yhtään konfiguraatiotilannetta
ei aktivoitu

 ja numero, joka valittu numeropainikkeessa (osoite)
palavat jatkuvasti

Ohje

Manuaalinen konfiguraatio (painikkeella)
Automaattinen
LCD

1

2

Konfig.tila

Valitse
Radar AIR

Valinta

1

1

1

2

2

2

Toiminto/Arvo Takaisin valintaan Takaisin käyttöön
1

1

2

1

2

Yleistä
A: Automaattinen
tila
t: testaa Aktiivinen Paina lyhyesti
 Tutka lähtö
molempia
Liikuttelupainike
päälläb
painikkeita
punainen (toiminto)  AIR lähtö
& musta (arvo)
päällä

Punainen
painike:
Vuorottele
radarin, AIRin ja
yleisten asetusten kesken.

Musta painike:
Valitse, haluatko
konfiguroida
radarin , AIRin
 tai yleiset
toiminnot  

Punainen
painike:
Toiminnon* valinta Paina molempia
Musta painike: painikkeita
Halutun arvon
valinta

Paina molempia
painikkeita
Kytkeytyy automaattisesti automaattikäyttöön (A) 1 min kuluttua

* Vaihdettaessa seuraavaan toimintoon, tallennetaan valittu arvo.

3

3
4
5
6
7

Kentän geometria

Poikittaisliikennesuodatin CTO
(Cross Traffic Optimisation)

SMD kentän suuruus (Slow Motion Detection)

Häirintäsuodatin
(Kun radar havaitsee turhia asioita)

Radarulosmeno

1–3

1–4

1–5

1–5

1–2

1–3

1–5

1–2
–

3
4
–

AIR-ulosmenon kontaktilogiikka

AIR-ulosmeno

Taustan opettaminen manuaalisesti

1
2
3

Pikavalinta esiasetetuille sovelluksille

Aktivoi / ota pois käytöstä
Yhdistetyt ulosmenot

RegloBeam-osoite (kommunikointi
kaukosäädin
anturi) & valotaajuus

1–8

1–6

1–2

Pitää painaa Data
1 sek., jotta voitaisiin valita mukavuusasetus

–

Konfiguraatiotilaan menemiseksi paina molempia painikkeita hetken // 2 Paina ensin käynnistyspainiketta

* = pois päin,  = pieni, .... keskitaso,  = suuri SMD-kenttä (Extra läsnäoloherkkyys)

 – Korkein herkkyys (DIN 18650 mukaan ≤ 3.5m)

= AIR havaitseminen
kosketin auki

korkea

matala

Säätö sarjakytkentää varten:
Katso sovellussivu.

* = kohti,  = poispäin (AIR aktivoituu uudestaan automaattisesti 15 minuutin kuluttua)

= AIR havaitseminen
kosketin kiinni

 = 10 s,  = 30 s (EN 16005 mukaan), * = 60 s (DIN 18650 + AS 5007 mukaan)
 = 180 s,  = 15 min
 = Orja  = Orja
 = aktiivi * = passiivinen

+

+

Tila
+

palaa = Koodia ei annettu

 +  palaa = Pääsykoodi aktiivi

Valitse koodi (1111 - 9998)
Paina 4 kertaa

Paina 
Paina 

Varastointi

Päällekkäin menevillä valoverhoilla kierrätetään parillisia ja parittomia anturiosoitteitar

 = aktivoitu (AIR tai tutka molemmat ohjaukset tutkan ulostulossa)
* = ei aktivoitu (radar ja valoverho antavat signaalit erillisille ulosmenoille)
* = Osoite 1,  = Osoite 2,  = Osoite 3,  = Osoite 4,  = Osoite 5,  = Osoite 6

REGLOBEAM (KAUKOSÄÄDIN) 2
Painikekoodi Merkitys numeropainike (Arvo)
= Alusta uudelleen

 +   = Irrota Reglobeam konfig.tilasta, kytke pääsykoodilla tai virrankatkaisulla
*= tehdasarvot (ei osoite),  = Jalkakäytävät,  = Palveluasuminen,  =Sulut, Kaikille asetetuille
arvoille näytetään

 = Korkea ovi, 6= Kapea ovi, = Leveä ovi, = Tehdasasetusten palautus toiminto 0

 +  Taustan opettelu (tausta on opeteltu, kun punainen ledi sammuu). Kesto noin 5 sekuntia.

+

+

+

* – Normaali herkkyys (DIN 18650 mukaan ≤ 2.6m)

 +   – Korkea herkkyys (DIN 18650 mukaan ≤ 3.2m)

 – Alhainen herkkyys
 – Erittäin alhainen herkkyys

* = aktiivi (NO),  = passiivinen (NC),  = radar kytketty irti (SM-vaihtoehdossa ei ole mahdollista)

REGLOBEAM (KAUKOSÄÄDIN) 2
Painikekoodi Merkitys numeropainike (Arvo)

+

* = Suodatin pois päin,  = ovisuodatin kohti (Jos radar reagoi oven liikkeeseen),
 +   = Häirintäsuodatin päällä (EMC-häirinnät, esim. valoputki),  = ovi- ja häirintäsuodatin kohti

+

Kohti  +
Pois päin  +

1 2

1 2

1 2

–
–

 = pyöreä radarkenttä
*= leveä radarkenttä

 = Liike kohti sensoria ja sensorista pois päin * = Liike kohti anturia  = Liike anturista pois päin

 = pienin radarkenttä, ...* = keskikokoinen radarkenttä, .... = suurin radarkenttä

 = pois päin, * – heikko suodatus, .... keskitaso,  – voimakas suodatus (–= poikittaisliiken +  nesuodattimen vahvuus) (Antaa vähemmän epätoivottuja avauksia, tarkoitettu pyöreälle kentän geometrialle)

+

+



REGLOBEAM (KAUKOSÄÄDIN) 2
Painikekoodi Merkitys numeropainike (Arvo)

 aloittaaksesi kommunikoinnin. / Vastaanotettaessa tietoja syttyy vihreä LED hetkeksi

Päällekkäin menevillä valoverhoilla kierrätetään parillisia ja parittomia anturiosoitteita
Pääsy (pitämällä painettuina molempia liikuttelupainikkeita päästään yleistoimintojen konfiguraatiotilaan)

–

Pid molempia painik

Nollaus (Uudelleen käynnistys, samat asetukset)
Sulje pääsy kaukosäätimeen

1

–

2

2

2

2

KNAPPMANØVRERING 1
LCD
Toiminto (Moodi) Arvo (Tieto)

1–4

1–5

2

Paikoillaan olevan esineen hyväksyntäajan
asettaminen

1–4

1

Herkkyyden asettaminen

Yleiset toiminnot (PrimeTec / PrimeScan)

1

1

1

1

1

1

1

KNAPPMANØVRERING 1
Toiminto (Moodi) Arvo (Tieto)
LCD

2

Suuntatunnistin

Valoverhon toiminnot (PrimeTec / PrimeScan)

1

LIIKUTTELU PAINIKKEILLA 1
Toiminto (Moodi) Arvo (Tieto)
LCD

Kentän suuruus

Radartoiminnot (PrimeTec)

* Tehdasasetukset

8

Vikojen korjaus
8.1

Toimenpiteet virheellisten havaintojen tapahtuessa

punainenLED vihreä LED

Virhe

Toimenpide
1. Aseta radarin kulma kauemmas ovesta

Radar havainnoi suljettaessa oven
sammunut

2. Sovita radarin kentän suuruus

palaa
jatkuvasti
Radar havaitsee ilman näkyvää syytä

Valoverho havainnoi avattaessa ovea
palaa
jatkuvasti sammunut
Valoverho havaitsee ilman näkyvää syytä
tai ajoittain

sammunut
8.2

sammunut Ovi ei mene kiinni

Toimenpiteet virheilmoitusten sattuessa

punainenLED vihreä LED

Vikailmoitus LCD:ssä
1: Itsetestaus

1

vilkkuva

2: Vahtikoira

vilkkuva

sammunut

vilkkuva

vilkkuva

sammunut

2

1. Kytke laite irti virtalähteestä
2. Kytke uudelleen laitteeseen
3. Jos laitteessa ilmenee uudelleen vika tai ei käynnisty ➝ laitteen vaihto

1. Kytke laite irti virtalähteestä
2. Tarkista radarmoduulin kontakti
4. Vika radarin ulosmenossa (SM)
3. Kytke uudelleen laitteeseen
4. Jos laitteessa ilmenee uudelleen vika tai ei käynnisty ➝ laitteen vaihto
1. Kytke laite irti virtalähteestä
5: AIR-vika
2. Puhdista optiikka ja tarkista naarmujen varalta
6: Vika AIR-ulosmenossa
3. Kytke uudelleen laitteeseen
4. Jos laitteessa ilmenee uudelleen vika tai ei käynnisty ➝ laitteen vaihto

Tärkeät tekniset tiedot
PrimeTec / PrimeScan
Tekniikka
IR-pisteiden lukumäärä
Mitta IR-piste
Reaktioaika
Asennuskorkeus
Kulmanasetus IR-pisteet
Virtalähde
Teho
Kytkentävirta
Ulostulo (AIR/radar)
Suojalasi
Kaukosäätimen kantama
Käyttölämpötila
Mitat
Paino
Käyttöikä

10

Toimenpide

3. Radarvika

1

9

1. Vältä valaistusta (esim. valoputki) 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). palaa jatkuvasti
Aseta AIR-anturin kulma kauemmas ovesta
1. Vältä valaistusta (esim. valoputki) anturin välittömässä läheisyydessä
2. Vältä vesilammikoita maassa.
3. Vältä anturin lähellä voimakkaita värinöitä
4. Toisen anturin päällekkäin menevä AIR-kenttä vaikuttaa. Aseta uudelleen
toinen valotaajuus/osoite (kierrätä parillisia ja parittomia osoitteita)
5. Vähennä AIR herkkyyttä (Arvon nosto)
1. Konfiguroi AIR-ulosmenon kontaktilogiikka toiseen arvoon

Aktiivi infrapuna (aallonpituus: 880nm), radar kaksoiskenttä Moduuli ➝ PrimeTec (24.125 GHz)
36
3 cm x 3 cm (ved 2,2 metrin asennuskorkeudessa)
< 200 ms
1.8 – 4 m
-5° – +7° portaattomasti
≤ 120 mA @ 11.5 – 32 VDC
< 4 wattia
≤ 240 mA
optoliitin (50 VDC, 20 mA)
tarkoitettu käytettäväksi IP54 mukaan
3m
-20° kohti 60° C
PrimeTec: 260 x 60 x 48.5mm (LxBxT), PrimeScan: 216 x 60 x 47.5mm (LxBxT)
PrimeTec: 250g, PrimeScan: 180 g
20 vuotta

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Katso liite

11 WEEE
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.

12 FCC-hyväksyntä
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.

13 Yhteystiedot
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in China
4

