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Kombinerad radar & ljusridå (AIR) för öppning och avsäkring av automatiska skjutdörrar
Översättning av originalbruksanvisning
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 Täckkåpa
 Fästpunkter
b Värdesknapp (svart)
 LED-display
 Sensorelektronik
LED-radar: grön (höger)
 AIR ljusfönster
Optikslinser
Ljusridå vinkeljustering
 Kabelgenomföring
LED ljusridå: röd (vänster)  Radarmodul
 Sensor utan kåpa
a Funktionsknapp (röd)
 LCD-display

PrimeScan
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Säkerhetsanvisningar
Beakta nationella och internationella föreskrifter för dörrsäkerhet.
Montage och driftsättning av sensorer får endast utföras av utbildad yrkesman.
Ingrepp och reparation på utrustningen får endast utföras av tillverkare.
Apparaten får endast användas i lågspänningssystem (SELV) med skyddsjord.
Betrakta alltid din utrustnings totala säkerhetsutrustning och aldrig en enskild komponents del.
Montören är skyldig att utföra en riskbedömning samt installera sensor och dörr korrekt,
Undvik att röra vid elektriska och optiska komponenter,
Dörrdrivenheten och dörrkarmen måste vara jordade på korrekt sätt.

I. Montering

III. Initiering

II. Anslutning

1. Lossa täckkåpan
2. Ställ in fältbredden på ljusridån (AIR) (se kap. 2.1)

3. Dra kabel och anslut
4. Montera sensor

2.1 Inställning av fältbredd på ljusridån (PrimeTec/PrimeScan)
Man ställer in AIR-fältbredden med bifogade plastbrickor som snäpps fast framför
sensoroptiken. (Dimensioner vid 2,2 m montagehöjd).
1.

Möjliga inställningar
E, G, H täckta

A, B, D täckta
Fältstorlek: 0.75 x 0.2 m

A, D täckta

G, H täckta
Fältstorlek: 1.2 x 0.2 m

Fältstorlek: 0.75 x 0.2 m

Fältstorlek: 0.25 x 0.2 m

A, B, G, H täckta

A B
C D

E F
G H
A. B, G, H täckta

Fältstorlek:0.25
0.25xx0.2
0.2m
Fältstorlek:
m

2.

1. För in i
spåret nedanför linsen
2. Tryck & klick!

A, B täckta

A, B, G, H täckta
Fältstorlek: 0.25 x 0.2 m

Sensor utan täckbrickor:
alla ljusstrålar är aktiva

Fältbredd:
2.3 x 0.2 m

Fältstorlek: 1.2 x 0.2 m

*

Fältstorlek: 1.3 x 0.2 m

Montering

Idrifttagning
2 Rekommenderade steg för idrifttagning:
I
Montering

2.2 Montering av sensorer

1. Placera borrschablon
2. Borra hål, ta bort schablonen
3. Dra kabel och montera sensor
*Fabriksinställning
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3

Elektriska anslutningar
PrimeTec A ES/PrimeScan A *

Anslutning

II

–
+ 2
3
–
+ 4
5
–
+ 6
– 7
+ 8

Strömförsörjning
Radarutgång
Test
AIR-utgång

4

Kabel

1 vit
brun
grön
gul
grå
rosa
blå
röd

3m
kabel

vit
brun
grön
gul
grå
rosa
blå
röd

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

* För andra versioner (t. ex. PrimeTec A ES.SM.V), se bilaga.

Initiering

III

Initiering

Ta innan anslutning av strömförsörjningen bort alla föremål från dörrens närområde som inte omedelbart hör till initieringen av dörranläggningen. Se
till att inga personer befinner sig inom dörrens närområde då detta förhindrar korrekt drifttagning.
grön LED
röd LED
Det växelvisa blinkandet visar att sensorn initieras, «inlärning».
(varar 20-25 s.) Medan start, är firmware-versionen (FXXX) visas.
Efter inkoppling av sensorn till strömförsörjningen är den i 30 minuter mottaglig för eventuell konfigurering via fjärrkontrollen Reglobeam.
Efter avslutad initiering lyser den röda/gröna LED-dioden endast vid en detektering.
Sensorn är nu i drift. Skulle ytterligare inställningar eller justeringar vara nödvändiga hänvisas till nästa avsnitt.

5

Mekanisk finjustering
5.1

Ljusridån - AIR (PrimeTec/PrimeScan)
Inställning av lutningsvinkel på
justerskruv:

–

+ 1 … + 7°
0°

-5 till +7° steglöst

5-10 cm

– 1 … – 5°
5.2

+

Radarfält (PrimeTec)
Runt radarfält
➝ se tabell parameter 3

Manuell inställning av lutningsvinkeln
0° ... +90° i 5° steg

Brett radarfält
➝ se tabell parameter 3

+
–

2.2 m

+

2.2 m

–

Manuell inställning av sidovinkel
-20° ... +20° i 5° steg
0m

0m

1m
2m

+

–

–
6

0m

1m

1m

2m

min. = 0.5 x 0.5m (BreddxDjup)
max. = 2.7 x 1.9m (BreddxDjup)

+

2m

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

Konfigurering med fjärrkontroll RegloBeam 2 (se bruksanvisning för RegloBeam 2)
Fjärrkontroll:
IR-gränssnitt

5 cm / 2"

sifferknappar
Funktions
knappar

7

0m

1m
2m

Grundläggande funktion för fjärrkontroll:
Funktion

Start- Funkt.- sifferknapp knapp(ar) knapp(ar)

Starta
kommunikation
med sensorn



Ingen Ingen



–
Adress
 och numret på vald Ansluten till sensor med
ej konIngen kan
sifferknapp (adress) vald adress
figureras
via
lyser konstant
Reglobeam

Starta kommunikation
med viss
sensoradress

Visas på fjärrkontroll

 lyser konstant
 blinkar

Fjärrkontrollens funktion

Anvisning

Ansluten till sensorn
Ingen anslutning
till sensorn

Om  blinkar, håll fjärrkontrollen närmre och rikta direkt mot
sensorn, kontrollera batterierna.
Om  blinkar, ingen kontakt.
Om  och siffra blinkar, inget
konfigureringsläge aktiverat.

Manuell konfigurering (knappanvändning)
Automatik
LCD

1

2

Konfig.-läge

Val
Radar AIR

Välj

1

1

1

2

2

Funktion/Värde Tillbaka till val Tillbaka i drift
2

1

1

2

1

2

Allmänt

Manöverknapp
röd (funktion) &
svart (värde)

A: Automatikläge
t: testa aktiv
Tryck kort på
 Radar
utgång ON
båda knapparna
 AIR
utgång ON

Röd knapp:
Skiftar mellan
radar, AIR och
allmänna
funktioner

Svart knapp:
Väljer radar, AIR
eller allmänna
funktioner

Röd Knapp:
Val av
funktion*
Svart knapp:
Val av önskat
värde

Tryck på båda
knapparna

Tryck på båda
knapparna
Växlar efter 1 min över
till automatikläge (A)

* Vid byte till nästa funktion sparas det valda värdet.
2

3

3
4
5
6
7

Fältgeometri

Tvärtrafiksfilter CTO
(Cross Traffic Optimisation)

SMD fältstorlek (Slow Motion Detection)

Störningsfilter (Då radarn detekterar oönskat)

Radarutgång

1–3

1–4

1–5

1–5

1–2

1–3

1–5

1–2
–

3
4
–

AIR-utgångens kontaktlogik

AIR-utgång

Manuell inläsning av ny bakgrund

–

2

2

2

2

1
2
3

Snabbval till förinställda applikationer

Aktivera/Inaktivera
Kombinerade utgångar

RegloBeam-adress (kommunikation
fjärrkontroll
sensor ) & ljusfrekvens

1–8

1 2

1 2

1 2

–
–

 – Högsta känslighet (eenl. DIN 18650 till 3.5m)

AIR detektion
kontakt öppen

* = till,  = från (AIR reaktiveras automatisk efter 15 min)

= AIR detektion
kontakt stängd

hög

låg

 = 10 s,  = 30 s (eenl. EN 16005) , * = 60 s (eenl. DIN 18650 + AS 5007),
 = 180 s,  = 15 min
 = slave  = slave
 = aktiv
* = passiv

Inställning för
seriekoppling: Se
applikationsblad

+
+

+

+

Status
+

lyser = Kod ej inlagd

 +  lyser = Tillgångskod är aktiv

Vid överlappande ljusridåer varvas jämna och ojämna sensoradresser

Lagring
Tryck på 
Tryck på 

 = aktiverad (Både AIR eller radar riktar sig emot radarutgången)
* = ej aktiverad
* = Adress 1,  = Adress 2,  = Adress 3,  = Adress 4,  = Adress 5,  = Adress 6

REGLOBEAM (FJÄRRKONTROLL) 2
Knappkod Betydelse sifferknapp (värde)
= Initiera på nytt

 +   = Koppla från konfig.-läge för Reglobeam, koppla till via tillgångskod eller strömavbrott.
*= Fabriksvärden (ej adress),  = Trottoar,  = Serviceboende,  = Slussar, För samtliga inställda
värden visas

 = Hög dörr,  = Smal dörr,  = Bred dörr, = Fabriksåterställning Funktion 0

 +  Inlärning av bakgrunden (bakgrunden har lagrats, när den röda LED-lampan har släckts. Dröjer ca 5 sekunder.

+

+

+

* – Normal känslighet (enl. DIN 18650 till 2.6m)

 +   – Hög känslighet (enl. DIN 18650 till 3.2m)

 – Låg känslighet
 – Mycket hög känslighet

* = aktiv (NO),  = passiv (NC),  = radar frånkopplad (inte möjligt på «SM-varianter» för nötutgångar)

* = Filter från,  = dörrfilter till (Om radarn reagerar på dörrens rörelse),
 = störningsfilter på (EMC-störningar, t.ex. lysrör),  = dörr- och störningsfilter till

* = från,  = litet,  ...  = medium,  = stort SMD-fält (Extra närvarokänslighet)

 = från, * – svag filtrering,  ...  = medium,  – hög filtrering
( –  = tvärtrafikfiltrets styrka) (Ger färre oönskade öppningar, avsett för rund fältgeometri)

 = runt radarfält
* = brett radarfält

 = Rörelse mot och från sensorn * = Rörelse mot sensorn  = Rörelse från sensorn

 = minsta radarfältet,  ......., * = medelstort radarfält , ......,  = största radarfältet

REGLOBEAM (FJÄRRKONTROLL) 2
Knappkod Betydelse sifferknapp (värde)

+

+

+

+

+

+



REGLOBEAM (FJÄRRKONTROLL) 2
Knappkod Betydelse sifferknapp (Värde)

Välj kod (1111 - 9998)
Till
Tryck 4 gånger
Från
1
För konfigurationsläge tryck på båda knapparna under en kort stund // 2 Tryck först på startknappen  för att starta kommunikationen / Vid mottagning av data tänds den gröna LED under en kort stund

1–6

1–2

–

Tryck på Data i en
sekunde för
ändring av komfortinställningen

Tillträde (genom att man samtidigt håller båda manöverknapparna nedtryckta kan man gå till
Konfigurationsläget för de allmänna funktionerna)

–

Reset (Omstart, samma inställningar)
Stäng av åtkomst för fjärrkontroll

Håll båda knapparna nedtryckta i 8s

KNAPPMANÖVRERING 1
LCD
Funktion (Mode) Värde (Data)

1–4

1–5

2

Inställning av Acceptanstid för stillastående
objekt (Inlärning av förändrad bakgrund)

1–4

1

Inställning av känsligheten

Allmänna funktioner (PrimeTec / PrimeScan)

1

1

1

1

1

1

1

KNAPPMANÖVRERING 1
Funktion (Mode) Värde (Data)
LCD

2

Riktningsavkänning

Ljusridåns funktioner (PrimeTec / PrimeScan)

1

KNAPPMANÖVRERING 1
Funktion (Mode) Värde (Data)
LCD

Fältstorlek

Radarfunktioner (PrimeTec)

* Fabriksinställning
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Åtgärdande av fel
8.1

Åtgärd vid felaktiga detekteringar

röd LED

grön LED

Uppstående fel

Åtgärd

Radarn detekterar vid dörrstängning
lyser
konstant

släckt

Radarn detekterar utan synbar orsak

Ljusridån detekterar vid dörrstängning
Lyser
konstant
eller blinkar

släckt

släckt

släckt

8.2

Ljusridån detekterar utan synbar orsak

Dörren förblir öppen

grön LED

blinkande

släckt

Felmeddelande på LCD

släckt

3: Radarfel
4: Fel på radarutgång (SM)

2

släckt

1. Koppla från utrustningen från försörjningsspänningen
2. Koppla åter till utrustningen.
3. Om utrustningen visar felet på nytt eller inte startar ➝ byte av utrustningen

2: Watchdog

blinkande

blinkande

Åtgärd

1: Självtest

1

5: AIR-fel
6: Fel på AIR-utgång

1. Koppla från utrustningen från försörjningsspänningen
2. Kontrollera kontakten på radarmodulen
3. Koppla åter till utrustningen.
4. Om utrustningen visar felet på nytt eller inte startar ➝ byte av utrustningen
1. Koppla från utrustningen från försörjningsspänningen
2. Rengör optiken
3. Koppla åter till utrustningen.
4. Om utrustningen visar felet på nytt eller inte startar ➝ byte av utrustningen

Viktiga tekniska data
PrimeTec / PrimeScan
Teknik
Antal IR-Spots
Mått IR-Spot
Reaktionstid
Monteringshöjd
Vinkelinställning IR-Spots
Strömförsörjning
Effekt
Inkopplingsström
Utgång (AIR / Radar)
Skyddsklass
Fjärrkontrollens räckvidd
Drifttemperatur
Dimensioner
Vikt
Livslängd

10

2. Anpassa radarns fältstorlek.
1. Undvik belysning (t.ex. lysrör) 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).
Ställ in AIR-sensorns vinkel längre bort från dörren.
1. Undvik belysning (t.ex. lysrör) i omedelbar närhet av sensorn.
2. Undvik vattenpölar på marken.
3. Undvik starka vibrationer vid sensorn.
4. Påverkan från en annan sensorns överlappande AIR-fält. Ställ in ny
annan ljusfrekvens/adress (varva jämna och ojämna adresser)
5. Reducera AIR:s känslighet (Höja värdet).
1. Konfigurera om AIR-utgångens kontaktlogik till ett annat värde.

Åtgärd vid felmeddelande

röd LED

1

9

1. Ställ in radarns vinkel längre bort från dörren.

Aktiv infraröd (våglängd: 880nm), radar dubbelfält Modul ➝ PrimeTec (24.125 GHz)
36
3 cm x 3 cm (vid 2.2 m monteringshöjd)
< 200 ms
1.8 – 4 m
-5° till +7° steglös
≤ 120 mA @ 11.5 – 32 VDC
< 4 Watt
≤ 240 mA
Optokopplare (50 VDC, 20 mA)
Avsedd för användning enligt IP54
3m
-20° till 60° C
PrimeTec: 260 x 60 x 48.5mm (LxBxT), PrimeScan: 216 x 60 x 47.5mm (LxBxT)
PrimeTec: 250 g, PrimeScan: 180 g
20 år

EU-försäkran om överensstämmelse
Se bilaga

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

12 FCC-tillstånd
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.

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

