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Kombinovaný aktivní infračervený / radarový senzor k otevírání a pro bezpečnost u automatických posuvných dveří
Překlad originálního návodu k použití
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PrimeScan B
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b) zelená LED

 Kryt
 Okénko AIR senzoru
 Kabelová průchodka
 Stručný návod







 LED radar: zelená (vpravo)
 Otvory pro upevnění
 LED AIR: červená (vlevo)  Zařízení pro nastavení AIR
 Tlačítko Funkce (červené)  Radarový modul
 Tlačítko Hodnota (černé)  LCD displej

Bezpečnostní pokyny

• Tento návod k obsluze si pečlivě přečtěte před uvedením zařízení do provozu a
uschovejte jej pro budoucí potřebu.
• Tento výrobek je určen k instalaci nad integrovanými dveřmi.
• Nepoužívejte tento výrobek jinak než pro určené použití.
• Zařízení smí instalovat a inicializovat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.
• Instalační technik odpovídá za to, že provede posouzení rizik a nainstaluje systém v
souladu s příslušnými platnými místními, národními a mezinárodními předpisy,
bezpečnostními normami, nařízeními a zákony a případně v souladu se směrnicí o
strojních zařízeních 2006/42/ES.
• Bezpečnostní funkce vašeho použití vždy berte v úvahu jako celek, nikdy ne pouze ve
vztahu k některé jednotlivé části systému.
• Instalující osoba je odpovědná za testování systému, aby se ujistila, že systém splňuje
všechny platné bezpečnostní normy.

• Bezpečnostní zařízení, která jsou klasifikována jako kategorie 2 podle normy
EN ISO 13849-1, musí být pravidelně testována – minimálně jednou za cyklus.
• Pokud není bezpečnostní zařízení provozně aktivováno alespoň jednou za rok, musí
jej obsluha alespoň jednou ročně zkontrolovat ručně.
• Zařízení je povoleno napájet pouze bezpečným velmi nízkým napětím (SELV) s
ochranou elektrickým oddělením podle EN 61558. Elektroinstalace musí být
chráněna proti mechanickému poškození.
• Za všech okolností zabraňte dotyku elektronických a optických prvků.
• Pohon dveří a příčník musejí být řádně uzemněny.

Uvedení do provozu
Doporučený postup při uvádění do provozu:  Montáž  Zapojení  Inicializace
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Montáž



1. Sejměte kryt
3. Položte a připojte kabel
2. Nastavte šířku pole aktivního infračerveného (AIR) senzoru (viz kapitolu 2.1) 4. Namontujte senzor

Montáž

2.1

Nastavení šířky pole AIR senzoru (PrimeTec / PrimeScan)
Šířku pole AIR senzoru lze nastavit pomocí zacvakávacího plastového krytu před optikou senzoru.
1.
Šířka pole:
*
2,0 m × 0,2 m
Senzor bez krytu: všechny
při 2,2 m
2.
světelné paprsky jsou aktivní
1. Posunout
2. Zatlačit a zacvaknout
Možná nastavení (rozměry při montážní výšce 2,2 m)

A

2.2

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

Velikost pole:
1,2 × 0,2 m

Zakryto A, B

Velikost pole:
0,5 × 0,2 m

Zakryto A, B, D

Velikost pole:
1,2 × 0,2 m

Zakryto C, D

Velikost pole:
0,5 × 0,2 m

Zakryto A, C, D

Velikost pole:
1 × 0,2 m

Zakryto A, D

A

B

C

D

A

B

C

D

Montáž senzoru

1. Umístěte šablonu pro vyvrtání otvorů
2. Vyvrtejte otvory, odstraňte šablonu
3. Umístěte kabel a namontujte senzor
* tovární nastavení

1

3


Elektrické zapojení
PrimeTec B / PrimeScan B

Zapojení

Napájení

3 zelená
4 žlutá

Výstup radar

3m
Cable

– 5 šedá
+ 6 růžová

Test

7 modrá
8 červená

Výstup AIR

4

Řízení
bílá –
hnědá + 11,5–32 V DC
zelená
Radar
žlutá
šedá
–
Test
růžová

1 bílá

–
+ 2 hnědá

modrá

+

AIR

červená

Inicializace
PŘED zapnutím napájení odstraňte z prostoru dveří všechny předměty, které nepatří do
okolí dveří. Dbejte na to, aby se v prostoru dveří nezdržovaly žádné osoby – v opačném
případě není možné uvedení do provozu provést správně.



červená LED zelená LED

–

Inicializace

Střídavé blikání na jedné a druhé straně signalizuje inicializaci („zaučení“) senzoru.
(trvání 20–25 sekund) Při spouštění se zobrazí verze firmwaru FXXX.
Po dokončení inicializace svítí červená/zelená LED pouze v případě, že proběhla detekce.

Senzor je nyní v provozu. Případná další potřebná nastavení či seřízení jsou popsána v následujících oddílech.
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Přesné mechanické seřízení
5.1

Pole AIR senzoru (PrimeTec / PrimeScan)

Nastavení úhlu sklonu pomocí
seřizovacího šroubu:

–

+ 1 … + 7°
0°

Sklon: -5° ... +7° bezstupňové

5-10 cm

– 1 … – 5°
5.2

+

Pole radarového senzoru (PrimeTec)

Ruční nastavení úhlu sklonu
0° ... +90° v krocích po 5°

Široké radarové pole		

otočit o 90°

Úzké radarové pole


–

+

+

Úhel sklonu: 35°

0m

–

–
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Úhel sklonu: 35°

1m

2m
3m

1m

2m

0m

3m

2m

4m

1m
4m

min. = 0,5 m × 0,25 m (Š×H)
max. = 4 m × 2 m (Š×H)

+

1m

0m
1m

+

2m

2.2 m

Ruční nastavení úhlu
natočení
-20° ... +20° v krocích po 5°

3m

2.2 m

3m


––

90°

1m

2m

0m

2m

min. = 0,16 m × 0,8 m (Š×H)
max. = 2 m × 4 m (Š×H)

Ruční konfigurace (ovládání tlačítky)

LCD

Automatický

Konfig. režim

1

1

2

2

Volba

Radar

1

AIR

2

Volba

Funkce/parametr

Volba zpět

1

1

1

2

2

Zpět na automatiku
1

2

Společně

Ovládací tlačítka
červené (funkce)
černé (hodnota)
2

A: automatický
režim
t: test aktivní
Stiskněte krátce
obě tlačítka
 Zap. výstup
radaru
 Zap. výstup AIR

Červené tlačítko:
přepínání mezi
radarovým
Černé tlačítko:
senzorem, AIR
volba
senzorem a společným provozem

Červené tlačítko:
volba parametru *
Stiskněte
Černé tlačítko:
obě tlačítka
volba hodnoty
parametru

Stiskněte obě
tlačítka
Po 1 minutě přejde
automaticky do
automatického
režimu (A)

* Při přepnutí na jiný parametr se hodnota uloží
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7

6

4

2

1

1–2

1–2

1–2

1–2

1–5

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY1
Funkce (červené) Hodnota (černé)

1

1

1

1

1

LCD

1

Pro konfigurační režim krátce stiskněte obě tlačítka

Frekvence AIR (V případě překrývajících se AIR polí sledovat
pořadí adres: ➔ liché číslo 1➔
sudé číslo 2 ➔ liché číslo 3)

Kombinované výstupy
aktivovat/neaktivovat

Reset
Předběžné nastavení (po provedení předběžného nastavení
se po opuštění konfiguračního režimu provede reset)

Společné funkce (PrimeTec / PrimeScan)  

Výstup AIR

Výstup AIR – kontaktní logika

Nastavení doby “naučení nového pozadí”

Nastavení citlivosti

Funkce AIR (PrimeTec / PrimeScan) 

+

3

2

1–6

1–2

Hodnota stisknuté po
dobu 1 sekundy

1–2

1–4

1–5

1–5

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY1
Funkce (červené) Hodnota (černé)
Stiskněte obě tlačítka po dobu 8 s
1–8
Pro volbu předběžného
1
nastavení držte tlačítko
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3

2

1

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY1
Funkce (červené) Hodnota (černé)

1 2

1 2

1 2

LCD

2

2

2

2

LCD

V továrním nastavení je aktivována funkce Slow Motion Detection. Po aktivaci senzoru slouží k rozpoznání pomalých pohybů.

Výstup radaru

Dveřní filtr

Optimalizace příčného provozu CTO
(Cross Traffic Optimisation)

Rozpoznání směru

Velikost pole

Funkce radaru (PrimeTec) 

žádná detekce
kontakt rozepnutý

= aktivní (NO)

= pasivní (NC)

		 žádná detekce
		 kontakt sepnutý

*

Nastavení
Master  ➔ Slave 
Master  ➔ Slave 

Sériové zapojení

* tovární nastavení

* = frekvence 1,  = frekvence 2,  = frekvence 3,  = frekvence 4,  = frekvence 5,  = frekvence 6

 = aktivováno (radar a AIR řídí radarový výstup)
* = neaktivováno

Pro všechny nastavené
hodnoty se zobrazí
parametr 0

Propojení: Viz schéma zapojení Sériové
zapojení: www.bircher.com ➔
Products ➔ PrimeTec

 = Standardní hodnoty,  = Chodník,  = Domov seniorů,  = Zádveří,
 = Vysoké dveře,  = Úzké dveře,  = Široké dveře,
 = Tovární nastavení

Nová inicializace a nastavení pozadí

POPIS

* = zap.
 = vyp. (automatická reaktivace AIR po 15 minutách)



   = vysoká citlivost (dle EN 16005 ≤ 3 m, pro použití v interiérech)
 = střední citlivost (dle EN 16005 ≤ 3 m)  = nízká citlivost (dle EN 16005 ≤ 2,3 m)
* = normální citlivost (dle EN 16005 ≤ 2,6 m)
 = velmi nízká citlivost
 = 10 s * = 30 s (dle EN 16005)  = 60 s (dle DIN 18650 + AS 5007)
 = 180 s  = 15 min

POPIS

* = aktivní (NO)
 = pasivní (NC)

* = filtr vyp.
   = dveřní filtr a filtr rušení zap. (elektromagnetické rušení, např. zářivky)

* = vyp.
   = zap. (doporučuje se pouze pro úzké pole)

   = oběma směry
* = vpřed

 = nejmenší pole radar. senzoru,  ......., * = střední pole radar. senzoru,  ......,  = největší pole
radar. senzoru

POPIS
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Odstraňování poruch
7.1

Postup při nesprávné aktivaci

červená LED zelená LED

chyba
Aktivace radaru při zavírání dveří

nesvítí

svítí trvale

svítí trvale

nesvítí

nesvítí

nesvítí

7.2

1. Nastavte úhel radaru dále od dveří.
2. Upravte velikost pole radarového senzoru.

1. Odstraňte z bezprostřední blízkosti senzoru světelné zdroje (např. zářivky).
2. V blízkosti senzoru se nesmí nacházet žádné pohyblivé objekty (např. rostliny, reklamní taChybná aktivace radaru bez
bule apod.).
zřejmého cizího působení
3. Zabraňte silným vibracím senzoru
4. M
 ožnost ovlivnění jiným radarovým senzorem v okolí (velmi nepravděpodobná)
Aktivace AIR při zavírání dveří
1. Nastavte úhel AIR senzoru dále od dveří.
1. Odstraňte z bezprostřední blízkosti senzoru světelné zdroje (např. zářivky).
2. Na zemi nesmí být louže.
Chybná aktivace AIR senzoru bez 3. Zabraňte silným vibracím senzoru.
zřejmého
4. Ovlivnění polem jiného senzoru, které zasahuje do pole AIR senzoru. Nastavte novou
cizího působení
frekvenci AIR senzoru.
5. Snižte citlivost AIR senzoru (zvyšte hodnotu).
Dveře zůstávají otevřené
1. Přepněte kontaktní logiku výstupu AIR na jinou hodnotu

Odstranění poruch senzoru

červená LED zelená LED

chyba
1

bliká

bliká

2

bliká
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odstranění

nesvítí

odstranění

1: Vlastní test
(RAM/ROM)
2: Vnitřní kontrola

1. Odpojte přístroj od napájení
2. Přístroj znovu připojte
3. Jestliže přístroj opět ukazuje chybu nebo se nezapne ➔ vyměňte přístroj

5: Chyba AIR
6: Chyba na výstupu AIR

1. Odpojte přístroj od napájení
2. Vyčistěte optiku a zkontrolujte, zda není poškrábaná
3. Přístroj znovu připojte
4. Jestliže přístroj opět ukazuje chybu nebo se nezapne ➔ vyměňte přístroj

Technické údaje
Technologie
Počet IR bodů
Rozměry IR bodu
Reakční doba
Montážní výška
Nastavení úhlu IR bodu
Provozní napětí
Provozní proud
Spotřeba energie
Náběhový proud
Výstup (AIR / Radar)
Krytí
Provozní teplota
Rozměry
Hmotnost
Odhadovaná životnost
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EU prohlášení o shodě
Viz příloha
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WEEE

Aktivní infračervená (vlnová délka: 880 nm), radarový modul s dvojitým polem ➔ PrimeTec (24,125 GHz)
24
3 cm × 3 cm (při montážní výšce 2.2 m)
< 200 ms
1,8–4 m
-5° ... +7° bezstupňové
PrimeTec B ES: 11.5–32 V DC; PrimeTec B ES/02: 12–32 V DC / 11–28 V AC, 50/60 Hz
PrimeScan B: 11.5–32 V DC
max. 120 mA
max. 4 W
max. 240 mA
Polovodičové relé: spínací napětí: max. 24 V AC / 34 V DC, kontaktní odpor: max. 10 Ω
spínací proud: max. 40 mA, spínaný výkon: max. 500 mW AC/DC
IP54
-20 ... 60 °C
PrimeTec: 260 × 60 × 48.5 mm (D×Š×H), PrimeScan: 216 × 60 × 47.5 mm (D×Š×H)
PrimeTec: 250 g, PrimeScan: 180 g
20 let

Se zařízeními s tímto symbolem se musí při likvidaci nakládat zvláštním způsobem. Likvidace se musí provádět v souladu se zákony
příslušných zemí pro ekologickou likvidaci, regeneraci a recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

11

Schválení FCC
Tento přístroj splňuje požadavky části 15 předpisů FCC a normy RSS-210 Industry Canada.
Výstraha: Jestliže budou na tomto přístroji provedeny změny nebo úpravy, může schválení FCC k provozu tohoto přístroje pozbýt
platnosti.
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Kontaktní
BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com
Designed in Switzerland / Made in China
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