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SUOMI

UniScan
testattavissa oleva läsnäoloilmaisin asennettavaksi
automaattisiin kääntöoviin/portteihin
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Yleistä
 Alumiiniprofiili
 Optinen yksikkö (US beam)
 Päätykappale 2x
 Etusuojus
 Kiinnike optisille yksiköille 2x
 Pistoruuviliitos kaapeliliitäntää varten (ei näy kuvassa)
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Turvallisuusmääräykset

• Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja pidä ne myöhempää tarvetta varten.
• Tämä tuote on tarkoitettu asennettavaksi jalankulkijan oven yläpuolelle.
• Älä käytä tätä tuotetta muuhun kuin sen määrittelemään sovellukseen.
• Vain koulutettu ja pätevä henkilöstö saa asentaa ja alustaa laitteen.
• Vain tehtaan valtuutettu henkilökunta saa tehdä laitteisto-/ohjelmistomuutoksia tai
korjauksia tuotteeseen.
• Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa anturin tai esineiden vaurioitumisen, vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
• Asentajan vastuulla on suorittaa riskien arviointi sekä asentaa järjestelmä voimassa
olevien paikallisten, maakohtaisten ja kansainvälisten määräysten, turvallisuusnor-
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mien, lakien ja määräysten mukaan sekä, jos se koskee tätä tapausta, konedirektiivin
2006/42/EU vaatimusten mukaan.
• Harkitse aina sovellusten turvatoimintoja kokonaisuutena, älä koskaan vain yhden yksittäisen järjestelmän osan suhteen.
• Anturia saa käyttää vain erittäin pienjänniteturvallisuudesta (SELV), jossa on turvallinen sähköerotus standardin EN 61558 mukaisesti. Johdotuksen on oltava suojattu
mekaanisilta vaurioilta.
• Etusuojuksen  murtuminen johtaa sirpalevaaraan
• Tunnistinta saa käyttää vain sitä varten tarkoitetussa alumiiniproﬁilissa
• Tunnistimen osat voivat kuumentua käytön aikana.
• Vältä yleensäkin kosketuksia elektronisiin ja optisiin rakenneosiin.

Käyttöönotto
Käyttöönoton suositeltu kulku: I. Alumiiniprofiilin asennus, II. Liitäntä, III. Tunnistimen ja kaapelin asennus, IV. Kulman säätö, V. Alustus

Seuraavat käyttöönottotoimenpiteet koskevat lähes kaikkia käytön tyyppejä. On kuitenkin mahdollista, että täytyy suorittaa jokin erityissäätö, jota ei ole tässä kuvattu.
Katso tällaisessa tapauksessa järjestelmän kuvausta ja taulukkoa tämän käyttöohjeen luvussa 3. Ota tarvittaessa yhteyttä tuoteasiantuntijaan.
2.1 Alumiiniprofiilin asennus

2.
Sähköliitäntä
Yksittäisten antureiden kytkentäkaavio

oviohjaukseen

Master/Slave-kytkentä
Master/Slave-kytkentä mukana tulevalla lattakaapelilla. Järjestelmään voidaan
lisätä 3 Slave-moduulia.
Vaihtojännitettä syötettäessä antureita ei voi kytkeä lattakaapeleilla (kaskadi). Käytä kytkennässä päätyholkeilla varustettua kaapelia (päätyholkin
suositeltu läpimitta 0.25 mm2)

Huomautus: liitäntäkaavio on esitetty virrattomana
Vakiotapauksessa releessä on virta (passiivinen)
NC = liitäntä 5 (NO)

Punainen ja vihreä painike optisen yksikön vieressä pitää asentaa
oven reunoihin.
Anturi b asennetaan180° käännettynä.

kierrä 180°

Painikkeet
b
14°

14°

2°

2° 2°

14°

Optiikan ja kaapelin asennus

Optisten yksiköiden asennus

III

2° 2°

2.3

Ovien varmistamiseksi kummaltakin puolelta suositellaan valinnaisen Y-sovittimen (288879) käyttämistä.

2°

Liitäntä

Ovijärjestelmän vaatimusten mukainen kaapelointi
1. Vedä (tai paina alhaalta päin) ruuvilukitus  pois optisesta yksiköstä, joka
liitetään oviohjaukseen (= Master-yksikkö).
2. Liitä kaapeli oviohjauksen vaatimusten mukaan
3. Aseta ruuviliitos takaisin tunnistimeen

14°
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Ohjeita kaapelin vetoa varten:
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Alumiiniprofiilin asennus



3. Kiinnitä päädyt suojuksen kiinnityksen
2. Jos etusuojus  tulee metritavarana, se täytyy
jälkeen. Kiinnitä päädyt  ohjaustapeilla
asettaa puhtaalle ja tasaiselle alustalle ja
varovasti katkaista hienoteräisellä metallisahalla,
profiilipuolelle. Vaihtoehto: Kiinnityksen
käsirautasahalla tai pienoisporalla (sopivalla
voi vahvistaa ruuveilla. Avaa sitä varten
leikkaustyökalulla). Asenna etusuojus käyttöönoton
ensin reikä (murra se auki).
jälkeen: 1. Poista suojakelmu, 2. Kiinnitä etusuojus
alumiiniprofiilin yläosaan . 3. Paina etusuojus
kiinni alumiiniprofiilin alareunaan.


2°

2.2

1. Tee reikä asennusta varten alumiiniprofiilin takapuolelle os
reikä puuttuu. Asenna profiili vaakasuoraan (käytä vesivaakaa). Huom! Alumiiniprofiilin täytyy olla tasaisesti asennuspintaa vastaan
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b

B
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D

Kierrä tätä varten liitimet  anturiin b (järjestys A,B,C,D).
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1. Kiinnitä optiset yksiköt  ja b alumiiniprofiiliin 
Vie sisään ylempi istukka kiinnikkeeseen  ylempään uraan
profiilissa  ja kiinnitä.
2. Kaapeli saa tilaa kiinnikkeen  ja profiilin välissä .
3. Lattakaapelilla kytketään Sensorit  ja b yhteen
(Huomioi leveä ja kapea ura,vältä liiallista voimankäyttöä).

ylempi ura








leveä ura



14°

2°

3.

2.

1.




kiinnitetty tunnistin

2.4

Kulman säätö
Jotta yksikkö toimii oikein, täytyy kulmien optisen yksikön oikealla ja
vasemmalla puolella olla samat.

Kulman säätö

IV

kapea ura

5°

14°

14°

2°

2° 2°

Tunnistuskenttä  on riippuvainen sijainnista US beam alumiiniprofiilissa.
Liitä optiset yksiköt mahdollisimman lähelle profiilin oikeaa tai vasenta
reunaa varmistaaksesi oven reunat.



5°

säädettävä
kulma 2° – 14°
(3° portaittain)

Jokaisen tunnistimen kulmat on valittava siten, etä ovi pysähtyy ENNEN
kosketusta.
Tässä ilmoitetut kulmien arvot kattavat 90 % kaikista sovelluksista.
Katso järjestelmän dokumentaatiota erityissovelluksia varten.

5°

8°

2– 14°


2.5

Alustus
Yhden ilmaisimen alustus tulee käyttöönoton yhteydessä tehdä Master-yksikössä (ensimmäinen alustus).
Ohjeita alustukselle erityisalustoilla:
Aseta lattialle pala pahvia erityisten alustojen yhteydessä (esim. ritilä) saavuttaaksesi oikean alustuksen (katso taulukko luvussa 5 parametrit alustan ominaisuudet).

"Vihreän" painikkeen Master-alustus

Alustus

V

Paina 5 sekuntia painiketta "vihreä", jolloin
Master-alustus alkaa. Käynnistä Master-alustus
vain sillä anturilla, joka on kytketty oviohjaukseen.
Painike «vihreä» Painike «punainen»

1. Jos molemmat valodiodit «punainen» ja «vihreä»
vilkkuvat, se merkitsee, että alustus on ktivoitu.
Anna tunnistuskentän olla häiriötön 6 sekunnin ajan.
2. Jos punainen valodiodi vilkkuu, se merkitsee, että
alustus on käynnissä. Älä astu tunnistuskenttään.
3. Katso vianetsintä luvussa 4, jos valodiodit vilkkuvat
kuten aikaisemmin.
4. Jos molemmat valodiodit ovat sammuneet,
alustus on päättynyt.

Master-alustus kaukosäätimen avulla
(RegloBeam 2):
Alustus:
1. Paina painiketta «G»
2. Aktivoi alustus painikkeilla F + 3 + 6
3. Kun olet valmis, poistu
konfigurointitilasta, jotta tahattomia
käskyjä ei voi antaa: F + 3 + 8
Kauko-ohjaus on saatavana lisävarusteena.

Valodiodi «vihreä» Valodiodi «punainen»
Alustuksen jälkeen ilmaisin on valmis käyttöön. Tarkasta ilmaisimen ominaisuudet. Jos ne eivät vastaa käyttöpaikan vaatimuksia,
voidaan erilaisia yksityiskohtaisia konfigurointeja asettaa ilmaisimen painikkeilla tai kaukosäätimellä (katso seuraava luku).
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Parametrien ja arvojen säädöt
Esimerkki herkkyyden säädöstä
Säätö painikkeilla «punainen» ja «vihreä»:
1. Paina 1 sekunnin ajan painikkeita «punainen» ja «vihreä»,
-> yksikkö on parametrissä 1 «Testitulo»
2. Paina 3 kertaa painiketta «punainen» -> yksikkö on parametrissä 4 «Herkkyys»
ja osoittaa arvoa 3 kolmen vihreän vilkun kautta (20 cm)
3. Paina 2 kertaa painiketta «vihreä» -> yksikkö osoittaa arvoa 5 viiden vihreän
vilkun kautta (40 cm).
4. Vaihtoehto: Poistu säätötilasta painamalla 1 sekunnin ajan painikkeita
«punainen» ja «vihreä».

Säätö kaukosäätimen avulla (RegloBeam 2):
1. Paina painiketta «G» kaukosäätimessä (esim. palaa «3» yksikölle osoitteella 3)
2. Paina painiketta «D», painike «3» syttyy, ts. aikaisempi arvo 3 (20 cm)
3. Paina painiketta «5», arvo 5 (40 cm) on säätynyt (painike » 5» syttyy)
Huomaa:
Jos painikkeet vilkkuvat, arvoa ei ole rekisteröity -> yritä uudelleen, aktivoi
konfigurointitila tarvittaessa: paina nopeasti yhtä optisen yksikön painiketta, yhdistä
virransyöttö päälle ja pois tai syötä käyttöoikeuskoodi kaukosäätimellä.

Ohjeita säätöjä varten:
Alustan ominaisuudet (lattia/maa):
• Kolme erilaista säätöä voidaan valita riippuen lattian ominaisuuksista.
Jos punainen LED vilkkuu kaksi kertaa ja tunnistinkentässä ei ole kohdetta,
erikoistausta on asetettava:
– vakio
– hyvin tumma tai heijastava lattia
– ritiläkansi -> aseta jotain ritilän päälle asennuksen ajaksi (herkkyys säätyy
silloin arvoon >= 50 cm)
Erityisten alustojen valinta estää ilmaisimen itsetestin alustaa kohti ja ritilän
yhteydessä estää myös automaattisen alustamukautuksen.
Synkronointi:
• Synkronointi on vakiona aktivoitu ja varmistaa sen, että tunnistimet toimivat
virheettömästi myös kenttien ylityskohdissa.
– Varoitus: Jos US beam (vihreä etiketti) tai R3 (keltainen etiketti) käytetään
vanhemmassa optisessa yksikössä samassa profiilissa, täytyy synkroinoinnit
kytkeä irti ja kenttien ylitykset välttää manuaalisesti (erilaiset kallistuskulmat,
ylittyvien säteiden esto tarvittaessa)
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Herkkyys:
• Herkkyys valitaan paikan vaatimusten mukaan (esim. DIN 18650, EN 16005).
– Ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja ja koskevat kohdekorkeutta, jonka voi tunnistaa.
Se vaihtelee riippuen alustan ominaisuuksista ja se täytyy tarkastaa paikan päällä.
Alustus:
• Alustuksessa opetetaan tunnistimien asennuskorkeus..
– Vastaava korkeus tallennetaan parametriin 8 samoin kuin arvot 1-4
(arvo 1 = n. 1,4–1,7m, 2 = n. 1,7–2m, 3 = n. 2,0 –2,4m, 4 = n. 2,4–3,0m)
Tehdasasetukset:
• Kaksi avainta painaa punaista ja vihreä 5s punainen merkkivalo vilkkuu,
vapauta sitten.
Pikavalinta:
Vakiotila säätää kaikki arvot tehdasasetuksiin ja kytkee päälle valonsäteet.
Virransäästötila säätää kaikki arvot tehdasasetuksiin ja kytkee pois valonsäteet 2,4 ja 6.
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F+4

F+8

Alustus

Synkronointitila

Pikavalinta
(vain kaukosäätimellä)

7

8

9

Valonsäteet

2

Valonsädemalli

Asennuskorkeus n.
1,4–1,7m

*synk

Paina  1 g
4 vilkkuu 8
kertaa

Paina  1 g
4 vilkkuu 9
kertaa
Vakiotila



vakio

1

*3



tötila

*Virransääs-

standby
& synk

Asennuskorkeus
n. 2,0–2,4m

Asennuskorkeus
n. 1,7–2m
no synk

säädön ajaksi)

* tumma / Ritilät (peitä



–

4

*500 ms

*Av

–

–

* 40 cm

–

5

1s

DIN 18650



–

–

6

3s

DIN 18650

50 cm

–

–

7

6s

70 cm

Reboot

Kaikki säädöt, katso sivun alin taulukko



–

–

10 s

–

SW versio

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Asennuskor- Korkeudenope- Masteralustus tai «punai- tus tai «vihreä» Valodioditesti Konfig. -tila
keus
n. 2,4–3,0m nen» painike 1 s painike 5 s



DIN 18650

DIN 18650

200 ms

30 cm

–

DIN 18650

20 cm

–

DIN 18650

heijastava
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50 ms

DIN 18650

DIN 18650

0 ms

15 cm

10 cm

Paina  1 g
4 vilkkuu 7
kertaa

–

DIN 18650

Rele aktiivinen *Rele passiiv.
vaihtokytkentä vaihtokytkentä

DIN 18650

Korkea aktiivisuus Korkea aktiivisuus Matala aktiivisuus Matala aktiivisuus
Pull down
Pull up
Pull down
Pull up

–

–

–

–

–

–

–

–



Tunnistinpainikkeet Arvo 1:
Parametrin1jälkeen
paina1kerranpäälle
     4 vilkkuu 2
% vilkkuu 1 kerran
kertaa

Arvo 3:
paina 1 kerran
päälle 

Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois

Arvo 3
B + 3: säde 3

Arvo 4:
paina 1 kerran
päälle 

Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois



Arvo 4
B + 4: säde 4



Arvo 5:
paina 1 kerran
päälle 

Arvo 6:
paina 1 kerran
päälle 

Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois


Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois

Arvo 6
B + 6: säde 6
Arvo 5
B + 5: säde 5

Arvo 7:
paina 1 kerran
päälle 

Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois



Arvo 7
B + 7: säde 7

1 x  drücken

Arvo 8:

Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois



Arvo 8
B + 8: säde 8

Arvo 9:
paina 1 kerran
päälle 



B + 9:Kaikki
säteet päällä

Arvo 9

Virransäästömalli

 

Tehdasasetukset

Pois yhdistelmässä
US beam ja vanhemmat
RS-beams (Revoscan)
Pikavalinta = parametrit
palautuvat
tehdasasetuksiin

Arvoa 1-4 käytetään
vain osoittamiseen

Ritilän säädön aikana
herkkyys on lukittu>=
50 cm,- huolehdi
turvallisuudesta

Yksikköosoite alustuksen jälkeen: Master = 3 Slave = 4-7

Releen laukeamisviive

DIN 18650

= Asennettuna standardin DIN 18650 mukainen



Tehdasasetus *Kunto toimitustilassa

% vilkkuu 2 kertaa % vilkkuu 3 kertaa % vilkkuu 4 kertaa % vilkkuu 5 kertaa % vilkkuu 6 kertaa % vilkkuu 7 kertaa % vilkkuu 8 kertaa % vilkkuu 9 kertaa Tehdasasetukset
 
Osoittaa erikois






Virransäästömalli
suorituksen

Arvo 2:
paina 1 kerran
päälle 

Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois

Arvo 2
B + 2: säde 2

Parametrissä 2 eroavat säädöt kaukosäätimen ja tunnistinpainikkeiden välillä. Kaukosäätimellä yksittäisiä säteitä voi kytkeä päälle tai pois. Punaisella ja vihreällä painikkeella säädetään yhdessä valonsädemallissa.
Jos valonsäteitä kytketään päälle tai pois, täytyy uusi korkeuden opetus tehdä toiminnolla "alustus". Herkkyysasteissa 6&7 tunnistimessa on vain 7 valonsädettä, säde 8 on kytketty pois

F+3

F+2

F+1

Paina  1 g 4
vilkkuu 5 kertaa
Paina  1 g 4
vilkkuu 6 kertaa

Paina  1 g 4
vilkkuu 4 kertaa

Paina  1 g 4
vilkkuu 2 kertaa
Paina  1 g 4
vilkkuu 3 kertaa

4 vilkkuu 1
kerran

Arvo 1
Kaukosäädin
B + nro: sädeOso- B + 1: säde 1
itus ja valinta pai     nikkeella 1 & 2
sekä «päälle» tai Painike 1 = päälle
Painike 2 = pois
«pois»
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Parametri 2 painikkeilla «punainen» ja «vihreä»

2

Parametri 2 kaukosäätimellä

Parametri 2 valonsädettä:

Start
Start

Alustan
ominaisuudet
(lattia)

3

Yksikköosoite

6

5

E

Releen
pitoaika

5

6

D

Herkkyys

4

C

Lähtö

3

    

Valonsäteet

2

A

Testitulo

9

8

7

6

5

4

3

2

Huomautuksia::

Jokaiselle arvolle anne% vilkkuu 2x % vilkkuu 3x % vilkkuu 4x % vilkkuu 5x % vilkkuu 6x % vilkkuu 7x % vilkkuu 8x % vilkkuu 9x taan arvo.
Paina 1 kerran Paina 1 kerran Paina 1 kerran Paina 1 kerran Paina 1 kerran Paina 1 kerran Paina 1 kerran Paina 1 kerran Arvon 9 jälkeen takaisin
arvoon 1









Arvo 9:

Arvo 8:

Arvo 7:

Arvo 6:

Arvo 5:

Arvo 4:

Arvo 3:

Arvo 2:

Huomaa: Suorita aina alustus vastaavassa optisessa yksikössä, kun parametrejä muutetaan.

Arvo 1:
2.
Kaukosää1
Arvojen din
säätö
Tunnisti% vilkkuu 1x
mien
painikkeet

Kaukosää- Tunnistimien
painikkeet
din

1.
Parametrien
valinta

1

Merkkien selitykset, painikkeet ja valodiodit:
4 = punainen valodiodi,  = punainen painike
 = vihreä painike
% = vihreä valodiodi,

Säätötila painikkeilla:
Pidä punaista ja vihreää painiketta painettuna
vähintään 1 sekunti
Poistu pitämällä punaista ja vihreää painiketta
painettuna alas 1 sekunti
Säätötila kaukosäätimellä: Paina painiketta
«G»Taste G drücken

Säädöt painikkeilla ja kaukosäätimellä:
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Vianetsintä
Oire
Punainen valodiodi vilkkuu
8 kertaan alustuksen jälkeen
Punainen valodiodi vilkkuu koko ajan
Punainen valodiodi vilkkuu 2 kertaa
Ovi ei avaudu tai sulkeude, vaikka
mitään ei tunnisteta
Master-alustus ei toimi, punainen
valodiodi vilkkuu 4 kertaa
Master-alustuksessa eivät kaikki
optiset yksiköt reagoi
Ovet eivät reagoi, tunnistus tapahtuu
silti
Tunnistin toimii ilman etusuojusta,
mutta ei sen kanssa

Punainen valodiodi vilkkuu 4,5,6 tai 7
kertaa

Molemmat valodiodit (punainen ja
vihreä) palavat jatkuvasti

Mahdollinen syy
- tunnistuskenttä ei ollut vapaa alustuksen aikana
- optiikan kiinnikkeet eivät ole oikein profiilissa
- optiset yksiköt eivät ole samassa kulmassa vasemmassa ja oikeassa
kiinnikkeessä
- heijastava alusta tai ritilä
- lattakaapeli viallinen
- tumma tai heijastava lattia
- Kohde tunnistuskentässä (ei virhettä)

Toimenpide
- suorita uusi alustus
- kiinnitä optiikan kiinnikkeet oikein profiiliin
- aseta sama kallistuskulma molempiin optiikan
kiinnikkeisiin
- valitse toinen alustan säätö
- vaihda lattakaapeli
- aseta parametri 7 kohtaan «tumma» tai «heijastava»

- testilähtöä ei ole aktivoitu tai virheellinen muuttuja on aktivoitu

- varmista, että testilähto on aktivoitu
- vaihda relelähdön säätöä niin, että se sopii
oviautomatiikkaan(katso kappale 3, sivu 1)

- AC-jännitettä käytetään

- muuta optisen yksikön virransyöttö DC-virransyötöksi

- AC-jännitettä käytetään
- katkos lattakaapelissa
- alustus tapahtui sellaisessa optisessa yksikössä, joka ei ole suoraan
yhdistetty oviohjaukseen tai kaapelihaaraan (Y-adapteri)
- optiikan kiinnikkeen kulma on väärä
- etusuojus huono (suuria naarmuja etusuojuksessa)
- herkkyys liian suuri (tunnistaa liian lähellä lattiaa)
- AC-jännitettä käytetään
- konfigurointivirhe
(optiset yksiköt on siirretty tai Master-asennuksen jälkeen)
- optisia yksiköitä ei ole alustettu tai alustus on virheellinen
- itsetesti ei onnistunut, tahaton aktivointi
- syöttöjännite ei ole tarpeeksi vakaa
- liian matala syöttöjännite
- jännitekatkos

- muuta optisen yksikön virransyöttö DC-virransyötöksi
- liitä lattakaapeli oikein tai vaihda se
- suorita alustus optisessa yksikössä, joka on suoraan
yhdistetty oviohjaukseen
- tarkasta optiikan kiinnikkeen kulma
- vaihda etusuojus
- vähennä herkkyyttä (valitse suurempi tunnistuskorkeus)

Tunnistus tapahtuu joskus, kun
ovenpuolisko liikkuu

- erittäin epätasainen maa ja oviliikkeet voivat johtaa tunnistukseen
- väärät alustaparametrit on valittu

Liian suuri suhde sarjakytkennässä
useilla yksiköillä, punainen valodiodi
vilkkuu kerran

- tunnistimia muista Release-yksiköistä käytetään
(Release 2, Release 3 ja US beam)

Punainen valodiodi vilkkuu 10 kertaa

- jännitehäviö parametriasetusten aikana (varastointivirhe)

Slave-moduulin vihreä ledi palaa
jatkuvasti

- Master on valmiustilassa ja Slave ei ole.
Vain Slave aktivoidaan uudelleen.

- muuta tunnistimien virransyöttö DC-virransyötöksi
- suorita uusi alustus
- suorita Master-alustus (liitettynä ohjaukseen)
- suorita uusi alustus
- kytke irti tunnistimien virransyöttö
- tarkasta syöttöjännite
- kytke virransyöttö uudelleen
- vähennä herkkyyttä
- valitse oikea alustaparametri
- säädä toinen kulma (huolehdi turvallisuudesta)
- käytä ainoastaan US beam -tunnistimia ja/tai
Release 3 -tunnistimia
- US beam- tai Release 3 -tunnistimet: sulje synkronointi
ja estä ylitykset manuaalisesti
- suorita Master-alustus (liitettynä automatiikkoihin)
- Masterin uudelleen aktivoiti oven aktivoinnilla
- Suorita Masterin alustus (anturi oviohjauksessa)
- Testaa testitulo (parametri 1)
- kaikilla antureilla, jotka akvoivat synkronissa
(parametri 9)
- Tarvittaessa vaihda lattakaapeli

Huomaa: Yksi tunnistin palautetaan Master-alustuksella tai kytkemällä käyttöjännite päälle/pois
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Tekniset tiedot
Tekniikka
Aaltopituus
IR-säteiden määrä
IR-säteen mitta
Ympärysvyöhyke, mitta
Reaktioaika
Asennuskorkeus
Kulman säätö
Asennuspituus profiilissa
Käyttöjännite
Tehonkulutus
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Aktiivinen infrapuna (triangulaatio)
880 nm
8, yksittäin kytkettävissä pois/päälle ja synkronisoitu
30 mm x 60 mm kun asennuskorkeus on 2,2 m
471 mm x 60 mm kun asennuskorkeus on 2,2 m
< 50 ms
1,7 – 3,0 m, alustasta riippuen
2° – 14° , i 3° askelin
300 mm sis. laakeripuristimet
15 – 37 V DC
15 – 26 V AC, 50/60 Hz
maks. 3,3 W, 0,17 W / säde

Kytkentävirta
Testitulo
Lähtö
Pitoajat
Käyttölämpötila
Kotelointiluokka
Kaukosäätimen ulottuvuus
Yhteenkytkettyjen optisten
yksiköiden määrä
Käyttöalue
Toiminnallinen turvallisuus

< 500 mA
4 vaihtoehtoa (korkea/matala aktiivisuus)
Vaihtavat releet, maks. 40 V DC / 40 V AC, 1 A
0 – 10 s (säädettävissä)
-20 °C ... 60 °C
IP54
5m
4 kappaletta synkronoitu
Läsnäoloilmaisin kiinteä/liikuteltava
EN ISO 13849-1: PLd
EN 61508: SIL2

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Katso liite
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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.
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Yhteystiedot
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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