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Radar-bevegelsesdetektor som åpningsimpulsgiver
for automatiske dører

Bruksveiledning (Oversettelse)
Åpne enheten

3.2

Sikkerhetshenvisninger

1

FØR montering
2

Apparatet må kun brukes med vernelavspenning med med korrekt
lavspenning som er elektrisk skilt. La kun leverandøren foreta inngrep
og reparasjoner. Unngå berøring med elektroniske komponenter på
radarenheten.

ETTER montering

Beskrivelse av radarenheten

2

Artikkel

Retningsdeteksjon
(ES = energisparing)

Merkur 2 ES
Merkur 2 ES.C
Merkur 2
Merkur 2 C

Ja (kan deaktiveres)
Ja (kan deaktiveres)
Nei
Nei

Tilkobling

Montering

3.3

Pluggbar skrueklemme
RJ-støpsel
Pluggbar skrueklemme
RJ-støpsel
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3.4

2
3
4
5
6
7

Dekkhette
Pluggbar skrueklemme for kabel
RJ12-tilkobling for kabel
Raster til å svinge radarmodulen
Raster til å helle radarmodulen
Dobbeltfelts radarmodul
Lysdiode (2 x) grønn

Elektrisk tilkobling
Merkur med pluggbar skrueklemme

10
9
1

Lim borsjablonen på flaten og bor hull etter anvisningene
Stikk kabelen gjennom åpningen i bunnplaten – pass på at ledningen
er lang nok for tilkobling
Skru fast radarenheten
Koble til kabelen (i henhold til typeskiltet hhv. kap. 3.4)
Klikk dekkhetten på bunnplaten

8
9
10
11
12
13
14

hvit

Lysdiode rød
Utsparinger for feste av sensoren
Bunnplate
Kabelgjennomføring
DIP-bryter (adressering)
Knapp [<]
Knapp [>]

Merkur med RJ12-tilkobling

sort

brun

sort

2
3
4

blå

5

rød
grønn
gul
blå

4
3

Installasjon

23

hvit

1

ikke forbundet

Visninger på sensoren
Oppstartfase
Rød lysdiode Lyser i 3 s ved oppstart

3.1

Monteringsveiledning
– Radarenheten må monteres på en jevn flate (unngå vibrasjoner)
– Radarenheten må være beskyttet mot regn og sne
– Gjenstander (f.eks. planter, flagg, ventilatorer osv.) må ikke stikke
inn i deteksjonsfeltet
– Radarenheten må ikke være tildekket av deksler/skilt
– Lysrør i umiddelbar nærhet av deteksjonsfeltet må unngås

Grønn
lysdiode

Deretter blinker den grønne lysdioden noen ganger og angir programvareversjonen (radarenheten radarenheten er nå i funksjon
og kan programmeres)

Konfigurasjon

Grønn
lysdiode

– Viser parameter hhv. parametertrinn alt etter hvor
hyppig den blinker (ved konfigurasjon av knapper)
– Blinker kort:
– når konfigurasjonsmodus for knapper forlates
– når radarenheten har fått kommandoen fra fjernkontrollen

Drift
Rød lysdiode Lyser ved deteksjon
Grønn lysdi. Lyser når SMD er aktiv

1

5

5.2

Konfigurasjon av radarenheten
Radarenheten kan konfigureres på to måter:
♦ Med knappene på radarenheten (grunnleggende innstillinger)
♦ Med fjernkontrollen (fullstendige innstillingsmuligheter)

Konfigurasjon med fjernkontroll

5.2.1 Adressere radarenheten
Adresse 1*
Adresse 2

5.1

Konfigurasjon med knapper

Adresse 3
Adresse 4
Hver radarenhet kan få en adresse (1*, 2, 3 eller 4). Forskjellige adresser
er nødvendig når det befinner seg flere radarenheter innen rekkevidden
for en fjernkontroll.

[>]
[<]

5.2.2 Bruk av fjernkontrollen

Generell fremgangsmåte
1) Hold [<] og [>] trykket samtidig i tilsvarende tid, den grønne lysdioden
blinker annethvert sekund
2) Hvor ofte den grønne lysdioden (1–9 ganger) blinker angir det aktuelle
parametertrinnet
3) Med [<] bzw. [>] kan parametertrinnet forminskes hhv. økes
4) Trykk [<] og [>] kort samtidig for å forlate programmeringsmodus
(innstillingene blir lagret)

IR-grensesnitt (infrarødt)
Nummerknapper

til

9

A

til

Funksjonsknapper

Endre feltstørrelse: Trykk [<] og [>] i 2 s
Trinn

1

Start

1, 2, 3 lite
4, 5, 6* middels
7, 8, 9 stort

F

G

Dataoverføringen til og fra radarenheten er går over et IR-grensesnitt.
Forbindelsen mellom fjernkontrollen og radarenheten kan kun opprettes
når radarenheten befinner seg i konfigurasjonsmodus.

Endre funksjon: Trykk [<] og [>] i 4 s

Trinn

Ved Merkur-versjon med retningsdeteksjon
1*
Mot radaren, monteringshøyde standard (<3m)
2
3
4
5
6
7
8

Mot radaren, monteringshøyde høyt (3-4m)
Fra radaren, monteringshøyde standard (<3m)
Fra radaren, monteringshøyde høyt (3-4m)
Retningsdeteksjon AV, monteringshøyde standard (<3m)
Retningsdeteksjon AV, monteringshøyde høyt (3-4m)
Mot radaren + MTO, monteringshøyde standard (MTO, se kap.7)
Mot radaren + MTO, monteringshøyde høyt (MTO, se kap.7)

Trinn

Aktivere:

– Automatisk etter at sensoren er koblet til
strømkilden eller
–Skill radarenheten for kort tid fra strømkilden eller
–Trykk en vilkårlig knapp [<] eller [>] på radarenheten

Avslutte:

–Trykk knappene A + 3 eller
–Automatisk etter 30 min.

Opprette forbindelse
Uten adressering:
1. Trykk startknappen

Ved Merkur-versjon uten retningsdeteksjon
1*
2

Konfigurasjonsmodus

G

Monteringshøyde standard (<3m)
Monteringshøyde høyt (3-4m)

Trinn

Endre feltgeometri: Trykk [<] og [>] i 6 s
1
2*

Smalt felt
brett fält

Gjenopprettelse av fabrikkinnstillinger: Trykk [<] og [>] i 8 s
Eksempel
Endre funksjonen fra trinn 6 til trinn 2:
1) Hold [<] og [>] trykket i 4 s, den grønne lysdioden blinker en gang etter 2 s,
en gang til etter 4 s
2) Grønn lysdiode blinker 6 ganger og angir dermed det aktuelle parametertrinnet
3) Trykk knappen [<] fire ganger etter hverandre for å forminske parametertrinnet
(grønn lysdiode blinker 2 ganger og angir det nyinnstilte parametertrinnet)
4) Trykk [<] og [>] samtidig
Henvisning:
Hvis ingen knapper blir trykket i 25 s, blir programmeringsmodus forlatt
automatisk, apparatet forblir imidlertid i konfigurasjonsmodus.
Aktuelle innstillinger lagres. De innstillingene som ble endret lagres.
5.1.1 Statuskontroll med knapper

– G og en av knappene 1 til 4 lyser: Forbindelsen er opprettet.
– G blinker: Ingen opprettelse av forbindelse
♦ Aktivere konfigurasjonsmodus
♦ Gå nærmere med fjernkontrollen og rett den mot radarenheten
♦ Kontroller batteriene i fjernkontrollen
– Ingen knapp lyser
♦ Kontroller/skift ut batteriene i fjernkontrollen
Henvisning:
Hvis det ikke skjer noen inntasting på 30 s, blir forbindelsen brutt.
De innstillingene som inntil da ble foretatt blir lagret.
5.2.3 Innstille / endre parameter
Etter at forbindelsen er opprettet, kan parametrene for radarenheten endres.

Feltstørrelse
Funksjon
Feltgeometri

2

Skritt 1

Skritt 2

Trykk [<] kort
Trykk [>] kort
Trykk [<] og [>] kort samtidig

Hvor hyppig de grønne lysdiodene blinker (1–9 ganger) angir
det aktuelle parametertrinnet

Porten holdes holdes åpen i 15 min. mens innstillingene foretas.
Deretter lukkes porten hvis det ikke er noen gjenstand i
deteksjonsfeltet

A

+

1

A

+

2

Porten lukkes når det ikke er noen gjenstand i deteksjonsfeltet,
deretter normal drift

A

+

3

Konfigurasjonsmodus blir avsluttet, porten lukkes når det ikke er
noen gjenstand i deteksjonsfeltet, deretter normal drift

Statuskontrollen brukes til å få vite de innstilte parametrene.
Parameter

Med adressering:
1. Dekk til IR-grensesnittet for
fjernkontrollen med hånden
2. Trykk startknappen G ♦ G
blinker
3. Ta hånden vekk fra
IR-grensesnittet
4. Trykk tilsvarende nummerknapp
( 1 til 4 )

* Fabrikkinnstilling

Anbefaling: Velg først den hurtigfunksjonen som er nærmest kravene, endre deretter parametertrinnene tilsvarende.
Hurtigfunksjonen
C

Knappekode

+

1

*

Standard

C

+

2

C

Fortau

+

3

C

Eldrehjem

+

4

+

C

Bislag

5

C

Kjøpesenter

+

6

Høy montering

>3 m
(9.84')

Parameter
Retningsdeteksjon

B

:

Merkur 2 ES
Merkur 2

Feltstørrelse D
Reléholdetid
Utgangssignal
SMD-funksjon
Monteringshøyde
Bortfiltrering kryssende trafikk
Feilundertrykkelse
SMD-feltstørrelse
Feltgeometri

F

+

1

F

+
+
+

2

5

F

+
+
+

F

+

8

F
F
F
F

PÅ, mot radaren PÅ, mot radaren
–
–
6
7
1s
0.8 s
Aktiv (NO)
Aktiv (NO)
AV
AV
Inntil 3 m
Inntil 3 m
Liten
Middels
Av
Av
1
1
Bred
Smal

3
4

6
7

F
F

C

Hurtigfunksjoner

B

Retningdeteksjon
(kun ved Merkur 2
ES)

+
+

4
8

Monteringshøyde
Feltgeometri
Fältstorlek

D

F

+

1

Reléholdetid

F

+

2

Utgangssignal

F

F

F

F

+

+

+

+

3

7

5

6

SMD-funksjon
(Holder radaren
aktivert ved små
bevegelser)

SMD-feltstørrelse
CTM
(utblending ved
kryssende trafikk)
Filter for feilundertrykkelse

Trinn

Kort beskrivelse

Forhåndsdefinerte bruksområder for
1*– 6 standard
standard bruk (se tabell)
1
Av
2
Fra radaren
3* Mot radaren
4
Mot radaren med MTO (se kap. 7)
Høy (3–4 m)
1
2* Standard (inntil 3 m)
Smalt felt
1
2* Bredt felt
1 – 3 Liten
4 – 6* Middels
7 – 9 Stor
0.2 s
1
0.5 s Kort
2
0.8 s
3
1.0 s
4*
1.5 s Middels
5
2.0 s
6
2.5 s
7
3.0 s Lang
8
4.0 s
9
1* Aktiv: Relé slutter ved deteksjon (NO)
2

Passiv: Relé bryter ved deteksjon (NC)

1*
2
3
4
5
6
7
8
9

AV
0.5 s
1.0 s
1.5 s
2.0 s
0.5 s
1.0 s
1.5 s
2.0 s

Følsomhet fallende

Følsomhet konstant
(pluss SMD+ = Lik aktivering)

1*– 3 Lite
4 – 6 Middels
7 – 9 Stort
1
2*– 3
4–6
7–9

Av
Liten
Middels
Høy

1

På

2*

AV

PÅ, mot radaren PÅ, mot radaren PÅ, mot radaren
–
–
–
6
9
9
0.2 s
1.5 s
1s
Aktiv (NO)
Aktiv (NO)
Aktiv (NO)
Av
Fallende, 2 s
Av
Inntil 3 m
3–4 m
3–4 m
Liten
Av
Middels
Av
Av
Av
1
5
1
Smal
Bred
Bred

5.2.4 Forklaring av enkelte parametre

Konfigurasjon av enkelte parametre
KnappeParameter
kode

Av
–
6
2s
Aktiv (NO)
Fallende, 2 s
Inntil 3 m
Av
Av
5
Bred

Feltstørrelse D / feltgeometri F + 8
Avhengig av feltgeometrien (bredt/smalt felt) kan feltstørrelsen
innstilles tilsvarende.
Smalt
felt:

Bredt
felt:

D
D
W
Min. 1.1 x 0.6 m (BxD)
Min. 0.7 x 0.6 m (BxD)
W
Maks. 4.7 x 1.7 m (BxD)
Maks. 2.7 x 1.9 m (BxD)
Angitte verdier målt ved monteringshøyde 2,2 m og hellingsvinkel 35°.
SMD-funksjon

F

+

3

og SMD+

SMD = Slow Motion Detection: (Deteksjon av langsomme bevegelser) Minimale
(omtrent stillestående) bevegelser blir detektert så snart radarenheten blir
aktivert. Først når det ikke registreres flere bevegelser i løpet av den innstilte
overvåkningstiden, gir radarenheten det tilsvarende signalet til dørstyringen.
Følsomheten i denne overvåkningstiden kan velges fallende eller konstant.
SMD+: Utløser en aktivering av radarenheten ved meget
cm
langsomme bevegelser. Dermed kan også gjenstander < 5 s
(35° hellingsvinkel), som ikke registreres med det normale
deteksjonsfeltet, oppdages pålitelig (eldrehjem innstilling).
For å unngå at døren holdes oppe for lenge, er SMD+ feltet
halvparten så stort som deteksjonsfeltet.
SMD-feltstørrelse

F

+

7

SMD-feltstørrelsene tilsvarer omtrent størrelsene for deteksjonsfeltet, dvs.
F + 7 + 5 ~ D + 5
Utblending ved kryssende trafikk (CTM)

F

+

5

CTM forhindrer at døren åpnes ved personer som bare går forbi døren, men
ikke vil gå inn.
Optimale innstillinger av
radarenheten:
– Smalt felt
– Hellingsvinkel 30°–45°

Minsker feilfunksjoner forår
saket av lysrør
5.2.5 Statuskontroll med fjernkontroll

Statuskontrollen brukes å få vite de innstilte parametrene. Da må forbindelsen
med radarenheten opprettes og den tilsvarende knappekoden tastes inn. Deretter
lyser en nummerknapp som angir det respektive parametertrinnet.
* Fabrikkinnstilling

3

6

Mekaniske innstillinger av radarfeltet

6.1.1 Radarmodulens vinkel

6.1.2 Svinge radarmodulen

5°
45°

+30°
–30°

45°

+30°

5°

7

–30°

Utbedring av feil
Mulig årsak

Utbedring

Porten reverserer
Porten reverserer

– Radarenheten ser dør
– Radarenheten ser svingdør

– Endre hellingsvinkelen på radarmodulen
– Montere sensoren høyere og om mulig direkte over dørhengslet
– Forhøye CTM-trinn
– Svinge sensor i retning døråpning
– Aktivere filter for feilundertrykkelse F + 6 + 1

6.1.1

– Aktivere spesiell filterfunksjon MTO B + 4
(Mass Traffic Optimisation)
– Forminske eller stenge CTM-nivå
– Kontrollere feltstørrelse D
– Aktivere "høy monteringshøyde" F + 4 + 1

5.2.3

Porten åpnes utilsiktet
Poten åpner ikke –
sporadisk ikke deteksjon
av en enkelt person
Sen deteksjon hhv. ikke
deteksjon av personer

8

– Feilkilden påvirker radarfeltet
(f.eks. lysrør)
– Store grupper mennesker beveger seg
i forskjellige retninger
– Felt for lite
– For høy montering

Sendefrekvens
Sendeeffekt
Driftsspenning
Driftsstrøm
Nettfrekvens
Temperaturområde
Luftfuktighet
Monteringshøyde
Reléutgang
Koblingsspenning

Radarbevegelsesdetektor med
planarmodulteknikk
24.125 GHz
< 20 dBm
12–36 V DC / 12–28 V AC
ca. 50 mA ved 24 V DC, 24° C
50 Hz
–20° C til + 60° C
0 til 90% rel., ikke kondenserende
til 4 m
potentialfri vekslende
maks. 48 V ACDC

9.2

Vekt
Beskyttelsesgrad
Min. deteksjonshastighet
Kabellengde
Egnet for land

maks. 0.5 A AC / 1 A DC
maks. 60 VA / 30 W
Hette: PC; bunnplate: ABS
Mål (B x H x D):
176 x 62 x 52 mm
150g (uten kabel)
Egnet for bruk i henhold til IP 54
5 cm/s (i radarens lengderetning)
< 5cm/s ved SMD+ (hellingsvinkel 35°)
3m
EU; EFTA; US; CA

Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen
Bircher Reglomat GmbH, Robert Bosch Strasse 3, D-71088 Holzgerlingen
RoHS-direktiv 2011/65/EU, R&TTE-direktiv 1999/5/EF til 12.06.2016, RED 2014/53/EU fra 13.06.2016
Head of Sales & Marketing Damian Grand / Head of Operations Daniel Nef
Merkur 2, Merkur 2 C, Merkur 2 ES, Merkur ES.C

FCC Godkjennelser

Dette er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og standard RSS-210 fra
Industry Canada.

Advarsel: Hvis det på dette apparatet foretas endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bircher Reglomat AG, kan FCC-tillatelsen for drift av dette apparatet miste sin gyldighet.

Garanti og ansvar
1. Garanti og ansvar fra Bircher Reglomat AG retter seg etter kjøpsavtalen.
2. Garanti og ansvar bortfaller før tiden, hvis kunden eller andre ikke bruker og/eller betjener
produktet etter foreliggende bruksveiledning, kunden eller andre foretar ukyndige endringer
eller reparasjoner, kunden eller andre ikke omgående iverksetter alle egnede tiltak for å redusere skaden hvis det oppstår en feil og dermed gir Bircher Reglomat AG anledning til å utbedre feilen.
3. Skader som ikke påviselig er oppstått som følge av dårlig materiale, feilaktig konstruksjon
eller mangelfull utførelse er utelukket fra garanti og ansvar, likeledes skader som er oppstått
av andre grunner som ikke faller under Bircher Reglomat AG's ansvarsområde.

Kontakt
Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
www.bircher-reglomat.com

4

Koblingsstrøm
Koblingseffekt
Hus

FK-Forsikring om overensstemmelse

Produsent:
Dokumentbevitning:
Følgende direktiver etterfølges:
Undertegnet:
Produkttyper:

11

5.2.3
5.2.3

Forsikring om overensstemmelse
9.1

10

5.2.3
6.1.1
5.2.3

Tekniske data
Teknologi

9

Henvisning til kapittel

Symptom

4. Ansvar for følgeskader bortfaller, hvis ikke tvingende rettslige bestemmelser om produktansvar sier noe annet.
5. Garantikrav fra kjøpsavtalen mot forhandleren er ikke berørt av disse bestemmelsene.
6. Bircher Reglomat AG utvikler sine produkter stadig videre til nytte for kundene. Bircher
Reglomat AG forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å foreta endringer på det
produktet som er nevnt i denne veiledningen.

