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Oświadczenie producenta

Jeśli na produkcie widnieje ten symbol, należy sprawdzić instrukcję obsługi.

Nieprzestrzeganie instrukcji dołączonych do niniejszego wskazania oraz niewłaściwa obsługa
może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie instrukcji dołączonych do niniejszego wskazania oraz niewłaściwa obsługa
może spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne.OSTROŻNIE

Zwróć szczególną uwagę na sekcje z tym symbolem.WSKAZÓWKA

OSTRZEŻENIE

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu.
Niezapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, co może 
skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią człowieka.

Następujące warunki nie są odpowiednie do instalacji czujnika.

Mgła,
Spaliny mokry wibracje przedmioty odbicie

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w związku 
z wprowadzanymi ulepszeniami.

Specyfikacje

*1 : Aktywne odbicie podczerwieni posiada funkcję wykrywania obecności.
*2 : Czujnik musi być podłączony do systemu drzwiowego, który posiada obwód SELV.
*3 : Zabezpieczenie nadprądowe o natężeniu mniejszym niż 2 A.
*4 : Patrz strefa BLUEZONE (Lookback)
*5 : Dioda LED zostanie wyłączona po ok. 500 ms, gdy sygnał wyjściowy testu czujnika działa prawidłowo.

Model
Kolor pokrywy
Wysokość montażu
Obszar detekcji
Metoda detekcji

Częstotliwość nadajnika
Moc promieniowana nadajnika
Regulacja kąta głębokości

Zasilanie (*2)

Pobór mocy
Wskaźnik działania
Czas podtrzymania wyjścia
Czas reakcji
Temperatura pracy
Wilgotność robocza
Poziom hałasu

: OAM-DUAL TE
: czarny
: 2.0 do 3.5 m (6'7" do 11'6")
: Patrz Obszar detekcji
: Aktywne odbicie promieniowania 
podczerwonego (*1)  
Mikrofalowy efekt Dopplera
: 24,125 GHz
: < 20 dBm
: Obszar powietrzny -6 do +6°
  Obszar radarowy +25 do +45°
: 12 do 24 VAC ±10 % (50/60 Hz)
  12 do 30 VDC ±10 % 
: < 2,5 W (< 4 VA przy AC)
: Patrz tabela wskaźników działania.
: < 500 ms
: < 300 ms
: -35 do +55°C (-31 do 131°F)
: < 80 %(non-condensing)
: < 70 dBA

Cat.część AIR

Radar
część

PL
Cat.
PL

Wyjście 
aktywacyjne

Wyjście bezpieczeństwa
Wejście testowe

Stopień ochrony IP
Kategoria
Poziom wydajności
ESPE
Waga
Akcesoria

: Wybierz tryb wyjścia
   - Wyjście przekaźnikowe
   - Wyjście napięcia
   - Wyjście częstotliwościowe
      (Patrz Instalacja 2)
: Przekaźnik typu A 
     50 V 0,3 A Max.
: Sprzęgacz opto
  Napięcie 5 do 30 VDC
  Prąd 6 mA Maks. (30 VDC)
: IP54
: Patrz tabela 1
: Patrz tabela 1
: Typ 2
: 270 g (9.5 oz)
: 1 Instrukcja obsługi
  2 śruby montażowe
  1 Szablon montażowy
  1 Narzędzie do regulacji obszaru
  1 Kabel 3 m (9'10")(*3)

d (EN ISO13849-1:2015)
2 (EN ISO13849-1:2015)

Wyjście przekaźnikowe Wyjście napięciowe Wyjście częstotliwościowe
Tabela 1

1000 ms 1000 ms

Błąd ustawienia
Nasycenie sygnału

Zbyt niska czułość (lub awaria czujnika)

Czerwony i zielony migający
Wolne miganie zielonego

Szybkie miganie zielonego

Tabela wskaźników działania

Rozgrzewka
Tryb gotowości (tryb instalacji)

Tryb gotowości (tryb serwisowy)

Status
Żółty migający

Żółty

Kolor wskaźnika pracy

Stand-by (tryb pracy)

Wykrywanie drugiego rzędu
Wykrywanie BLUEZONE (Lookback) (*4)

Wykrywanie trzeciego rzędu
Wykrywanie radaru

Zielony

Pomarańczowy
Czerwony

Red blinking
Niebieski

Żółto-zielony migający

Komunikacja Wyjście testowe Wyłączenie 5ms (5*)

NOTE

(1) Złącze
(2) Otwory montażowe
(3) Wskaźnik działania
(4) Śruby do regulacji szerokości

Obszar BLUEZONE (Lookback)

BLUEZONE
(Lookback)

2. rząd

3. rząd

BLUEZONE
(Lookback)

2. rząd
3. rząd

Wymiary zewnętrzne i nazwy części

[mm(inch)]

38(1 1/2")

61
(2

 3
/8

")

267(10 1/2")

125(4 15/16") 
36(1 7/16") 43(1 11/16") 

7.
5 

(5
/1

6"
) (10)

(1)

(4) (5) (8)(6)

(9)

(3)

(2)

(7)

(5) Śruba regulacyjna kąta głębokości
(6) Przełącznik funkcji
(7) Potencjometr czułości radaru
(8) Przełączniki Dipswitch

(9) Okno wykrywania
(10) Narzędzie do regulacji obszaru

AIR 
Wysokość montażu : 2,2 m (7'3")
Regulacja kąta : +6°
Czułość : Średnia

: Emitujące plamki

: Detection area

: Emitujące plamki (może zostać 
wyeliminowany)  

Radar
Wysokość montażu : 2,2 m (7'3")
Regulacja w pionie : +35°
Czułość : Wysoka
Szerokość obszaru : Szeroki
Szybkość wykrywania obiektu 
                  : 50 mm/s

: Obszar detekcji

A

C

B
BLUEZONE
(Lookback)

3. rząd

D E
F

[m(stopy, cale)]

X

Montaż
powierzchnia

2. rząd

1.0
(3′3")

2.0
(6′7")2.0

(6′7")
2.0

(6′7")
1.0

(3′3")
1.0

(3′3")
0

G
H

I

Obszar detekcji

Warunki testowe wymagane przez normę EN 16005
Podłoże: szary papier
Obiekt detekcji : EN 16005 CA ciało referencyjne
Czułość : Średnia
Prędkość obiektu detekcji : 50 mm/s

Aby spełnić wymagania normy EN 16005, należy upewnić się, że obszar detekcji mieści się w 
zakresie wartości podanych na poniższym wykresie.

Obszar detekcji AIR

Powyższe wartości są wartościami dla obszaru detekcji AIR w warunkach testowych zgodnych z normą EN 16005.
(Obszar emisji jest taki, jak pokazano powyżej). * W przypadku montażu na wysokości powyżej 3,0 m wymagania 
normy EN 16005 są spełnione tylko w obszarze o szerokości "I" wynoszącej 3,6 m.

A
X
G
I*

2.20 (7'3")2.00 (6'7")
0.25 (10")
1.12 (3'8")
2.65 (8'8")

3.00 (9'10")
0.34 (1'1")
1.53 (5')
3.60 (11'10")

0.23 (9")
1.02 (3'4")
2.41 (7'11")

[m(stopy, cale)]

Na wykresie przedstawiono wartości dla kąta głębokości +6°.
Obszar emisji  AIR

NOTE

A
B
C
D
E
F
G
H

2.00 (6'7")

0.07 (3")
0.05 (2")

0.23 (9")
0.35 (1'2")
0.59 (1'11")
1.21 (3'12")
1.86 (6'1")

I 2.52 (8'3")

2.50 (8'2")

0.09 (4")
0.28 (11")
0.44 (1'5")
0.74 (2'5")
1.51 (4'11")

0.07 (3")

2.32 (7'7")
3.15 (10'4")

[m(stopy, cale)]
3.00 (9'10")

0.11 (4")
0.34 (1'1")
0.53 (1'9")
0.89 (2'11")
1.81 (5'11")

0.08 (3")

2.79 (9'2")
3.79 (12'5")

3.50 (11'6")

0.12 (5")
0.39 (1'3")
0.61 (2')
1.03 (3'5")
2.11 (6'11")

0.09 (4")

3.25 (10'8")
4.42 (14'6")

2.20 (7'3")

0.08 (3")
0.25 (10")
0.39 (1'3")
0.65 (2'2")
1.33 (4'4")

0.06 (2")

2.05 (6'9")
2.78 (9'1")

2.70 (8'10")

0.10 (4")
0.31 (1')
0.48 (1'7")
0.80 (2'7")
1.63 (5'4")

0.07 (3")

2.51 (8'3")
3.40 (11'2")

Instalacja

X

H

Y

Czujnik

drzwi

Nagłówek

floor

a. Umieść szablon montażowy w żądanym miejscu montażu.
    (W przypadku ustawienia obszaru detekcji blisko drzwi, zamontuj czujnik zgodnie z poniższym schematem).
b. Wywierć dwa otwory montażowe o średnicy ø3,4 mm (ø1/8").
c. Wywierć otwór na przewody o średnicy 8 mm, aby przeprowadzić przewód przez główkę.
d. Usuń szablon montażowy.
e. Zdejmij pokrywę obudowy. Przymocuj czujnik do powierzchni montażowej za pomocą dwóch śrub montażowych.

Należy pamiętać, aby nie montować czujnika niżej niż dolna część kolektora.

1. Montaż

H : Wysokość od podłogi do spodu nagłówka
     (Wysokość montażu to "H + Y").
Y : Odległość między dolną częścią nagłówka a czujnikiem
X : Odległość między drzwiami a powierzchnią montażową

NOTE

OSTROŻNIE Ryzyko złapania

2. Okablowanie
Podłączyć kabel do sterownika drzwi.

Wyjście przekaźnikowe Wyjście napięciowe

12 do 24 VAC ±10 % / 12 do 30 VDC ±10 %1

3 Forma A przekaźnik 50 V 0.3 A Max.

Opto-sprzęgacz / Napięcie: 5 do 30 VDC4

Wyjście częstotliwościowe

2 Forma A przekaźnik
 50 V 0.3 A Max.

Wyjście 
częstotliwościowe
100 Hz ±10 %

5
Wyjście napięciowe 3,2 V
@10 mA
4,5 V Min. (bez obciążenia)

(+)
(-)

1 Biały
2 Brązowy
3 Zielony
4 Żółty
5 Różowy
6 Niebieski
7 Czerwony
8 Czarny
9 Szary/Różowy (+)
10 Czerwony/Niebieski (-)

Zasilanie

Wyjście bezpieczeństwa

Wyjście aktywacji
(Przekaźnik, częstotliwość)2

1

3

4

5

Wejście testowe

Wyjście aktywacji
(Volt.)

Polaryzacja 
dowolna

Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem

OSTRZEŻENIE

Maksymalna odległość montażowa (Y)

X 2.00 (6'7")

0
0.05 (2")
0.10 (4") 0.11 (4")
0.15 (6") 0.10 (4")
0.20 (8") -
0.25 (10")
0.30 (12") -

H

0.13 (5")

-

2.50 (8'2")

0.13 (5")
0.12 (5")
0.11 (4")
0.10 (4")

-
0.09 (4")

[m (stopy, cale)]

3.00 (9'10") 3.50 (11'6")

0.14 (6")
0.12 (5")
0.11 (4")
0.10 (4")
0.09 (4")

-

0
0
0
0
0
0

2.30 (7'7")

0.13 (5")
0.12 (5")
0.10 (4")
0.09 (4")

-
-

2.80 (9'2")

0.14 (6")
0.12 (5")
0.11 (4")
0.10 (4")
0.09 (4")

-

bez ograniczeń

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia prądem

a. Podłącz złącze.
b. Podłącz zasilanie do czujnika. Wyreguluj obszar detekcji i ustaw przełączniki dipswitch. 
    (Patrz Regulacje 4. Ustawienia przełączników Dipswitch)

3. Włączyć zasilanie

NOTE

Założyć pokrywę obudowy.
Jeśli okablowanie ma być odsłonięte,
wyłamać otwór.

4. Montaż pokrywy obudowy

d (EN ISO13849-1:2015)
2 (EN ISO13849-1:2015)

Spełnione normy i wyciąg z deklaracji zgodności WE

Dokument techniczny - zob. europejskie przedstawicielstwo
Notified Body 0044 : TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen Germany

EN 16005:2012/AC:2015 Chapter 4.6.8 and Annex C , Chapter 4.7.2.3
EN 61496-3:2001 clause 4. 3. 5 and 5. 4. 7. 3

EN 61000-6-3:2007 +A1:2011/AC:2012
A. Maekawa
General Manager
OPTEX CO., LTD.
Quality Control Dept.

DIN 18650-1:2010 Chapter 5.7.4 ESPE Chapter 5.8.2.4.3

Machinery Directive 2006/42/EC

EN 12978:2003 +A1:2009

EMC Directive 2014/30/EU

EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
AutSchR

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

WSKAZÓWKA

1. Ten produkt jest wyłącznikiem bezdotykowym przeznaczonym do montażu na ścianie lub podsufitce w 
automatycznych drzwiach przesuwnych.
    drzwi przesuwnych. Nie używać do żadnych innych zastosowań. 
2. Podczas ustawiania obszaru detekcji czujnika należy upewnić się, że wokół miejsca instalacji nie ma ruchu ulicznego.
3. Przed włączeniem zasilania sprawdź okablowanie, aby zapobiec uszkodzeniu lub nieprawidłowemu działaniu 
urządzeń podłączonych do urządzenia.
4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
5. Należy upewnić się, że czujnik został zainstalowany i wyregulowany zgodnie z lokalnymi przepisami i normami 
obowiązującymi w kraju, w którym produkt został zainstalowany. W którym produkt jest zainstalowany.
6. Przed opuszczeniem miejsca instalacji upewnij się, że produkt działa prawidłowo i poinstruuj właściciela/użytkownika 
budynku o prawidłowej obsłudze. Właściciela/użytkownika budynku o prawidłowym działaniu drzwi i produktu.
7. Ustawienia produktu mogą być zmieniane wyłącznie przez instalatora lub inżyniera serwisu. Po zmianie, zmienione 
ustawienia i data powinny zostać zapisane w dzienniku konserwacji dołączonym do drzwi.

Nie myć, nie demontować,
przebudowywać ani naprawiać 
czujnika, w przeciwnym razie 
może to spowodować porażenie 
prądem porażenie prądem lub 
awarię urządzenie. 

Niebezpieczeństwo 
porażenia prądem

WSKAZÓWKA

Gdy przełącznik 15 ustawiony jest w pozycji "ON", aktywowana jest strefa BLUEZONE (Lookback), która zapewnia 
dodatkowe bezpieczeństwo po przekroczeniu progu. aktywowana. Jeśli funkcja BLUEZONE (Lookback) nie jest 
wymagana, należy ustawić przełącznik 15 w pozycji "OFF".

Rzeczywisty obszar detekcji może być mniejszy w zależności od oświetlenia otoczenia, 
koloru/materiału obiektu lub podłogi, a także prędkości wejścia obiektu. obiektu lub podłogi, a także 
prędkości poruszania się obiektu. Czujnik może nie być aktywowany, gdy prędkość wchodzenia 
obiektu lub osoby jest mniejsza niż 50 mm/s lub większa niż 1500 mm/s.

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

Upewnij się, że szablon montażowy został zamocowany zgodnie z powyższą tabelą, w przeciwnym razie może to być niebezpieczne, 
ponieważ W przeciwnym razie może to być niebezpieczne, ponieważ wokół progu może nie być obszaru detekcji. Zamontuj czujnik jak 
najniżej na główce.

Przed rozpoczęciem 
procedury, upewnij się, że 
zasilanie jest wyłączone. 
Podczas przekładania kabla 
przez otwór, nie należy 
rozrywać ekranu, w 
przeciwnym razie może to 
spowodować porażenie 
prądem lub uszkodzenie 
czujnika.

WSKAZÓWKA Przed włączeniem zasilania upewnij się, że kabel został prawidłowo podłączony do kontrolera drzwi.
Po włączeniu zasilania lub zmianie ustawień nie należy wchodzić w obszar detekcji przez czas 
dłuższy niż 10 s, aby włączyć funkcję wykrywania obecności. Nie dotykaj przełączników przed 
włączeniem zasilania. przed włączeniem zasilania, w przeciwnym razie wystąpi błąd. Po zmianie 
ustawień mikroprzełączników i/lub potencjometrów, upewnij się, że upewnić się, że przełącznik funkcji 
jest wciśnięty przez 2 s.

Nie należy używać czujnika bez osłony. W przypadku korzystania z 
otworu na kabel, zainstalować czujnik w pomieszczeniu lub użyć osłony 
przeciwdeszczowej (Dostępna osobno) w przeciwnym razie może dojść 
do porażenia prądem lub uszkodzenia czujnika. 
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Regulacje

W przypadku regulacji drugiego rzędu blisko drzwi,
patrz tabela 2 przełącznik dipswitch 16, aby ułatwić regulację.

Regulacja kąta 
głębokości
regulacja

śruba

Narzędzie do regulacji 
           obszaru

A

B

1. Regulacja kąta głębokości obszaru

a. Regulacja powietrza b. Regulacja radaru
Śruba regulacji kąta głębokości dla obszaru AIR. Śruba regulacji kąta głębokości dla obszaru radaru.

Płytka Głęboki
Czerwony

Płytka GłębokiNiebieski

  PłytkaGłęboki
  PłytkaGłęboki

[stopy,cale(m)]

1.0
(3′3")

1.0
(3′3")

0 -1.0
(-3′3")

0

2.0 (6′7")

3.0 (9′10")
3.5 (11′6")

Śruby do regulacji szerokości

wąska 

szeroki

WyeliminowanoWyeliminowano
1 2 3 10 11 12

Proszę wyregulować 
za pomocą 
narzędzia (B).

a. Regulacja powietrza
2. Regulacja szerokości obszaru

Widok z przodu [m (stopy, cale)]

4 9

1 12~
~

szeroki

wąska 

1 2 3 10 11 124 5 6 7 8 9

2.0
(6′7")

0

3.0
(9′10")

3.5
(11′6") 02.0

(6′7")
2.0

(6′7")
1.0

(3′3")
1.0

(3′3")

Podczas ustawiania obszaru detekcji
Należy upewnić się, że śruby
aż do usłyszenia kliknięcia.
              nie można wyeliminować
oddzielnie, podobnie jak              .
1 2 3

101112

Tabela 2

Po zmianie ustawień przełącznika dipswitch, upewnij się, że przełącznik funkcji na 2 s.
4. Ustawienia przełączników Dipswitch Przez 2 s

Ustawienia 
AIR

Ustawienia 
radaru

Ustawienia
inne

Domyślne ustawienia 
fabryczne

Komentarz

3.0 to 3.5 m
21

Niski

2.0 to 3.0 m
21

Średni

2.0 to 3.0 m
21

Wysoki

2.5 to 3.2 m
21

S-Wysoki

Ustawienia 

1

Funkcja

Czułość

Przełąc
znik Dip 

nr. 

2

2 s
(Motion)*600 s30 s 60 s

43 43 43 43
Timer obecności

3

4

5 5

Ustawinie 1 Ustawiene 2

5 5

Ustawienie 3 Ustawienie 4Częstotliwość5

6 6

Bezpieczeństwo

Wyjście AIR6

N.C.

7

N.O.

7

Wyjście bezpieczeństwa
(do sterownika drzwi)

7

8 8

High Niski
Wejście testowe

(z kontrolera drzwi)8

9 9

Bi Uni
Kierunek9

b. Regulacja radaru

3. Czułość radaru

H

L

Widok z góry

H

L

[m (stopy, cale)]

1.0
(3′3")
2.0

(6′7")

3.0
(9′10")

0

3.0
(9′10")

2.0
(6′7")

1.0
(3′3")

03.0
(9′10")

2.0
(6′7")

1.0
(3′3")

Niski Wysoka

Wysokość montażu : 2,2 m (7'3")
Regulacja w pionie : +35°

Szeroki obszar
Wąski obszar

Wąska soczewka1. wykręcić śrubę

2. otworzyć

2. otworzyć

* Brak zgodności z normą EN 16005
** Nie do drogi ewakuacyjnej.

OFF

16

ON

16
Tryb instalacji16

KomentarzUstawienia Funkcja
Dip

switch
No.

* Po zmianie ustawień przełącznika dipswitch i/lub potencjometru, upewnić się, że przełącznik funkcji jest wciśnięty przez 2 s.

Nieprawidłowe okablowanie lub błąd połączenia. Sprawdzić przewody i złącze.

Szybkie 
zielone 
miganie

Okno wykrywania zabrudzeń.
Przetrzyj okienko detekcji wilgotną szmatką. Nie używaj 
żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Czułość jest zbyt niska. Ustaw wyższą czułość. (*)

Niestabilna

Nagła zmiana w obszarze detekcji.
Sprawdź Tabelę 2 dipswitch 1 do 4. (*) Jeśli problem 
nadal występuje, zresetuj czujnik
(Wyłącz i ponownie włącz zasilanie).Właściwy

Nieprawidłowe ustawienie przełączników DIPS. Sprawdzić Tabelę 2 dipswitch 7, 8, 12, 13. (*)

Inne Ustawić przełącznik dipswitch 11 na "ON". (*)

Krople wody na oknie detekcji.

Obszar detekcji pokrywa się z obszarem
innego czujnika.

Sprawdzić Tabela 2 dipswitch 5, 12, 13. (*)

Obiekty, które poruszają się lub emitują 
światło w obszarze w obszarze detekcji.

Usunąć przedmioty.

Czułość jest zbyt wysoka. Ustaw niższą czułość.  (*)

Tryb instalacji jest ustawiony na "ON". Ustawić przełącznik dipswitch 16 na "OFF". (*)Żółty

Ustawić przełącznik dipswitch 9 na "Uni" i/lub przełącznik 
dipswitch 11 na
"ON".(*)

Pada deszcz lub śnieg.

Ustaw obszar detekcji na "Deep" (Zewnętrzny).
Lub ustaw przełącznik dipswitch 11 w pozycji "ON". (*)

Użyj osłony przeciwdeszczowej. (Dostępna osobno) Lub 
przetrzyj okienko detekcji wilgotną szmatką. Nie używaj 
żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Lub 
zamontuj w miejscu, w którym nie będą padać krople wody.

Właściwy

Obszar detekcji pokrywa się z obszarem
drzwiami/sufitką.

Przez operację Obsługa
wskaźnik Możliwa przyczyna Możliwe środki zaradcze

Brak
Nieprawidłowe napięcie zasilania. Ustawić na podane napięcie.

Nieprawidłowe okablowanie lub błąd połączenia. Sprawdzić przewody i złącze.
Drzwi nie
otwierać się, gdy
osoba wchodzi
wykrywanie
obszar.

Niestabilna

Nieprawidłowe ustawienie obszaru detekcji. Sprawdź regulacje 1, 2, 3. (*)

Czułość jest zbyt niska. Ustaw wyższą czułość. (*)

Timer krótkiej obecności. Dłuższe działanie timera obecności. (*)

Okno wykrywania zabrudzeń.
Przetrzyj okienko detekcji wilgotną szmatką. Nie używaj 
żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Nieprawidłowe okablowanie lub ustawienia. Sprawdzić przewody i/lub przełączniki DIP.Właściwy

Drzwi pozostają
otwórz

Rozwiązywanie problemów

Skontaktuj się z instalatorem lub serwisantem.Zbyt niska czułość lub uszkodzenie czujnika.

Nasycenie sygnału.(2 lub 3 rząd)

Obszar detekcji pokrywa się z obszarem
drzwiami/sufitką.

Ustaw obszar detekcji na "Głęboko" (Outside).

Wolne 
miganie na 

zielono

Usuń z obszaru detekcji obiekty silnie odbijające światło. 
Lub obniż czułość. (*) Lub zmień kąt głębokości strefy 
dla obszaru AIR.

Błąd ustawienia.
Czerwony 
& Zielony 
migający

Po zmianie ustawień przełącznika dipswitch i/lub 
potencjometru upewnić się, że przełącznik funkcji jest 
wciśnięty przez 2 s.

Usuń z obszaru detekcji obiekty silnie odbijające światło. 
Lub obniż czułość. (*)
Lub zmień kąt głębokości strefy dla obszaru AIR.Właściwy

działanie

Nasycenie sygnału. (BLUEZONE)
Powolne 
zielone
miganie

Tryb serwisowy jest włączony.
Żółty &
zielony

migający

Przejść do trybu pracy, naciskając przełącznik funkcji, aż 
wskaźnik pracy zgaśnie. wyłączyć.

Sprawdzić działanie w trybie pracy zgodnie z poniższą tabelą.

Sprawdzanie

*1  : 3.2 V@10 mA   4.5 V Min. (no load)
*2 : Podczas nagrzewania wyjście bezpieczeństwa jest stale aktywne.

Status

Wejście

Motion
wykrywanie 

ruchu

Wejście do
Obszar

 radarowy

Wejście 
do 3. rząd

Wejście do 
2. rząd

Wejście do 
BLUEZONE
(Lookback)

Detekcja ruchu/obecności
wykrywanie ruchu

Wskaźnik działania

Poza
wykrywania

obszar

Stand-by

Zielony Pomarańczowy Czerwony Czerwony
migający Niebieski

Zasilanie
OFF

-

Brak
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Bezpieczeństwo
wyjście (*2)

N.C.
7

N.O.

Przekaźnik
wyjścieoutput

Napięcie
wyjście

Częstotliwość
wyjście

6
(*1) < 0.5 V (*1)0 V

(*1) < 0.5 V < 0.5 V0 V

6
100 Hz 0 Hz 100 Hz0 Hz

100 Hz 0 Hz 0 Hz0 Hz

Bezpieczeństwo 
+ Aktywacja

Bezpieczeństwo
6

6
12 13

N.C.

12 13

N.O.

12 13

12 13

Poza
L

10

Włączone**

10

Ruch poprzeczny
anuluj10 0 s

30 s

11 11
Odporność11

1312

N.O.** N.C.**

1312

Przekaźnik
Napięcie

1312

Częstotliwość

1312

Wyjście radarowe
12

13

Włączone

14

Poza*

14
Samokontrola14

Poza

15

Włączone

15

BLUEZONE
(Lookback)15

Tryb serwisowy
- W "trybie serwisowym" tylko drugi rząd nadaje, a wskaźnik pracy pokazuje migające żółte i zielone światło.
- Po zakończeniu instalacji należy przejść do "Trybu pracy", ponieważ nie spełnia on wymogów normy EN 16005.
- Czujnik automatycznie powraca do "trybu pracy" po 15 minutach od przełączenia.

Do trybu serwisowego Naciskaj przełącznik funkcji przez 5 s, aż wskaźnik pracy zacznie migać po wyłączeniu.

Wciskaj przełącznik funkcji do momentu zgaśnięcia wskaźnika pracy.Do trybu pracy

OPTEX niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu OAM-DUAL series jest zgodny z RED 2014/53/EU.
Pełny tekst DoC UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.optex.net

Ucieczka

Przekaźnik Ucieczka

Upewnij się, że obszar detekcji nie pokrywa 
się z drzwiami/czołownicą, a w pobliżu nie ma 
żadnego obiektu silnie odbijającego światło
w pobliżu obszaru detekcji, w przeciwnym 
razie może wystąpić zjawisko smużenia lub 
nasycenia sygnału.

WSKAZÓWKA

Użyj narzędzia do regulacji obszaru (A), jak pokazano 
powyżej, aby zmienić kąt głębokości obszaru. Aby ułatwić 
regulację, patrz Odniesienie.(Osobny arkusz) 

Użyj narzędzia do regulacji obszaru (B), jak pokazano 
powyżej, aby zmienić kąta głębokości obszaru.

Aby wyregulować szerokość strefy detekcji AIR, użyj 
śrub regulacyjnych, jak pokazano na poniższym 
rysunku.

WSKAZÓWKA

Aby ustawić szerokość obszaru detekcji radaru, użyj wąskiej 
soczewki, jak pokazano na poniższym rysunku.

Wyreguluj obszar wykrywania radaru za pomocą potencjometru. 
Następnie, upewnij się, że wcisnąłeś przycisk funkcyjny na 2 
sekundy.

Ustawić czułość odpowiednio do wysokości montażu 
wysokości montażu. Wartości pod mikroprzełącznikami 
są tylko referencyjne. Wyreguluj czułość w zależności 
od oceny ryzyka.

Aby włączyć detekcję obecności, nie należy
wchodzić w obszar detekcji przez 10 sekund po 
ustawieniu timera.

Sprawdź metody wyjścia radaru (Dipswitch 12,13)
przed ustawieniem częstotliwości. Każda z metod 
posiada tylko 2 ustawienia częstotliwości. W przypadku 
korzystania z więcej niż więcej niż jednego czujnika w 
pobliżu siebie, należy ustawić częstotliwość

Gdy przełącznik dipswitch 6 ustawiony jest na
"Safety + Activation", czujnik wysyła jednocześnie 
sygnały bezpieczeństwa i aktywacji jednocześnie.

Czas opóźnienia między wejściem testowym a 
Wyjście bezpieczeństwa wynosi 10 ms.

Jeśli wejście testowe nie jest używane, przełącznik 
dipswitch 8 ustawić na "High". *

Gdy przełącznik 9 ustawiony jest w pozycji "Uni", 
ustawienie to umożliwia szybsze zamykanie drzwi, 
gdy osoba odchodzi od drzwi.

Zapobieganie niepotrzebnemu otwieraniu drzwi 
przez przechodzącego pieszego. Wyjście aktywujące 
jest aktywne w przypadku wykrycia radaru plus AIR. 
Po aktywacji, Wyjście bezpieczeństwa jest aktywne 
w przypadku wykrycia radaru wykrycia przez radar w 
określonym czasie lub AIR, który również go 
wydłuża. Czas ten można wybrać potencjometrem 
czułości radaru na 0 s lub 30 s. 

Ustawić przełącznik dipswitch 11 na "ON", gdy czujnik
działa samodzielnie (Ghosting). Gdy przełącznik 11 
jest ustawiony w pozycji "ON" rzeczywisty obszar 
detekcji może być mniejszy.

Wyjście radarowe może być ustawiony sposób 
wyjścia zgodnie ze specyfikacją bramy kontrolera.
W przypadku wyjścia przekaźnikowego, możliwe 
jest przełączać między N.O. lub N.C.

Jeśli drzwi pozostają otwarte, a wskaźnik pracy
wskaźnik pracy pokazuje migające zielone światło 
Szybkie/Powolne, patrz do rozdziału Rozwiązywanie 
problemów. Jeśli drzwi nadal pozostają otwarte, ustaw 
przełącznik dipswitch 14 na "OFF".
Gdy przełącznik dipswitch 15 jest ustawiony w pozycji 
"ON", aktywna jest BLUEZONE (Lookback) jest 
aktywna i patrzy przez próg.

Bezpieczeństwo
+ działanie

Poza Włączone

Ustawić przełącznik dipswitch 16 w pozycji "ON", aby 
wyregulować 2. rząd. W trybie instalacyjnym aktywny 
jest tylko 2. rząd pozostaje aktywny, a wskaźnik 
pracy świeci na żółto. Po ustawieniu rzędu należy 
ustawić Dipswitch 16 ustawić w pozycji "OFF".

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo 
+ Aktywacja

Bezpieczeństwo 
+ Aktywacja

Bezpieczeństwo 
+ Aktywacja

Drzwi się 
otwierają
kiedy nikt
znajduje się w 
obszar detekcji.
(Ghosting)


