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INSTALLATIE
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1. Maak de mal op de gewenste montageplek vast.
2. Boor een gat, 
   (aanbevolen diameter: ø130mm (5”))
3. Verwijder de montagemal.

WEES VOORZICHTIG : Risico klem te komen zitten.

Stroomvoorziening naar de sensor. Stel het detectiegebied
aan en stel de dipswitch in. (Zie INSTELLINGEN)
   

Voordat u met de procedure begint, dient u te controleren of de stroom
is uitgeschakeld. Als u de kabel door het gat haalt, dient u erop te 
letten, dat u de bescherming niet stuk maat, anders kan dit een 
elektrische schok of een defect aan de sensor veroorzaken.

WAARSCHUWING: Gevaar voor een elektrische schok.

OPMERKING

Om de aanwezigheidsdetector te activeren, mag u gedurende 
10 seconden na het inschakelen van de stroom niet in het
detectiegebied komen.

SPECIFICATIES
Model                       
Kleur van de afdekkap     
Bevestigingshoogte
Detectiegebied
Detectiemethode
Instelling van de diepte
Instelling van de wijdte
Stroomvoorziening                      

Opgenomen vermogen
LED-indicator
 

: OA-72C                   
: Zilver    
: 2.0 tot 4.0m 
: Zie DETECTIEGEBIED
: Actieve infrarood reflectie
: -15° tot +10°
: -10° tot +10°   
: 12 tot 24 VAC (±10%)
  12 tot 30 VDC (±10%)                 
: < 1.5W (< 5 VA at AC)
: Groen / stand-by
  Rood / 1e rij registratie
  Oranje / 2e tot 5e rij registratie

Output

Output houdtijd
Reactietijd
Bedrijfstemperatuur
Gewicht
Accessories

: C-relais
  50V 0.3A max.(nullastweerstand)
: Ong. 0,5 sec.
: <0,3 sec.
:  -20°C tot +55°C 
: 320g 
: 1 kabel 3m 
  1 gebruiksaanwijzing
  1 montagemal
  

De specificaties hierin kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd als gevolg van verbeteringen.OPMERKING

AFMETINGEN BUITENKANT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN
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INSTELLINGEN

1. Veeg het venster voor de sensor af met een vochtige doek. 
    Gebruik geen reinigingsmiddel of oplosmiddel.
2. Was de sensor niet met water.
3. Demonteer, verbouw of repareer de sensor niet zelf. In dit geval kan een elektrische schok het gevolg zijn.
4. Als een LED-indicator groen knippert, dient u contact op te nemen met uw installateur of klantendienst.
5. Neem altijd contact op met uw installateur of klantendienst als u veranderingen aan de instellingen uitvoert.
6. Schilder het venster van de sensor niet.

WAARSCHUWING

NOTAOPMERKING

1. Als u de stroom inschakelt, dient u altijd een wandel-test van het registriebereik uit te voeren om de correcte
    werking te waarborgen.
2. Plaats geen voorwerpen die bewegen of licht afgeven in het detectiegebied. (bijv. planten, verlichting, etc.)

INFORMEER DE EIGENAAR / EXPLOITANT VAN HET GEBOUW OVER DE VOLGENDE PUNTEN

CONTROLEREN
Controleer de werking in overeenstemming met het hier beneden staande schema.

Status

Groen Groen

Bewegings-
melder actief

Rood

Beweging/aanwezig-
heidsmelder actief

Ingang
Buiten het 
detectie-
gebied

Buiten het 
detectie-
gebied

Toegang tot
 3e, 4e of 5e rij Toegang tot 2e rij

Toegang 
tot 1e rij

Oranje

Stand-by Stand-by

Operation LED

Output

Aanwezig-
heidsmelder

Stroom uit

-

Geen

OPSPOREN VAN FOUTEN

Instelling van de velddiepte

Instellen van de wijdte van het registratieveld

Verkeerde bekabeling of aansluiting. Controleer de kabels en de verbinder.

Verkeerde bekabeling of aansluiting. Controleer de kabels en de verbinder.

Gevoeligheid is te hoog. Stel de gevoeligheid lager in.

Verwijder de voorwerpen.

Stel het detectiegebied in op "diep" (buiten).

Probleem LED-
indicator Mogelijke oorzaak Mogelijke tegenmaatregelen

Geen Voltage van de stroomvoorziening. Instellen op het aangegeven voltage.
Verkeerde bekabeling of aansluiting.

Signaal is verzadigd.
Storing van de sensor.

Het detectiegebied overlapt met de deur
 / uithangbord.

Stel het detectiegebied in op "diep" (buiten).

Neem contact op met uw installateur of klantendienst.

Deur gaat open
als zich 
niemand in het 
detectiegebied 
bevindt.
(Ghosting)

Niet stabiel Het detectiegebied overlapt dat van een
andere sensor.
Het detectiegebied overlapt met de deur
 / uithangbord.
Reflecterende objecten in het detectie-
gebied. Of reflecterend licht op de vloer.

Deur blijft open Rood of 
oranje

Plotselinge veranderingen in het 
detectiegebied.

Controleer INSTELLINGEN 3.
Als het probleem blijft bestaan, reset dan de sensor
(schakel de stroom UIT en weer AAN.)

Langzaam 
groen 

knipperend

Snel groen 
knipperend

Controleer de kabels en de verbinder.

Verwijder zeer reflecterende voorwerpen uit het
detectiegebied of stel de gevoeligheid lager in of 
verander de hoek van het bereik.

Gevoeligheid is te laag. Stel het AIR-uitzendgebied in op "wijd". Veeg het
venster voor de sensor af met een vochtige doek.

Controleer INSTELLINGEN 3.

Deur gaat niet
open als een 
persoon in het 
detectiegebied
komt.

Niet stabiel Verkeerde positionering van het detectiegebied. Controleer INSTELLINGEN 1 en 2.
Gevoeligheid is te laag. Stel de gevoeligheid hoger in.
Korte aanwezigheidstimer. Stel de aanwezigheidstimer langer in.

Deur blijft 
gesloten

Correct

Correct

Verontreinigd venster van de sensor. Veeg het venster voor de sensor af met een vochtige doek.

Het sneeuwt. Zet de sneeuwmodus AAN.
Verwijder de voorwerpen.

Een natte vloer. Controleer de installatievoorwaarden aan de hand
van de VERKLARING VAN DE FABRIKANT.Uitlaatgassen of mist komen in het

detectiegebied terecht.

Voorwerpen die bewegen of licht 
afgeven in het detectiegebied.

MANUFACTURER'S STATEMENTVERKLARING VAN DE FABRIKANT

WAARSCHUWING Was, demonteer, verbouw of repareer de sensor niet. 
Dit kan tot een elektrische schok of uitval van de uitrusting leiden.Gevaar voor een elektrische schok

WAARSCHUWING

WEES 
VOORZICHTIG

OPMERKING

Het negeren van dit waarschuwingssymbool kan verkeerde werking tot gevolg hebben wat tot 
de dood of zwaar letsel kan leiden.

De alinea met dit symbool dient met speciale aandacht te worden gelezen.

Het negeren van dit waarschuwingssymbool kan verkeerde werking tot gevolg hebben wat tot 
de persoonlijk letsel of een beschadiging van het product kan leiden.

OPMERKING

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om een correct gebruik van dit product te waarborgen.
Het niet lezen van deze gebruiksaanwijzing kan onjuist gebruik tot gevolg hebben wat in ernstig letsel of zelfs de dood
van personen kan resulteren. De betekenis van de symbolen zijn als volgt.

1. Dit product is een contactloze schakelaar die bestemd is voor de montage aan het plafond voor het gebruik
    met automatische schuifdeuren. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
2. Als u het sensorgebied instelt, dient u erop te letten dat er geen verkeer in de buurt van de installatieplek is.
3. Voordat u de stroom inschakelt, dient u de kabels te controleren om schade of storingen van de aan het
    product aangesloten uitrusting te voorkomen.
4. Gebruik het product alleen voor het in deze gebruiksaanwijzing genoemde gebruiksdoeleinde.
5. Zorg ervoor dat u de sensor in overeenstemming met de lokale wetten en standaarden in het land van 
    montage monteert en instelt.
6. Voordat u de installatieplaats verlaat dient u ervoor te zorgen dat het product correct werkt en dient u de 
   eigenaar/exploitant van het gebouw te instrueren over het gebruik van de deur en het product.
7.De instellingen van het product kunnen alleen door een installateur of een klantendienst worden veranderd. 
   Als de instellingen worden veranderd, dienen de instellingen en de datum geregistreerd te worden in het 
   onderhouds-logboek dat bij de deur hoort.

De volgende omstandigheden zijn niet geschikt voor de installatie van de sensor.
 -Mist of uitlaatgassen rondom de deur  -Een natte vloer
 -Een vibrerend uithangbord of montageoppervlak
 -Bewegende objecten, staalplaten, noodverlichting of verlichting in het detectiegebied of in de directe 
  omgeving
 -Een extreem reflecterende vloer of zeer reflecterende objecten rondom de deur

OPMERKING

1. Bevestigingsclips
2. Verbinder

7. Dipswitch

(7) (6) (4)

(5) (1)

(2)

DETECTIEGEBIED

Het daadwerkelijke detectiegebied kan kleiner worden afhankelijk van het omgevingslicht, de kleur / het 
materiaal van het object of de vloer maar ook de toegangssnelheid van het object.

OPMERKING

[m]

: BronpuntenSensorinstelling
Instelling van de diepte : 0° : Bronpunten 

(kunnen worden uitgeschakeld)

*De waarden van het bovenstaande overzicht is van de bronpunten, maar niet van het detectiegebied.

1e rij
2e rij
3e rij
4e rij
5e rij

B

C D
E F

G
H

I

A

3. Afdekkap
4. Instelschroef diepte

5. Instelschroef wijdte
6. Gebruiksindicator

(3) mm

A

B

C

D

E

2.20

0.13

0.37

0.63

0.93

1.24

2.50
 

0.15

0.43

0.72

1.06

1.41
F

G 1.08

1.65

1.24

1.88H

2.25 2.57

3.00

0.18

0.51

0.87

1.28

1.70

3.50

0.21

0.60

1.01

1.49

1.98

1.48

2.25

1.73

2.63

3.08 3.59

4.00

0.24

0.69

1.16

1.71

2.26

1.98

3.00

4.10I

Grijs: stroom-
voorziening
Wit : COM.
Geel : N.O.

Groen : N.C.

Verwijder de afdekkap van de sensor. Sluit de verbinder
van de kabel aan op de verbinder van de sensor.

Hoofdeenheid Afdekkap

-15° naar de deurzijde

COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.
N.C.

COM
N.O.
N.C.

1. Installeer de sensor met afdekkap, houdt de richting van de
    gebruiksindicator in richting van de deur.
2. Druk de bevestigingsclips tegen de sensor om de sensor in
    het bevestigingsgat te plaatsen.

deur

hoofdeenheid

Bevestig de afdekking van de
sensor.

-10°
-15°

+10°

Door Side

Diep

Vlak
Schaal van de diepte

10° naar buiten

Links

Rechts

Rechts Links

2.0m

3.0m

4.0m
4.0m3.0m2.0m2.0m 1.0m1.0m 0

2.0m

3.0m

4.0m
4.0m 3.0m 2.0m 1.0m 0 1.0m 2.0m

2.0m

3.0m

4.0m

2.0m

3.0m

4.0m
4.0m 3.0m 2.0m 1.0m 0 2.0m 1.0m -1.0m0

10° naar links

10° naar rechts

Dipswitch instelling

Wijd Wijd

Smal smal

tot      eliminatie tot       eliminatie

Stel de diepte van het detectiegebied aan door 
middel van de dipswitches.

Aanpassen
 van het veld

87 87 87 87

2 rijen3 rijen4 rijen5 rijen

Sneeuw-
modus

UIT AAN

6 6

Functie
Stel de gevoeligheid in in overeenstemming met de 
montagehoogte. Stel de gevoeligheid in in 
overeenstemming met uw risicobeoordeling.

Setting

1 1

Laag Hoog
Gevoeligheid

Stel de gevoeligheid in in overeenstemming met de 
montagehoogte. Stel de gevoeligheid in in 
overeenstemming met uw risicobeoordeling.2 2

2 tot 3m 2.7 tot 4mBevestigings-
hoogte

Commentaar

Zet de schakelaar op AAN als de sensor in een 
gebied wordt gebruikt waar het sneeuwt of waar 
veel insecten zijn.

De 1e en 2e rij omvatten de detectiefunctie voor 
aanwezigheid.Aanwezig-

heidstimer
43 43 43 43

600 sec180 sec60 sec30sec

Als u meer dan twee sensoren in de buurt van 
elkaar positioneert, dient u ieder een andere 
frequentie te geven.

Frequentie
5 5

Instelling1 Instelling2

gebruiksindicator

155 13 58

12
5

3

300mm

Zorg ervoor dat u de mal zoals in de bovenstaande 
tabel uitvoert, anders kan er gevaar ontstaan, 
aangezien er eventueel geen detectiegebied rond de 
drempel is.

Bevestig de afdekkap 
door een kleine gleuf 
tussen sensor en 
plafond te maken.
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