Instrukcja Montażu

Mikrofalowy Czujnik Ruchu (HR50-Uni)

Mikrofalowy Czujnik Ruchu
HR50-Uni
Instrukcja Montażu
Niniejszy produkt o wysokiej czułości i znakomitych parametrach,
służy do otwierania i zamykania drzwi automatycznych oraz wielu
innych aplikacji, poprzez wykrywanie ruchu ludzi oraz przedmiotów.
W celu bezpiecznego oraz właściwego korzystania z produktu
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją w całości.

1. Dane Techniczne
Zasilanie:
Moduł mikrofalowy:
Wymiary produktu:
Czas zwarcia przekaźnika:
Rozmiar pola detekcji:
Pobór mocy:
Obciążalność styków:
Maks. Wysokość instalacji
Zakres temperatury/wilgotności:
Klasa ochrony IP:

DC 12~30V, AC 12~24V
24,125 GHz
120 mm (szer.) x 70 mm (wys.) x 41,5 mm (gł.)
1,0s
4000*3000 (szer. x gł.) (przy instalacji na wys. 2200mm)
< 1,4W
1A/24VDC
4000mm
-20ºC do +60ºC 0~90% (bez kondensacji)
54

Bu ürünün özellikleri, önceden haber verilmeden değiştirilebilir / The specifications of this product can be changed without prior notice

2. Informacje Ogólne
< Akcesoria >
Szablon montażowy
Kabel / x 1
Przykrywka

Śruby mocujące / x 2
Instrukcja montażu / x 1

Terminal kabla

Stopień Czułości

Antena
Otwór na śrubę

Otwór na
kabel
Dioda LED

Mikroprzełączniki
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3. Instrukcja Montażu
1. Przyklej szablon
montażowy do profilu
i wywierć otwory

2. Przymocuj czujnik
do profilu

3. Przyłącz kabel do
terminala

4. Ustaw antenę w
żądanym kierunku
detekcji

UWAGA!
Nie załączaj zasilania podczas prac instalatorskich/konserwacji!
Nie demontuj oraz nie modyfikuj urządzenia – grozi to porażeniem prądem lub pożarem!

4. Czułość

5. Pole detekcji

6. Mikroprzełączniki

Czułość można
ustawić poprzez
regulację
częstotliwości na
potencjometrze

Zmiana miejsca pola
detekcji
Tryb Żółwia – detekcja
powoli poruszających się
obiektów

Drzwi
przymykowe:

Czas zwarcia
przekaźnika – 1
jednostka = 1 sekunda

7. Pole detekcji

8. Okablowanie
Dwa szare do zasilania oraz dwa żółte do przekaźnika

(wys. Instalacji 2200mm)
S0: 0 kąt (27 °)
S1: 1 kąt (34 °)
S2: 2 kąt (41 °)
S4: 4 kąt (55 °)

S0: 0 kąt (27 °)
S1: 1 kąt (34 °)
S2: 2 kąt (41 °)

AC 12-24 DC 12-30V
Przekaźnik

Czułość

10. Osłona przeciwpogodowa

9. Wskazówki pomocne przy instalacji

(sprzedawana oddzielnie)

Unikać ruchomych
przedmiotów w bliskości
czujnika

Unikać dużych opadów
deszczu/śniegu

Unikać wibracji

Unikać źródeł światła
jarzeniowego

Kod produktu: WCHR50

