
Použitá technologie: mikrovlnný radar využívající Dopplerova jevu
Vysílací frekvence: 24,150GHz
Vyzá ený výkon: < 20dBm EIRP
Hustota vyzá eného signálu: < 5mW/cm²
Režim detekce: pohybový
Detek ní zóna: PRAP : 4 x 5m ;
Minimální rychlost pro detekci: 5 cm/s**
Napájecí nap tí: 12V až 24VAC ±10%; 12V až 24VDC +30% / -10%
Sí ová frekvence: 50 až 60Hz
Maximální p íkon: < 2W
Výstup: reléový (bezpotenciálový kontakt)

Max. nap tí  na kontaktu relé: 42VAC/DC
Max. proud kontaktem relé: 1A (odporová zát ž)
Max. spínací výkon: 30W (DC) / 60VA (AC)

Signální LED: rudá: detekce stavu, indikace parametru; zelená: indikace hodnoty
Montážní výška: PRAP: 3,5 - 7m;
Krytí: IP65
Rozsah pracovních teplot: od -30°C do + 60°C
Rozm ry: 127mm (D) x 102mm (V) x 96mm (Š)
Úhel náklonu: 0° až 180° vertikáln
Materiály: ABS a polykarbonáty
Váha: 400g
Délka kabelu: 10m
Shoda s p edpisy: R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC

ES
KYÍSTUPOVÝ KÓD

i instalaci senzor  blízko u sebe se doporu uje použít 1 až 4-místný p ístupový kód. PRAP
ULOŽENÍ P ÍSTUPOVÉHO KÓDU:

SMAZÁNÍ P ÍSTUPOVÉHO KÓDU:

Jakmile máte kód uložen, budete jej muset použít vždy, pro p ístup do senzoru.
Pokud p ístupový kód neznáte, vypn te a následn  zapn te napájení senzoru. hem jedné minuty m žete do
nastavení senzoru vstoupit bez jakéhokoli p ístupového hesla.

EŠENÍ PROBLÉM

POPIS

Senzor pro otevírání automatických dve í pro pr myslové použití*
Pro b žnou i vysokou montáž (3,5 - 7m)

1. tla ítka
2. p ední kryt
3. radarová anténa

Dve e z stávají
zav eny
Indika ní LED nesvítí.

Dve e nereagují
správn  na pohyb.

Dve e se stále
otevírají a
zavírají.

Dve e se otevírají bez
zjevného d vodu.

Je použit filtr pro
detekci vozidel, ale

ístroj detekuje i
chodce.

Napájení senzoru je vypnuto.

Nevhodná konfigurace
výstupu senzoru.

Na senzor p sobí rušení
nap . od pohybu dve í
nebo vibrace zp sobené
tímto pohybem.

Senzor reaguje na déš  nebo
na vibrace.

V prost edí s vysokou
mírou odraz  senzor
detekuje objekty mimo
detek ní pole.

Zvolená hodnota není
optimální pro danou aplikaci.

1 Zkontrolujte napájení p ístroje.

1 Zkontrolujte konfiguraci každého senzoru
ipojeného k pohonu dve í.

1 Zkontrolujte upevn ní senzoru.
2 Režim detekce by nem l být sm rový.
3 Zvyšte úhel náklonu.
4 Zvyšte hodnotu detek ního filtru.
5 Zmenšete velikost detek ního pole.

1 Režim detekce by nem l být sm rový.
2 Zvyšte hodnotu detek ního filtru.

1 Zm te nato ení antény.
2 Zmenšete velikost detek ního pole.
3 Zvyšte hodnotu detek ního filtru.

1 Zvyšte hodnotu detek ního filtru.
2 Snižte úhel náklonu.
3 Zvyšte instala ní výšku
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

4. indikace úhlu nato ení
5. nosník
6. kabel
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Po odemknutí
LED rychle bliká.

Senzor nereaguje
na pokyny z
dálkového ovlada e.

Je nutno použít p ístupový
kód pro odemknutí senzoru.

Baterie v ovlada i jsou
vybité nebo jsou
nesprávn  vloženy.

1 Vložte správný p ístupový kód.
2 Pokud p ístupový kód neznáte, odpojte napájení

a op t je p ipojte. Potom zm te p ístupový kód
nebo jej smažte.

1 Zkontrolujte baterie a pop ípad  je
vym te.

BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE
Výrobce dve ního systému je zodpov dný za hodnocení rizik a instalaci senzoru a dve ního systému v souladu s národními a mezinárodními normami a
bezpe nostními p edpisy.
Instalaci a nastavení senzoru m že provád t pouze osoba s p edepsanou kvalifikací, zkušenostmi a znalostmi.
Záruka pozbývá platnosti v p ípad  neautorizovaných oprav výrobku.

Spole nost STAGNOLI prohlašuje, že výrobek PRAP vyhovuje základním požadavk m a na ízením evropských norem 1999/5/EC a 2004/108/EC. Pro zem  Evropského
spole enství p latí na ízení EU 2002/96/EC o nakládání s elektrotechnickým odpadem a výrobky (WEEE).

Stagnoli   SRL
Via Mantova trav 1 105 a/b
25017  Lonato (Brescia)
IT

Specifikace výrobku m že být upravena bez p edchozího upozorn ní.
* Používání výrobku v rozporu se specifikací a jeho zamýšleným ú elem m že být d vodem k vypov zení záruky výrobcem.
** eno za optimálních podmínek.



7 m 5 m 3.5 m
15° 3 3 3
30° 4 4 4
45° 5 5 5

+45° 6 6 6

3 DETEK NÍ FILTR
Pomocí tla ítek nebo dálkového ovlada e nastavte vhodný filtr pro detekci pohybu:

Detekce všech cíl
(detekce chodc  a soub žné dopravy)

Detekce pouze vozidel, která se pohybují proti senzoru*
(chodci a soub žná doprava není detekována, rušení je filtrováno)

1-6 1 = žádný specifický filtr

2 = fitrace rušení
(doporu eno p i výskytu vibrací, za dešt ,
atd.)

Nastavení hodnot musí odpovídat úhlu a výšce umíst ní idla:

Vždy se ujist te, že  je
nastavená hodnota
optimální pro danou
aplikaci, velikost a typ
detekovaného objektu.

1 MONTÁŽ A P IPOJENÍ

1 2 3

MONTÁŽ

GN 12-24 V
BN AC-DC
WH

COM
YE

NO
GY

NC
Nezakrývejte senzor. Vyhn te se blízkosti

neonových sv tel a
pohyblivých p edm .

Kryt senzoru otevírejte
jen p i montáži kabelu.

Remove the bracket
from the sensor.
Drill 2 holes accordingly.
Fix the bracket firmly.

Position the sensor on the
bracket and fasten the screws
firmly.

Connect the wires to the door
controller. Choose between NO
and NC contact. ROZM RY (mm)

2 DETECTION FIELD ADJUSTMENTS

1 CEILING 2

0-9

Montáž na st nu Montáž na strop Rozm ry nosníku

WALL

Adjust the angle of the sensor to position the detection field. Adjust the field size with the
remote control or the push
buttons.

MOŽNOST NASTAVENÍ POMOCÍ OVLADA E

PRAP
Montážní výška: 5m

PRAP
Montážní výška: 3,5m VELIKOST POLE

DOBA OTEV ENÍ

XXS XS S > > > > L XL XXL

0.5 s 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s 9 s

KONFIGURACE A P
VÝSTUPU

A = active output (relay active when detection)
P = passive output (relay active when no detection)

bi = two-way detection

REŽIM DETEKCE

FILTR

bi uni

1 2

uni
AWAY

3 4 5 6

uni = one-way detection towards sensor
uni AWAY = one-way detection away from sensor

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ RESET DO TOV. NASTAVENÍ:

Rozm ry detek ního pole byly zm eny za optimálních podmínek p i nastavené velikosti pole . 9. MOŽNOST NASTAVENÍ POMOCÍ TLA ÍTEK

PRO SPUŠT NÍ REŽIMU NASTAVENÍ stiskn te a p idržte libovolné tla ítko, dokud LED nezm ní zp sob
svicení (blikání).

PRO PROCHÁZENÍ
PARAMETR  stiskn te
pravé tla ítko.

PRO ZM NU HODNOTY
ZVOLENÉHO PARAMETRU
stiskn te levé tla ítko.

1 VELIKOST POLE

2 DOBA OTEV ENÍ
3 KONFIGURACE VÝSTUPU

4 REŽIM DETEKCE

5 DETEK NÍ FILTR

Parametr  . Hodnota (tov. hodnoty)

(7)

(0)

(1)
(2)

(1)

PRO RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ stiskn te a p idržte ob tla ítka, dokud neza nou blikat LED.

* Filtr pro detekci vozidel prodlužuje asovou odezvu senzoru.

   MONTÁŽ A P IPOJENÍ

   NASTAVENÍ POLE PRO DETEKCI

Odmontujte nosník od
senzoru a vyvrtejte dva
otvory. Potom nosník

išroubujte ke st .

Senzor p ipevn te k nosníku a
jemn  dotáhn te jeho šrouby.

ipojte kabel k pohonné
jednotce dve í. Zvolte vhodný
typ kontaktu (NO/NC).

Nastavte úhel senzoru tak, aby bylo pokryto požadované detek ní pole. Pomocí tla ítek nebo dálkového
ovlada e nastavte rozsah
detek ního pole.

REŽIM DETEKCE

DETEK NÍ FILTR

A - aktivní výstup (p i detekci kontakt sepnut)
P - pasivní výstup (p i detekci kontakt rozepnut)
bi - obousm rná detekce
uni - jednosm rná detekce (sm r proti senzoru)
uni AWAY - jednosm rná detekce (sm r od senzoru)


