
Pääyksikkö (aina käytettävä / kytkettävä)
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Malli 
Profiilin väri
Asennuskorkeus 
Aktivointialue
Aktivointi menetelmä

Syvyyskulman
säätö
Virransyöttö * 

Virrankulutus

LED näyttö
Testi sisäänkäynti

Turvallisuus / Testi 1
Turvallisuus / Testi 2

: OA-EDGE T                  
: Hopea / Musta     
: 1.5 - 3.0m
: Katso   AKTIVOINTI ALUE
: Kolmiomittaus

: 0° - +25°

: 12 - 24VAC ±10% (50 / 60 Hz)
  12 - 30VDC ±10%
: < 1.3W (< 2VA at AC) Min. rakenteessa
  < 3.5W (< 4.5VA at AC) Maks. rakenteessa
: Katso taulukko alla
: Opto kytkin 10 - 30VDC
  Virrankulutus / 6mA Maks.

Aktivointiaika (rele)
Reaktioaika
Käyttölämpötila
Suhteellinen kosteus
IP luokitus

Suoritustaso

: Noin 0.5 sekuntia
: <75msek.
:  -20 - +55°C 
: <80%     
: IP54

: d (EN ISO13849-1 : 2008)

Määrittelyihin voidaan tehdä parannuksia ilman erillistä ilmoitusta.HUOM

VAARA

VAROITUS

HUOM

Jos vaara jätetään huomioimatta, saattaa tämä johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Kiinnitä erityistä huomiota kohtaan, jossa on tämä symboli.

Vastaa EN16005 vaatimuksia.

Jos varoitus jätetään huomioimatta, saattaa laitteen vääränlainen toiminta johtaa  henkilö-
vahinkoihin tai laitteiden vahingoittumiseen. 

HUOM

LED indikaattori

Seuraavat olosuhteet eivät sovi sensorien asennukseen :  
 - Sumu tai pakokaasupäästöt oven lähistöllä.              - Märkä lattia.
 - Liikkuvat esineet tai tavarat, jotka säteilevät valoa sensorin alueella. 
 - Heijastava lattia tai heijastavat esineet oven lähistöllä. 

HUOM

 Kiinteä vihreä

Slow Green blinking

Twice Green blinking

 Blinking Red

Tila

Valmius
Avautumispuolen aktivointi (ulost. 1)
Sulkeut.puolen aktivointi (ulost. 2)

Keskeneräinen käynnistys
Opetusjakso

Keskeneräinen opetusjakso
Keskeytys

Sensori vika

Sensori yksikön 
LED indikaatori

Tiedonsiirtohäiriö

 Kiinteä punainen
 Kiinteä oranssi

Pun. ja Vihr. vilkkuu

Kelt. ja Punain. vilkkuu
 Hidas Punain. vilkkuu
Nopea Punain. vilkkuu

Oranssi vilkkuu kahdesti

Keltainen vilkkuu

Profiili
Peitekansi
Asennuskiinnike
LED yksikkö
Välikappale
Päätykappale
Virransyöttöliitin
Yhdyskaapelin liitin
LED indikaattori   
Dipkytkin A
Dipkytkin B
Toimintokytkin (käynnistys)
Kulmansäätöruuvi

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 
(8)
(9)

(10)
(11)
(12) 
(13)

HUOM Varmista, että sensoriyksikkö kiinnitetään kunnolla asennuskiinnikkeillä.

: Potentiaalivapaa rele 
  Jännite /  42VDC
  Virrankulutus /  0.3A Maks. (Kuormitus)
  Ulostulo: katso ASENNUS 
                 kohta 3. Kytkennät

* : Sensori on kytkettävä koneistoihin, joissa on 
     nimellisjännite (SELV) virtapiiri.
     Virtalähteen ylikuormitussuoja on oltava
     vähintään 2A.

(7) (8) (10) (11) (12) (8)

(7)

Linssi, jossa on merkki “Tx”, täytyy sijoittaa vastakkaiselle ovireunalle. Katso AKTIVOINTIALUE 
sensoriyksikön sijoituspaikasta. Sensoriyksikkö voidaan lisätä päinvastaisesti kuten kuvassa alla.
Irroita asennuskiinnike ja pyöräytä sensoriyksikköä 180°ja kiinnitä asennuskiinnike uudestaan.

yksikkö : mm

Jos tämä symboli löytyy tuotteesta on käyttöohje luettava.

Asenna sensori 1.8 - 2.5m 
korkeuteen. 

VAROITUS Älä pese, pura, uudista tai korjaa sensoria. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun 
tai laitteen rikkoutumisen.     Sähköiskun vaara

Tutustu tähän käyttöohjeeseen huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos käyttöohjetta ei noudateta kunnolla, 
se voi johtaa tuotteen väärään toimintaan ja voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan. Symbolit tarkoittavat 
seuraavaa. Katso huolellisesti symbolit ja lue sitten tämän käyttöohjeen sisältö.

1. Tämä sensori on yhteydetön kytkin ja on tarkoitettu oviasennuksiin ja käytettäväksi  automaattisissa kääntöovissa. 
2. Kun säädät sensorin käyttöalueelle, varmista ettei asennusalueella tai ympäristössä ole liikennettä.
3. Ennen kuin kytket laitteen virransyötön, tarkista kaapelointi estääksesi vahingot tai toimintahäiriöt laitteissa, 
    jotka on kytketty sensoriin.
4. Käytä sensoria vain kuten käyttöohjeessa on neuvottu.
5. Varmista, että sensorin asennus ja säädöt ovat paikallisten lakien ja asetusten mukaiset siinä maassa, jossa 
    sensoria asennetaan.
6. Kun asennus on valmis varmista, että sensori toimii moitteettomasti. Anna rakennuksen omistajalle/käyttäjille 
    ovien ja sensorin käytöstä ja toiminnoista kunnollinen ohjeistus.
7. Sensorin asetuksia voi muuttaa vain asentaja tai huoltohenkilöstö. Kun muutoksia tehdään, muutokset ja päivä-
    määrä on kirjattava ovien huoltokirjaan.

  SUOMI

ON ON

Tx

Orjayksikkö (joko yksi tai kolme kappaletta)

(8) (11) (8)

1 2 3

Min. rakenne : 1 pääyksikkö +1 LED yksikkö
Maks. rakenne : 4 sensoriyksikköä +2 LED yksikköä

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(6)

(6)

(5)

(9)

(9)

Sensoriyksikkö

MANUFACTURER'S STATEMENTVALMISTAJAN KÄYTTÖOHJE

MÄÄRITYKSET

ULKOMITAT JA OSIEN NIMET

ASENNUS

2 Sensoriyksikön sijoittaminen

1 Profiilin asennus ja mittaus

Melutaso : <70dBA

(13)

(13)

ON

Tx

ON ON

Tx

ONON

Tx

NOUDATETUT STANDARDIT

Notified Body : TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen Germany
                        EC-type examination certificate No. 44 205 13 417493-002

EN16005

LED yks. indikaattori

ON   : Kiinteä punain.
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Kategoria : 2 (EN ISO13849-1 : 2008)

             - Ritilälattia.

HUOM

1. Ota sensoriyksiköt ulos profiilista.
2. Jos profiili on pidempi kuin oven leveys, katkaise profiili. Varmista, ettei peitekansi naarmuunnu.
3. Kiinnitä profiili aiottuun asennuspaikkaan ja jätä oven reunasta tilaa enemmän kuin 20mm päätykappaleen 
    kiinnitystä varten.
4. Jos tarpeellista, poraa kaksi Ø 3.4mm asennusreikää ja kiinnitä profiili. 
5. Kun oven molemmille puolille asennetaan sensori, täytyy porata kaapelointireikä Ø12mm,  jotta sensoriyksiköt 
    voidaan yhdistää. (Katso kohta 3. Kytkennät)

Varmista, että asennuskiinnikkeen ja asennusruuvien väliin jää tilaa. 

Minimi 20mm1

2

Älä naarmuta profiilia, kun poraat.

Varmuus / Testi 1
OFF : Kiinteä vihreä

ON   : Kiinteä oranssi

Varmuus / Testi 2
OFF : Kiinteä vihr.

Väri riippuu ulostulon 
toiminnosta.
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X =Minimi 340mm 

Musta ruuvi 
(pieni)

Hopea ruuvi

Suositeltu asennus paikka

Asennuskorkeus
Aktivointialue leveys 

OvileveysW
h
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=
=
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=
=
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Etäisyys oven etureunasta sensoriyksikköön

yksikkö : mm

h d1 d3
W 900
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d3
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375

355

345

320

315
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2

2

2

2

2

2

2

d3
1200

420

415

410
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n

2

2

2

2

2
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2

Sensoriyksiköiden määrä
Sensoriyksiköiden etäisyysd3

d2

n

70

70

70

70

70

70

70

475

460

445

Testaus olosuhteet, EN 16005 vaatimusten mukaan        Tunnistuskohde : EN 16005 CA testausyksikkö 

Varsinainen aktivointialue saattaa jäädä pienemmäksi riippuen ympäröivästä valosta, kohteen 
väristä/materiaalista tai kohteen sisääntulonopeudesta.

HUOM

HUOM

AKTIVOINTIALUE

Aktivointialue 2200mm korkeudella: Syvyys 140 x Leveys 870mm

Säteilyalue 2200mm korkeudella: Syvyys 140 X Leveys 440mm

Oven etureuna

h

EN 16005 CA
testausyksikkö

d2 d3

d1

W

Jos asennuskorkeus on suurempi kuin 1900mm on asennettava kaksi yksikköä vierekkäin.
Tällä tavalla täytetään EN 16005 määräykset.

EN16005

EN 16005:2012 EN 12978:2003 +A1:2009 Machinery Directive 2006/42/EC  
EMC Directive 2004/108/EC EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2008  
EN 61496-3:2001 clause 4. 3. 5 and 5. 4. 7. 3
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DIPkytkin A DIPkytkin B

HUOM

Ennenkuin aloitat kaapeloinnin, varmista että virta on POIS kytketty.
Kun vedät kaapelin reiän läpi, varo ettei kaapelin vaippa vaurioidu. 
Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa sensorin.

VAROITUS

Sähköiskun vaara

ON

Kytkentä virransyöttöön

Pääyksikön kytkentä-
kaapeli

ON

HUOM Ainoastaan oikein käynnistetty sensori 
varmistaa DIPkytkimien oikean toiminnan
(katso kohta 2. Toimintokytkin)

Aseta Dipkytkin A3 ON-asentoon, jos sensori toimii itsestään (haamuja)..

HUOM Sensorin aktivointialue voi jäädä pienemmäksi jos DIPkytkin A3 on päällä. 

A2

Asetus 1

OFF
A2

Asetus 2

ON

A3
ON

A3

Vastustuskyky
pois

OFF

1-3.Vastustuskyky asetukset

1-2.Taajuus asetukset 
 Kun parioveen asennetaan sensoreita varmista, 
 että taajuus on eri jokaiselle sensorille.

Enintään kolme sensoriyksikköä voidaan yhdistää yhteen pääyksikköön.

}1.Valk. 
2.Rusk.
3.Vihr.
4.Kelt.
5.Harm.
6.Va.pun.
7.Sin.
8.Pun.
9.Must.
10.Lila

Virransyöttö
 12 - 24VAC ±10%, 12 - 30VDC ±10%  

Varmuus / Testi ulosk. 2
  Pot.vapaa rele 
  Reversoiva impulssi (Sulkeutumispuoli) }

Testi sisäänkäynti
  Opto kytkin / Jännite: 10 - 30VDC

(+) 
(-)
COM
NC 
NO
COM 
NC
NO
(+)
(-)

}
}

Varmuus / Testi ulosk. 1
  Pot.vapaa rele 
  Pysäyttävä impulssi (Avautumispuoli) 

HUOM

Arvo viittaa 1.8 - 2.5m asennus-
korkeuteen.

Ei aktivoituva 
alue

Sivikuva

B1 Ei aktivoitualueella (B)
B2
B3
B4 Asennus puoli (Toim. valinta)

Alue leveys
Itse valvonta (monitorointi) 

A1

A4
A5
A6
A7
A8

Ei aktivoitialueella (A)
Taajuus
Immuniteetti (suoja)

Testi sisäänkäynti
Testi sisäänkäynnin viive

Muunneltavissa (ei käytössä)

A3
A2

Ei aktivoituva alue

35cm

25cm

45cm

15cm

ON : "+10cm"

OFF : "+0cm"

DIPkytkin A1

OFF : "15cm"

OFF : "15cm"

ON : "+10cm"

OFF : "+0cm"ON : "35cm"

ON : "35cm"

DIPkytkin B1

TIEDOTA RAKENNUKSEN OMISTAJA/KÄYTTÄJÄ SEURAAVISTA ASIOISTA 

1. Pidä peitekansi aina puhtaana. Jos se on likainen, pyyhi kostealla liinalla (älä käytä puhdistusaineita).
2. Älä käytä vettä sensorin puhdistukseen..
3. Älä pura, uudista tai korjaa sensoria itse, sähköiskun vaara.
4. Jos LED indikaattori vilkuttaa nopeaa punaista ilman, että aktivointialueella on kohdetta, ota yhteys huoltoon.
5. Ota aina yhteyttä huoltoon tai asentajaan, kun teet muutoksia asetuksiin. 
6. Älä maalaa peitekantta.

VAROITUS

1. Virrankytkennän jälkeen, odota 10 sek. ja testaa aktivointialue kävelemällä ovesta varmistaaksesi oikean toiminon.
2. Älä aseta tavaroita aktivointialueelle, jotka muuttavat tai säteilevät valoa (esim. kasvit, valaistus, jne.)HUOM

SÄÄDÖT

ASENNUS

Yhdistä LED yksikön yhdyskaapeli pää- tai orjayksikköön. Liitä välikappale päätykappaleen puolelle.
Sijoita LED yksikkö profiiliin kuten alla. LED yksikkö voidaan sijoittaa profiilin molemmille puolille.

4 LED yksikön asennus

Kun SÄÄDÖT on tehty, asenna peitekansi ja päätykappaleet.
5 Peitekannen asennus

Jokainen pääyksikkö on varustettu DIPkytkin A:lla ja DIPkytkin B:llä. Orjayksikkö on varustettu ainoastaan 
DIPkytkin B:llä. Vain pääyksikön DIPkytkin A, joka on kytketty koneiston keskukseen on muunneltavissa ja 
näyttää asetukset kaikista yhdistetyistä pää- ja orjayksiköistä automaattisesti.    

1 Dipkytkimien asetukset

Ei aktivoituva alue, on korkeus mitattuna lattiasta ylöspäin, jossa sensori alkaa toimimaan.
Alue voidaan  asettaa DIPkytkimien A1 ja B1 yhdistelmällä. 
[Ei aktivoituvan alueen arvo] = [DIPkytkin A1 arvo] + [DIPkytkin B1 arvo]

1-1.Asetukset ei aktiiviselle alueelle

HUOM

B2

4spottia

OFF

2-1.Käynnistysjakso

Älä liiku aktivointialueella, kun sensori on opetusjaksolla.
Kun käynnistys- ja opetusjakso ovat valmiit, sensori menee stand-by -tilaan ja LED näyttää 
kiinteää vihreää valoa.

Tarkista aktivointialue säätöjen jälkeen.

2-2.Opetusjakso

Valitsemalla sensorin asennuspuolen, uloskäynnit ja LED indi- 
kaattorin toiminnot muuttuvat kuten taulukko näyttää:

1-8.Asennuspuolen asetukset
      (uloskäynti toiminnon valinta)

1-6.Aktivoiti alueen lev. asetukset

2 Toimintokytkin. HUOM! Tärkeä toiminto!

3 Alueen syvyyden säätäminen

Kun ovi pysyy auki tai kiinni, katso VIANETSINTÄ. 
jos ovi, toimista huolimatta, pysyy auki tai kiinni, aseta 
DIPkytkin B3 kohtaan ”Ei käytössä "

Aseta DIPkytkin B3 "Käytössä".  .

1-7.Omavalvonta asetukset

B3
OFF

B3
ON

Ei käytössä  Käytössä
B2

2spottia

ON

Jokaisen sensoriyksikön kulma täytyy säätää niin, että ovi pysähtyy ennen
kuin se osuu kohteeseen. Kulman alueen säätämisen jälkeen, aloita uusi
opetusjakso kuten kohdassa 2-2 Toimintokytkin on selitetty.

 Säädettävä kulma: 0° - +25°

Kulman säätöruuvi

OFF Avautumispuol.
         (uloskäynt. 1)

DIPkytkin B4 Uloskäynti

Varmuus/Testi ulosk. 1
(pysähtyy impulssilla)

Kiinteä Punain.
(havaistus)

ON Sulkeutumispuol.
         (uloskäynt. 2)

Varmuus/Testi ulosk. 2
(reversoi impulssilla)

Kiinteä Orrans.
(havaistus)

LED
indikaattori

HUOM

Tarkista toiminnot alla olevan kaavion mukaan. 

Aktivointi
alueen ulkopuolella

COM

NC
NO

TARKISTA

COM

NC
NO

Oven liikkeet voivat olla epävakaita opetusjakson jälkeen. Liikkeet normalisoituvat useiden
avaamisten ja sulkemisten jälkeen. 
Tee aina kävelytesti aktivointialueella varmistaaksesi ovien oikeanlaisen toiminnan.

Tulo avautumis- 
puolen aktivointi 

alueeseen

Tulo sulkeutumis-Selostus Virransyöttö POIS

Tila - AktivoituStand-by
LED indikaattori Tyhjä Kiinteä punainen Kiinteä oranssiKiinteä vihreä

Varmuus/Testi ulosk.1
(Pysähtyy impulssilla)

Varmuus/Testi ulosk. 2
(Reversoi impulssilla)

COM

NC
NO

COM

NC
NO

COM

NC
NO

COM

NC
NO

VIANETSINTÄ
Ongelma Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu

 Sensori ei toimi. Väärä syöttöjännite. Kytke oikea syöttöjännite.
Väärä kaapelointi tai kytkentähäiriö Tarkista kaapelointi ja liitokset.

Epätäyd. käynnistysjakso
 (Pun. ja Vihr. vilkkuvat).

Käynnistysjaksoa ei ole tehty. Paina toimintokytkintä yli 2 sek. niin käynnistys-
jakso alkaa.DIPkytkimien asetuksia on muutettu.

Opetusjakso vajavainen
(Pun. ja Vihr. vikkuvat 
 jatkuvasti).

Virransyöttö on kytketty useampaan kuin 
yhteen pääyksikköön. 

Kytke virransyöttö vain yhteen pääyksikköön. 

Vajaa opetusjakso
(Kelt. ja Pun. vilkkuvat).

Opetusjaksoa ei ole tehty. Paina toimintokytkintä alle 2 sek. ja opetusjakso
alkaa.

Opetusjakso ei ala
(Kaksoisvilkku Oranssi).

Tarkista liitäntäkaapeli tai vaihda kaapelit.Liitäntähäiriö.

Sensori toimii itsestään 
(Haamuja) tai opetusjakso
ei mene loppuun. 
(Kelt. ja Pun. vilkkuvat 
jatkuvasti). Yksiköt vaikuttavat toisiinsa. Vaihda yksikön paikkaa tai säädä alueen

kulmaa tai leveyttä (DIPkytkin B2).

Sama taajuusasetus parioviratkaisussa. Aseta eri taajuudet. (DIPkytkin A2) 

Tavarat muuttavat tai heijastavat valoa 
aktivointialueella. (kasvit, valaistus, jne.)

Siirrä tavarat pois.

Lattiapinta ei ole tasainen tai ovien
liikkeet ovat epäsäännölliset.

Aseta immuniteetti (DIPkytkin A3) ON asentoon.  
Laajenna ei aktivoituvaa aluetta.

Signaalin kyllästyminen.

Sensori toimii itsestään.
(Haamuja). 

Vesipisaroita peitekannessa. Vaihda asennuspaikka kuivaan tilaan.

Yksikön kulmaa on muutettu. Tarkista yksiköiden kulmasäädöt.Sensori toimii ainoastaa
ilman peitekantta. Peitekansi on likainen. Pyyhi peitekansi kostealla liinalla.

(Älä käytä puhdistusaineita).
Peitekansi on naarmuinen. Vaihda peitekansi.

Sensorin toiminta ei liity 
ovien liikkeisiin.

Liitäntähäiriö tai asennuspuolen väärät
asetukset.

Tarkista kaapelointi tai asennuspuolen asetukset.
(DIPkytkin B4).

Ovi pysyy auki tai kiinni
vaikka aktivoitialueella 
ei ole kohdetta.

Läsnäoloajastin asetettu äärettömään ja 
äkillinen muutos aktivointialueella.

Paina toimintokytkintä alle 2 sek. opetusjakson
aloittamiseksi. Tai muuta läsnäoloajastimen
asetuksia. (DIPkytkin A4). 

Sign. heikkeneminen. (Hidas pun. vilkkuu).

Peitekansi on sisä- tai ulkopuolelta likainen. Pyyhi peitekansi kostealla liinalla.
(Älä käytä puhdistusaineita).

Tarkista liitäntäkaapeli.Liitäntähäiriö. (Kaksoisvilkkuva Oranssi).

Lattian väri vaikuttaa sensoriin. Paina toimintokytkintä alle 2 sek. opetusjakson
aloittamiseksi. Tai laajenna ei aktivoituvaa aluetta.

Sensorihäiriö. (Nopea Pun. vilkkuu). Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Vaihda yksikön paikkaa tai säädä alueen kulmaa
tai leveyttä. (DIPkytkin B2).

Vain pääyksikkö on varustettu toimintokytkimellä. Vain koneiston keskusyksikköön liitetty pääyksikön toimintokytkin 
ohjaa niiden sensoriyksiköiden asetuksia, jotka ovat liitetty pääyksikköön.

DIPkytkimen muutoksen jälkeen tai kun sensoriin on kytketty virtaa ensimmäistä kertaa, LED vilkkuu punaista ja 
vihreäta. Paina toimintokytkintä yli 2 sek., näin pääyksikön LED indikaattori sammuu.
Vihreä valo alkaa vilkkumaan LED indikaattorissa merkkinä siitä, kuinka monta sensoriyksikköä on yhdistetty.
LED indikaattori alkaa vilkuttamaan keltaista ja punaista, kun käynnistysjakso on valmis.
Sen jälkeen LED näyttää, että opetusjakso täytyy aloittaa.

Paina toimintokytkintä alle 2 sek. ja LED indikaattori alkaa vilkuttamaan keltaista. Sensori oppii
ei aktivoituvan alueen katso kohta 1-1. 

Pää- / Orja-
yksikköön LED tila, katso 

MÄÄRITYKSET

HUOM

Käytä toimintokytkintä ainoastaan, kun ovi on kiinni. HUOM

HUOM Jos testitoiminto ei ole tarpeellinen, aseta kytkin A7 asentoon OFF.

      Orjayksikkö     Orjayksikkö

     Orjayksikkö

Koneisto
  keskus

Virransyöttökaapeli Yhdyskaapeli

Ovilehti

LED 
yksikkö

LED 
yksikkö        Pääyksikkö *

* Kun ovilehteen asennetaan enemmän kuin yksi pääyksikkö varmista, että vain yksi virransyöttökaapeli 
kytketään koneiston keskukseen tai muuten sensorin käynnistystä ei voida toteuttaa. Kaikki muut 
pääyksiköt toimivat automaattisesti orjayksikköinä. Asenna koneistopuolelle pääyksikkö, johon kytketää
                                                                              virransyöttö, oli se sitten sarana- tai sarananvastak-
                                                                              kainen puoli. Jokaisessa moduulissa on 3 yhdysliitintä. 
                                                                              Käytä parhaiten sopivaa  liitintä asennuksessa.  

  
     

Kaapeloi/kytke koneistokeskukseen kuten alla.
3 Kytkennät

HUOM

1-4.Läsnäoloajastin asetukset

Jos jokin pysyy aktivointi alueella pidempään kuin asetuksissa, LED 
indikaattori voi vilkuttaa nopeaa punaista. Tämä ei ole sensorivirhe.
Kun kohde poistetaan LED indikaattori näyttää kiinteää vihreätä.

HUOM
A4

60 sek.

OFF
A4
ON

Läsnäoloajastin

Asetukset läsnäoloajastimeen DIPkytkin A4. 

Aseta dipkytkin B2 kohtaan ”2spottia” 
kun tarvitaan kapea aktivointialue. 

Testi sisäänkäynti
(koneiston keskuksesta)

Varmuus / testi uloskäynti
(koneiston keskukselle)

Kork.

Testi sisäänkäyntiTunnistus

* Testi sisäänkäynti 
   viiveaika (=t2)

A7

Mat.
A7

NO

NC

Aseta dipkytkimet A7 ja A8 koneiston keskukseen ohjeiden mukaan.

t1(>t2)

t2 t2

1-5.Testi sisäänkäynti ja testi sisäänkäynnin viivästys asetukset

auki

kiin.
auki

kiin.

A8A8

20msek.10msek.

OFF ON

* Testi sisäänkäynti viiveaika on testi sisäänkäynnin ja varmuus uloskäynnin aikaero. 

Testi sisäänkäynti ja varmuus / Testi uloskäynti ajastin taulukko

OFF

ON

Vastustuskyky
päällä

EN16005

EN16005

puolen aktivointi 
alueeseen

Aktivoitu


