
MELDING FRA FABRIKANTEN

OA-203C

Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Dan kan du vaere sikker på at denne Optex-sensoren kommer til å virke korrekt. Hvis du 
ikke leser bruksanvisningen, kan du risikere at sensoren ikke virker som den skal, noe som kan føre til alvorlig personskade eller død. 
Dette produktet er en kontaktløs bryter beregnet på montering over en automatisk dør. Ikke bruk sensoren til andre formål. Da kan ikke 
korrekt virkemåte og sikkerhet garanteres.
Advarsler:
1. Følg instruksjonene (spesielt de under Merk) i denne bruksanvisningen ved installering og justering av sensoren.
2. Se til at det ikke er noe trafikk på stedet der sensoren installeres, när du skal stille inn sensorens deteksjonsmønster.
3. Sj�
4. Ikke rengjør, demonter, sett sammen eller reparer sensoren selv. Det kan føre til elektrisk sjokk eller at sensoren går i stykker.
5. Bruk bare sensoren sik det er spesifisert i de medfølgende instruksjonene.
6. Se til at du installerer sensoren i samsvar med gjeldende lover og forskrifter på stedet.
7. Se til at sensoren virker som den skal før du forlater stedet. Instruer bygningens eier eller driftsansvarlig om hvordan døren og sensoren 

skal brukes.

Modell
Farge
Monteringshøyde
Deteksjonsområde
Deteksjonsmetode
Deteksjonsvinkel-
    justering
Deteksjonsvinkel-
    justering
Strømtilførsel
Strømforbruk         
Kontrollampe

* Oppgitte spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel på 
grunn av videre produktutvikling.

 : OA-203C
 : Sølv / Sort / Hvit
 : Maksimalt 3,0 meter
 : Se “Deteksjonsområde”
 : Aktiv infrarød refleksjon
 : ± 4°, stillbar i trinn på 1°
   (fjern/naer)
 : ± 7°, stillbar i trinn på 3,5° 
   (høyre/venstre)
 : 12 til 30 V AC / DC
 : Maksimalt 160 mA (ved 12 V AC)
 : Grønn / Standby
   Rød / Første deteksjonsrad aktivert 
   Oransje / Øvrig deteksjonsrad aktivert

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Utsignal

Rele holdetid
Responstid
Driftstemperatur
Vekt
Tilbehør

: “Form C”-rele 1c 50V maksimalt 0,3 A
   (motstandsbelastning)
: 0,5 sek.
: < 0,3 sek.
: -20°C til +55°C 
: 200 gram
: 1 Kabel, 3 meter 

2 Monteringsskruer
1 Bruksanvisning
1 Monteringsmal
1 Justeringsnøkkel
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YTRE DIMENSJONER

1 : Tilkobling

2 : Følsomhetsinnstilling

3 : Monteringshull

4 : Brytere

5 : Områdejusteringsnøkkel

6 : Områdejusteringsskrue

7:  Breddejustering              

8 : Kontrollampe

9 : Deteksjonsvindu

mm 

 PROBLEMLØSNING

 Hinweis Merk Døra åpner seg muligens etter at strømmen er slått på.

INFORMER BYGNINGS EIER / DRIFTSANSVARLIGE 
OM FØLGENDE PUNKTER:

1. Etter at strømmen er slått på må en selv alltid gå gjennom deteksjonsområdet for å sjekke at sensoren virker som den skal.
2. Hold alltid deteksjonsvinduet rent. Tørk av vinduet med en fuktig klut hvis det er tilsmusset. Ikke bruk rengjøringsmiddel eller 

løsemiddel.
3. Ikke vask sensoren med vann.
4. Ikke demonter, sett sammen eller reparer sensoren. Det kan føre til elektrisk sjokk.
5. Ta kontakt med montør eller selger hvis du ønsker å endre innstillingene. 
6. Ikke plasser gjenstander som beveger seg eller gir fra seg lys, i deteksjonsområdet (for eksempel planter, belysning etc.)
7. Ikke mal over deteksjonsvinduet.

Ta kontakt med montør eller salgsrepresentant hvis:
- Du har behov for å endre innstillinger eller flytte sensoren.

- Problemet ikke er avhjulpet selv om du har fulgt løsningsforslagene som er beskrevet ovenfor.

Inngangs-beveg-

else 

Strøm AV Utenfor deteksjons-
umrådet

Inn i 3. eller 4. rad

(bilde)

Sensorstatus Strøm AV Standby
Bevegelses-
deteksjon aktivert

Inn i 2. rad Inn i 1. rad Utenfor  detek-
sjonsområdet

Bevegelseseller tilstedevaer-
elsesdeteksjon aktivert Standby

Oransje Rød Grün
Gul
Grønn
Hvit

Utgang

Kontrollampe GrønnStrøm AV

Gul
Grønn
Hvit

Gul
Grønn
Hvit

Gul
Grønn
Hvit

Sensoren 
virker ikke.

Sensoren 
virker ikke 
stabilt.

Sensoren 
åpner døren 
av seg selv 
(ghosting)

Strømtilførselen er ikke i orden. 
Dårlige tilkoplinger.

Deteksjonsvinduet er tilsmusset.

Følsomheten er stilt inn for lavt.

Det er en gjenstand som beveger seg eller sender ut lys i deteksjon-

sområdet (for eksempel plante, belysning etc.).

Vibrasjoner i sensoren.

Følsomheten er stillt inn for høyt.

Vanndråper på deteksjonsvinduet.

Deteksjonsumrådet forstyrres av deteksjonsområdet til en 

annen sensor.

Deteksjonsområdets 1. rad kommer borti døra / 
dørkarmen.

Døren blir stående 
åpen eller lukket

Det er en reflekterende gjenstand i deteksjonsområ-
det. Sollys reflekterer.

Tiden for tilstedevaerelse står på uendelig. Det har oppstått en brå 

endring i forholden i deteksjonsområdet.

Sørg for riktig spenningstilførsel.
Kontroll tilkoplinger og ledninger.

Tørk av deteksjonsvinduet med en fuktig klut (ikke bruk 

rengjøringsmiddel eller løsemiddel).

Sett følsomhetsinnstillingen på “H”.

Sett følsomhetsinnstillingen på “L”.

Fjern gjenstanden.

Fjern gjenstanden.

Sett fast monteringsstedet. Eller sett følsomhetsinnstillingen på “L”.

Monter sensoren et tørt sted. Eller bruk et regndeksel (ekstraut-
styr).

Still inn andre frekvenser for sensorene det gjelder.

Juster deteksjonsområdet fjernere (utover).

Slå strømmen av og på igjen.

Problem Mulig årsak Løsning

Kontroller virkningen av sensoren i henhold til tabellen nedenfor.

Det fins en vanndam etter regn eller snøvarer. Gulvet 
er vått.

Bileksos eller tåke har kommet inn i deteksjonsom-
rådet.

Sensoren er utstyrt med en funksjon som motvirker feil. 
Vaer likevel oppmerksom, for feil kan oppstå ved forhold 
som nevnt i kolonnen til venstre.
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ADJUSTMENT
 SCREW
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SENSITIVITY
SWITCH

TIMER

ADJUSTMENT

GREY     : POWER 12to30V AC/DC
WHITE    : OUTPUT     COM.
YELLOW : OUTPUT     N.O.
GREEN   : OUTPUT     N.C.
CURRENT DRAW :XXXmA Max
OUTPUT : Form C   50V0.3A Max
                 (RESISTANCE  LOAD)

OPERATION INDICATOR
GREEN    : STAND-BY
RED         : 1st ROW DETECTION
ORANGE : OTHER AREA DETECTION
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INSTALLASJON

2. Bor de to monteringshullene (Ø 3,4 mm)
3. Bor et hull for gjennomføring av ledningen til sensortilkoplingen 

(Ø 8 mm).
4.  Fjern monteringsmalen etter at hullene er boret.

Merk Hinweis  
Se til at monteringshøyden ikke overstiger det som oppgis 
under “TEKNISKE SPESIFIKASJONER”.

1 Fjern dekslet og fest sensoren med skruene.

Plugg sammen sensorkontakten og kabelkontakten.

Slå på strømtilførselen til sensoren. Juster deteksjons-
området etter ønske og still inn de ulike bryterne (se 
“JUSTERING”).

1. Sett dekslet tilbake på plass.
2. Ved utenpåliggende ledning må du brekke opp hullet 

for kabelgjennomføring.

Grå       Strømførsel    
Grå       12 til 30 V AC / DC
Hvit :      Felles
Gul :      Normalt åpen
Grønn :      Normalt lukket

Merk Hinweis 
Slå av strømmen når kabalen skal kobles.
Merk Hinweis 
Se til at kabelisolasjonen ikke får skader når kabelen trekkes. 
Dette kan føre til elektrisk sjokk eller at sensoren går i 
stykker.
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Merk Hinweis   
Sensoren må ikke brukes uten deksel. Hvis hullet for 
kabelgjennomføring brukes, må sensoren installeres innendørs 
eller brukes med regndeksel (ekstrautstyr). Hvis ikke kan det 
føre til elektrisk sjokk eller at sensoren går i stykker.

1. Fest monteringsmalen på det stedet der sensoren skal 

monteres.

Kabelen er laget som vist nedenfor for korrekt tilkopling 
til dørkontrollen.

A       2.00             2.20            2.50             2.70             3.00
B       0.28             0.31            0.35             0.38             0.41
C       0.68             0.75            0.85             0.92             1.02
D       1.18             1.30            1.48             1.59             1.77
E       2.10             2.30            2.60             2.80             3.10
F       0.16             0.18            0.20             0.22             0.25

* Verdiene i tabellen nedenfor gjelder for bestrålt område, ikke for 
deteksjonsområde. Det faktiske deteksjonsområdet kan vise seg 
å vaere noe mindre, avhengig av omgivelseslys, farge / mate-
rial / hastighet på objektet som naermer seg, og farge / material 
brukt på gulvet.
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Deteksjonsområdet er vist i fi guren nedenfor. Skru strømmen av og på igjen etter justering. Du må teste innstillin-
gene ved å gå gjennom alle delene av deteksjonsområdet.

1. rad
2. rad
3. rad
4. rad

: Deteksjonsområde

: Bestrålt område

Tilstedevaerelse
Bevegelse

Deteksjonsfunksjon 1. rad

DETEKSJONSOMRÅDE

Merk Hinweis  
Se til at kabelen er korrekt tilkoblet dørkontrollen før du 
kopler til strømmen.

2. rad 3. rad 4. rad

3

2

Justering av deteksjonsbredde

Mønster med endring 7° 
til høyre

Mønster med endring 7° til 
venstre

Standardmønster

1
 JUSTERING

    inweisMerk Hvis mønsteret stilles inn nøyaktig etter døråpningen, kan det føre til langsom respons i forhold til trafi kk som 
kommer inn i området fra sidene.

: Kan kobles

  ut

: Kan kobles

  ut

: Kan kobles

  ut

Innstilling av innstill-

ingsskruene for bredde-

innstilling.

Justering av deteksjonsbredde 
Venstre eller høyre: Mellom 0° 
og 7° (i trinn på 3,5°)

til venstre

til høyre

Instilling av rader med 
bryter 7 og 8.

Mønster med endring 4° 
fjernere (utover)

Mønster med endring -4° 
naermere (innover)

Standardmønster

Justering av deteksjonsområdets 
dybde

: Kan kobles

  ut

:  Kan kobles

  ut

: Kan   kobles

  ut

        

2 sek 15 sek 180 sek  Uendelig

1       2 1      2 1      2 1      2

Følsomhetinnstilling og instilling av brytere

Følsomhetsinstilling                Brytere

Følsomhetsinnstilling

Normalinstillingen er “M“.
“H“ øker følsomheten, mens “L“ reduserer følsomheten.

Innstilling av tid for tilstede-

vaerelse

Første og andre rad fra døra utgjør området for deteksjon av 
tilstedevaerelse.
(1) Velg varighet for deteksjon av tilstedevaerelse.
(2) Slå strømmen av og på igjen. Ellers kan døra bli stående   
     åpen like lenge som innstillingen er satt til.
(3) Etter at du har forsikret deg om at døra lukker, må du 
     vente i 10 sekunder før du går inn i deteksjonsområdet 
     for å stille inn tiden for tilstedevaerelse.

Innstillingen av frekvensfunksjonen

(forhindre interferens)

Fire ulike frekvenster kan 
innstilles med bryterne 3 og 4.

 Hinweis  Merk Hvis to eller fl ere sensorer er montert i naerheten 
av hverandre, er det mulig at de vil forstyrre hverandrre. 
Endre frekvens dersom dette skulle skje.

Instilling av snømodus

Hvis sensoren brukes i en region 
med snø eller mye insekter, 
kan bryterne 5 og  stilles inn på 
snømodus.

Justering av deteksjons-
vinkel fjern / naer: Vinkel 
mellom -4° og 4° (i trinn 
på  1°)

naer

 Hinweis  Merk Velg et mønster som stemmer overens med faktisk trafi kk. Hvis du kobler ut området lengst fra døra, kan det føre 
til langsom døraktivering for trafi kk forfra.

fjern

Hull for kabelgjennomføring

4 Rader 3 Rader 2 Rader 1 Rader

7 8 7 8 7 8 7 8

                

Posisjon 1 Posisjon 2 Posisjon 3 Posisjon 4

3     4 3     4 3     4 3     4
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monterings-

malen


