
BIRCHER lnTra6 2, lnTra6 2.LVAC Vcxx later g!l:n.ik b!waren Reglomat 

Originele gebruiksaa nw ijzing (vertaling) SchakelaJ:Paraat rret een irdJ:tief-transrrissiesysteem \WI' corrl:inatie rret 
schakellijsten ern het g!vaar van txxsirgen l:ij sctufclet.J'systerren te \€111'ijclen. 

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 
-+ IR rrontag! rreg aileen dcx:r vakkurlg persooeel waden Litgawerd. -+ IR paatsirg van cia c~en is afhari<elijk van cia 
booNklncig! cm;tancig,eden en cia claurccnstru:tie. -+ Zag dat er geen spamrg op het systeem staat, tijclans cia installatie, l-et aansluiten en 

& bekabelen -+ Het sctakela(:plraat dert \WI' cia IPNakirg van ~welig! ~iliifeidsirricl"ting!n van cia Bircoor Reglorrat AG (g!bruik vulgens 
\WI'Schriften). -+ Bij gebtik van c~en de net van Bircher Reg arret zijn (lncll£ief sctakellijsterl) ~rvalt ieclare garantie en 
aans17akel i jld"leid -+ Sl Lit all e bedi jfs-en schakelspamrgen op clazelfcia zekerirgen aan -+ S I Lit cia bedi jfsspam rg op 1-etzelfcla 
stroon:irctit als cia pcx:rtbestuirg aan-+ In g!val van stairgen het a(:plraat van het net scl"eiclan-+ Zekerirg rrex. lOA 

• Systeemcorrp:menten 

Oicht ... 
~ ~D~ ~ 

Oicht ... 
® Cl: '- 9 (§ 

Q:en 

-+ 

CD m:tiele schakellijst llCHT 
(pirreire sltitkart) 

® m:tiele schakellijst QlEN 
® staticmire sctakellijst llCHT 
@ staticmire sctakellijst QlEN 
® INTR-MCE61, CliTI!Etter \WI' 

schakellijst(!) 

® ® 

@ INTR-MCB62, cmzetter \WI' 

schakellijst ® 
(J) INTR-AX60, spoel 
® lntra6 2, schakelaJ:Paraat 
® stalen kabel 

® 

B Elektrische aansluiting en klernscherna 

.. 
Versie Bedrijfs- Stationaire scha- Stationaire schakel -

spanning kellijst DICHT@ lijstOPEN@ 

lnTra62 il- =mA1 ~, ~3 lnTra62.LVAC _,_ ~ PJ. 2 4 
Bediening Display 

Bederingsto-Toets <<Mcx::e> Toets <<Dlta>> 

~ etsenophet ~ 
apparaat 

LET OPals u de actieve testingang niet aansluit 
rroet u die wijzigen naar 001 bij punt 6.3 (tabel 2). 

c.:= Uitgarg [lGfl" 
8(0(;~ Uitgarga>EN 
--MociJs 

888-Gegel.elS 
.........__ P\11ten 

Testingang 
Aansluiting Uitgang Uitgang 

spoei(D DICHT OPEN 

~~~ ~ ~T2 GI O 14E 
+ ~ T1 

WH 0 11 ~ 
BN 0 lX 

Actieve testingang 

E:J ' I , = s)11ixd vocr -8'-
/ I ' dspaykrlwert 

B Norrnaal bedrijf 
lncien a lies correct aang!SI<Xen is: Weerga~n bij bedenirg van een schakellijst Statl£-1.£0 b"andt aanje 

!Rl .. Punten 
Statl£-lEObardgoen ~ ~~ppe- C!)bederd l p~ ~I @bedend lp ~I @bederd l p~31 

1111 Oiagnoserrenu om huidige instellingen te bekijken! 

Toets «Mcx:8> & «Data» g!lijktijdg 2s inchJ<ken-+ statl£ LED krl~rt orarje. Om in cia vulg!ncla m:xiJs te korren <<Mocla» kort inci"Ud<en 
Om cia dag-a;errenu te vena ten cia toets «Mcx:8> 2s inchJ<ken 

Mod.Js Footdspay Mod.ts «r» Weerstard Mod.ts «S» uitgang DIGiT Mod.ts «S» Litgarg <JlEN 

rn ce laatste 5 staing!n 
lJ.QJJ kt.r"ren worclan ~v
raag:l. Na bedenirg van cia toets 
«lllta» worclan cia storingen na 
elkaar g!toond Als cia toets 
«lllta» \WI' cia 5e keer w:xct in
gdU<I:, verschijnt End 
ce staingen wac1an ctradq:jsch 
(rieuN-+ ru::O~ 

n ce weerstanclan van cia 
lJ....!!J sctakellijsten worclan na 

1" : elkaar getoond Voabeeld 
! L s =weerstancltl6sen 
i 7en91am 
t___ __ , =schakellijsten(!) 

Om naar cia vulg!ncla 
schakellijst te 91art toets «lllta» 
bederen 

~ Utg!rg DICHT: toets «lllta» i 
~ctU<ken 
~ IR uitgarg DICHT is 
lf_QJ g!claactiveerd 

rS0l ce toets «lllta» weer 
lf._JJ inchJ<ken 

1R Litglrg DICHT is 
gaacti~ 

~ Uitgarg OPEN: toets «lllta» 
~ inctukken 

~ ce Litgang OlEN is grl!acti
lf_QJ veerd 

~ ce toets «lllta» weer 
~ inclrukken 

IR uitgarg OPEN is 
g!activeerd 

M<Xils <<S» SirnJatie test Mod.ts «I» testirgang M<Xils «v> Actt.ele 
corfig..ratie 

M<Xils «O> Actt.ele M<Xils <<h> .Actt.ele 
corfig..ratie testsig-aal lu.rlijd 

~ Beicla Litglng!rt toets 
lf._JJ «lllta» i nchJ<ken 

[SOOl Beicla Litglng!n zijn 
lf_QJ g!claacti~rd 

ce toets <<Dlta>> weer 

n Display bij testingarg 
~inactief 

fiOO] Display bij testingarg 
~actief 

Tcx:nt actuele 
cortig.ratie, van 
cia schakellijstin
gangen, 
zietabel 
Configuratie 

n 
lQQj 

Tcx:nt actuele 
cortig.ratie, 
testsigeal, zie 
tabel 
Testinp.jsen 

lhl Toort acttele 
~ hcu:ltijq zie 

tabel 1-bJdti jd 

Cortig.ratie -+ llxidstuk 6 Cortig.ratie -+ llxidstU< 6 

Omnaar cia cortigm:xiJs te 
glart toets <<Mocla» bederen 

V) 

0 
z 
<( 
.....J 
cc 
UJ 
0 
UJ 
z 



B Configuratierrenu om de huidige ins tell i ngen te wijzigen 

.&. Hcx:idstU< 6. 1 tim 6.4 vocr de coofiguratie relerraal cb:lriezen. 

I'll Coofiguratierrenu inschakelen 

S tap 1: l:eide toetsen M<XE en lllta 2 secordm irgdU<t houc:en t<X LED oranje gaat knipperen 
~on f'-.....Stap 2: toets net ;rolangopM<XEt<X C coote \WI"Sclijnkont, 
[ / Stap 3: druk lxoplllta 2!XIat coo91at krlpperel"\ 
~C:Q("IS Stap 4: toetsen M<XE en lllta 2 sec01"¥:En irgdU<t 1-l:lu:En t<X C gaat knipperen, 

Stap S: u ktrt nu acttereerM:llgend puarreter 6.2, 6.3 en 6.4 wijzigen rret lllta en rret M<XE naar de vdgencle pararreter gaal"\ 
S tap 6: na parameter h ziet u End staart druk op lllta configuratie gereed 

ce configuratierrenu l<ancb:r irt::IU«en (2s) van de <<M<:x:e> toets opelk rromert verlaten ~ NietMe start m:t rieuwe a:xT19JC!tie w:xd: utge\(lelti 

IIJ Configuratie van de schakellijstingangen 

n ce actuele instelling van de schakei-
[QQJJ lijstingangen v.urct weergegeven 

n Stel rret de toets <<Dlta>> de gevvenste 
[QQjJ configuratie van de schakellijstingargen 

in (vdgens tabel 1 ). 

1.\ Bij een herstart na de configuratie kunen 
LD. storingsrreldngen CJ!Xreden, inden de ingangen 

niet rret de configuratie in 01ereenstenning zijn 

Ill Configuratie Testingang 
Dxlr herhaald indrukken van de toets «lllta» 
v.urct het ~treffende testsignaal ingesteld 
\dgens de ta~l: 

Dispay T esti rrp.~ls 

001 JL 

Tabel2 002* .., 
B Foutdisplays 

Mctiele Mctiele Stationaire 
a spay schakellijst schakellijst Schakellijst 

OICHT CD OPEN @ DICHT@ 
vn;:. riet g:comg..reerd 
001' X X 
002 X X X 
003 X 

004 X X 

005 X 
006 X X X 

007 X X 

008 X X 

009 X 

on X 

Tabell on 

IIIII Configuratie houdtijd 

~ 
[QillJ 

Korttoets <<M<XE» irdU<ken 
Stel met de toets «lllta» de gewenste 
houdtijd in (\dgens ta~l 3). 

DU< \€1'\dgens kort op de toets <<M<XE», 
waarna End \€rsclijrt. 

-+ H:t systeemis gecortigureerd Tabel 3 
-+ Toets «lllta» voor herstart indrukken. 

Oispay 

001 

002 
003* 

004 

005 

~ Als een fout v.urct vastgestelq worden de titgangen gedeacti~ de tekens CD & @ en een foutc<XE worden getcx:n:l. 
ce status-LED brandt rood 

Stationaire 
Schakellijst 
OPEN @ 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

Hcu:ltijd 

geen 

100m; 

200m; 
SOOm; 

lCOOm; 

Display EOOl E002 E003 E004 EOOS E006 E101/ E102 

Fout 
Storing Storing Storing Storing Storing lnstallatie"' Clnd:!rspmning 
schakellijst (SL.)G) SL® SL@ SL@ kabeldrctit config. m:xiJs /01erspanning 

Oplossing Schakellijst (SL.) CD SL® SL® SL@ Cootrde kabeldr- Configuratie controle- Voedng 
cortroleren cortroleren cortroleren cortroleren ctit<3Chn ren controleren 

.. 
BIJ andere stonngsrreldngen alb uw le~anaer raaq:iegen 

II Belangrijkste technische gegevens - Uitglng 
lnTra62 24 V AC/OC ± 15%, 

Testingang Bedijfsspamng 100.240 v N:. lnTra62.LVAC 50/00Hz Afrretingen 
Energeve!btik rrax. 3 VA (BxHxD) 
Schakellijsten 8,2lam 

B Montage 

Ill Elektrische montage 
1. Elektrische Corrp::ll'lE!nten op vdledg,eid vdgens ccnpcr.entenijst 9.3 cootroleren 
2. Schakelapparaat op ~ paats rronteren 
3. Montage van de rrechanische onderdelen (zie hcx:idstU< 9.2 en 9.3). 
4. Elektrische l<a~ls vdgens klem;cherna hcx:idstU< 2 aansltiten 

liJI Mechanische montage 
1. Mecharische ccnpcr.enten op vdledg,eid \dgens corrp:l021"tenijst 9.3 cortroleren 

Halfgeleiderrelais , 24 V AC/OC. rrax. 50 m\ 
AC/OC. 2m\ 24V 

Niet geacti\€erd =norrreal bedijf, geacti\€erd =test 
kelapparaat@ 22,5x94x88 mm 
I (f): 50x2Sx22 mm 

Omzetter@®: 40x2Sx22 mm 

Scha 
Spoe 

2. ce twee hoekijzers@ vocr de spoel <J) in lijn rrorterenen stalen kabel spannen (zie hcx:idstuk9.4). 
3. Omzetter INTR-MCB ® resp @ rronteren 
4. Stalen kabel ® spannen en rret de borgsc~Yoeo.€n@ vastzetten. 
5. ce spoel INTR-RXOO<J) rrorteren De stalen kabel ® moetover de gehele deurlengte probleemoos door de spoel 

INTR-FIXOO<J) kunnen bewegen. 
6. ce stalen kabel ® vdgens hcx:idstuk 9.5 rronteren q:, een laagdnige verl::indng rret de deur letten (cortactp.rten reirigen en e\€n

tueel aai"M'ezige ~ ~jdererV. 
7. Elektrische verl::indng vdgens klem;cherna hoofdstuk 2 rnaken. 

.~ 
Qi 

-~ 
~ 
~ 
~ 



IIJ Corrp:>nentenlijst elektrische onderdelen 

CCJ!lllClnenten Atb StU<s Nr. Fui<tion 

INTR-MCB61 (gijs) le- 1 ® <ln!etter, m:tiele senscreerteiq ~rd ~ sensata:stard van~ pirraire sllitkart 

INTR-MCB62 (roo:!) -- evt. 1 @ 
<ln!etter, m:tiele senscreerteiq ~rd ~ sensata:stard van~ m:tiele sea.rdlire 
shitkart 

INTRA6 2 schakelai=Jllraat ~ 1 ® Evaluatie- en schakelaPJXIraat 

INTR-RX • 1 (J) Evaluatie- en schakelaPJXIraat 

Stalen kabel f:;J' 1 ® Stalen kabel, Vl:ll1lt rret ~ ~urconstructie het laagctrrige kabeldrait (<3 am) 

INTR-ASK60 c~ten 

Hoekijzer j 2 @) Be~tiging van~ kabel op~ ~ur 

Banja;chroef gad &60 rret fixeer-

'Y 1 ® Deel vance kabels~X~ninrichting schroef stalen kabel (M4x10) .. 

Banja;chroef -~ 1 @ Deel vance kabels~X~ninrichting 

Kabelschoen 2,5 mril -- 2 ® Verllrdng stalen kabel - ~Lr 

Orukveer l}i~ 1 @ Deel vance kabels~X~ninrichting 

Zeskantba.Jt M6x12 incl. ring c-8 6 @ Be~tiging van het hoekij:rer I vance kabel opde deLr 

Zeskantrroer M6 2 @ Deel vance kabels~X~ninrichting (opce banja;dToef) 

Kunststof b.Js 2 ® lsolatie tussen banja;chroef I banjobout en hoel<i jzer 

Ring VI:Xlr M8 0 2 ® Deel vance kabels~X~ninrichting (opce banja;dToef) 

Schroef M4 x 10 i' 2 ® Rxering vance kabel in ce banja;chroef I banjobout 

Ill Plaatsing op een hek (voorbeeld) 



IIJ Montage stalen kabel 

Ill Montage onderbouw 

9~----------_,--~~ 

5r-----------~~~~~. 

m EG-Conforrriteitsverklaring. productiedatum 

mJI EG-conforrriteits verkla ring 

Fabikart: 

O:lkuTertatie ~rar1'M:xlrc:Eiijke: 

Proc.lct: 

Bird-er Regorrat AG, Wieserg~sse 20, CH-8222 Beringen 
Bird-er Regorrat AG, Wieserg~sse 20, CH-8222 Beringen 

Sct-akelaFJllraat rret een irrl.rtief-trar6rrissiesysteem 

11 9 

M<:x:Eis: 

\klgurrrers: 

lnTra62, lnTra6 21YN:,InTra63, lnTra63.LVK.; EsCilte 2, EsCilte 2LVK., EsCilte 3, EsCilte 2LVK. (2orcertrar6rriss.) 

Nd:ified Bodf. 
~rg 

00240578[CXXXXX> . .. ~1 00244423[000000 ... 9000001 00263915[CXXXJOO . .. 9000001 
00263916[CXXXXX> ... ~1 00263911 [000000 . .. 9000001 00263912[CXXXJOO .. . 9000001 
00263913[CXXXXX> ... ~1 00263914[000000 ... 900000) 
Sl.NA Zertifizien.rgsstelle. Gebed tectrisch. E~Kem-Nr. 1246 

E 6934- E 0037 

\bl~ ricttlijnen zijn in actt g:!rorrert Macnnericttlijn 200S'42/EG, R& m richtlijn 1999/5/EG 
Er werd!n dlarbj de \dg:!rrl! 

EN ISO 13849-1, EN 12978 

CEQ L Cl:.ertdrer I Q-ISE, R. Waeckerlirt 1&08.2010, 0+8222 Berirc;p1 

m!J Productiedatum 

lie typeplaat-+ IM:!E!k/jaar, l:ijv. 12/10 =week 12, 2010 

Ill Contactgegevens 

JO\(ARICO® 
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