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Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen
-+ Menage. irbeclijfstellirgel\ wij2ig~n en rrodficaties act1:eraf ~n aileen dxr elektrcxeciTisch:! vakrrensen ~rricht 'Ml'd:!n
-+ Voordat weri<zaanteden aan d:! installatie wad:!n uit~ d:! l:edijfsspurirg Litschakelen.
L_ll-+ l-et arelyseaRlJraat rrag uitsiLitend l:ij altorratische poorten d:!\ren 'Ml'd:!n gebtikt em het gevaar van kneuzirgen en srij\MJI"d:!n te l.e'!Tijd:!n
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lnbedrijfstell ing
Bij de il"brlijfstellingderteen rrinirreleafstandtussenzerder encrtva~rvan 1 maa~rcu:lente wo-den
1. Zerder. Plaats de rreegeleverde bltterijen CR bltterijen rroetengesclikt zijn war get:nik bij terrperatuen lnlen-20"C
2 Sllit de crtva~ q)de ~ngssp!rring aan (bj gelijkstrronq)de p;:Aen letten).
Het systeemheeft geen 2ekering. Wij raden aan em in de strcartrevoer een 2ekering tussen 100 en 250m\ te paatsen
3. Ccriig..reer zerder en crtva~r (-+ Hocfclstuk 3)
4. Verricht de fl'C9'ilmmering (-+ Hocfclstuk 4).
Configuratie ontvanger /zender
Ontvangerfunct lnstellirg
Stroom.rerbruik «aan>>
Zendfrequentie
lngangen
test/blokkering
Configuratie
ingang
<<B lokkeri ng»
Blokkering

Freq.a-1;ie
868,95MHz
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«Lit»
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[lfl.schal<elaar Besdlijllirg (Fabieksinstelling)

Frequertie
868,95MHz
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Ofl.schakelaar Beschrijllirg

Testcontact NC, geacti~d=c<:nact open NO
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UrtactStanchard v..oeerstard schakellijst 8.2 KChn
schakellijst
l:ij cof~g CbE**: l:td<leirgatvarger irectief
~ cof~g ~t.J02!Td:!r afsll.itv.\:erstard Actief
CJeen\d. ·d cateQ:rie 2!
lnstellirg MeET rret de van d:! crtva~r
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Schakellijst (NQ :zarl!r afsll.itweerstard)
-+ geen ~iligheld categ:lrie 2!
l:ij cailg CbE**: tld<kering atvarg.:r actief
l:ij corlig 8k2**: schakellijst weerst. 8k2
lnstelling MeET rret de \en re atvarger in
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Aanwijzing: Bij getnik van de q:jische schakellijsten acMseren wij em de irgarg Test 2 I Blokkerirg te gelniken !lt scheict de ()J:tisct-e
schakellijst van de voedrg en vertmg; dlarrree de ootterijlevensdu.
Blokkering: llj een gesdikte ccrtig.ratie kan l-et sigaal llj irgarg IN2 gei:Jokkeerd waden en de voedrg van de <liE l.itgeschakeld wcrden
D:lt crtziet de ootterijef\ wanneer de p:JOrt. d dar stilstaat Bij een <liE~ortig..~ratie 201der tfd<kerirg is de voedrg contiru irgeschak.eld
en is de ootterijlevensdu veel korter. Bij actieve tfd<kerirg ~MJrct l-et sigaal <<lrgarg 2» genegeerd en is de voedrg Nee) l.itgeschak.eld
A.u.b. in acht nemen: l-et systeemcontrdeert riet d l-et sigaal vcxx de tfokkerirg correct d foot is, de gelniker rroet dt ;;elf
contrderen d een reclrdant systeem q:ixluwen em de;;e cnzekerheid te verrrijden
Belangrijk: De configuratie van de blokkering moet voorafgaand a an de programmering (zie 4) worden verricht!
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fen bltterij irleg]2n f) lijcl:ns de eerste 5 secaden t:ij de irtedijfstellirg krit+Ert de ~rrmt-I..ED2 keer engaeft dlarrreeaandlt ingarg2 vo:x 05E g2CCrllgseerd
is. Wanreer de LED4 t<X 5 keer kri~ is de irgarg 3 g2CCrllgseerd vo:x 8,2 kOmlijsten. U Wanreer de a:rlig..ratie riet gewij2igj rroet v.aden rroet gewad1t waden
ta de LED krit+Ert endlarrree het einde van de irtedijfstelirg aargeeft. 0 Oningarg 2vo:x l..oN-PoMer 05E cl8,2 kQm.sctaldijsten te a:rlig..rere11 rroet tijcl:ns de eerste
5 secadende toets 1,5 seccrd:! ir¢\i<t v.aden vo:xdlt de LED het einde van de irtedijfstellirg aargeeft. 0:! LED krit+Ert aftarkelijk van de ~e a:rlig..ratie engaeft
dlama het einde van de irtedijfstellirgaan 0 On de a:rlig..ratiete a:ntrderen rroetende bltterijen\ewijderdende staRJefll Vm31-ertaaldv.o-den.
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05~ng-tij<tfo;,.mrrerirg (schakelaar 4 =AAN)

Toe(s 1,5 sec. ird\Jdten f) fen akoestisch sig-aal g!Ett aan d!t de~ g!adii.Eeld is. 0:! LECB b-ard ru p!!Tlllrert. 8 Toets q:rieu.v 1,5 sec. ird\Jdten
0:! kriJ+erE!frl! lED3 gaeft aan d!t rude \O!drg;tijd g:pogamreerdv.od. 0 Waclttijd wadt 2darg als in de toekar5t de \O!drgvan de 05E irgesctakeld rroet t:lij\En
Wanreer ude toe(s q:rieu.v 1,5 sean:i! indnJ<t, stqt de pcgamrerirg env.od: de tijdq:)}!Siagn Wanreer de tijd kater din 10 sec. is, v.od: geemNij2jgrgq:)}!Siagen
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Maxirreal aantal zenders (7) l:ereikt
(ld gel'eugen)
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Qtvarger: 10 Sec. Beep
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0

JJJJI

LED3

·::~:· krippert4x

Ill Montage
I

B

B

RFGate ;;ender en RFGate crtvarger rrogen net op het2elfde q:perAak gem:rteerd waden
Zerder~
• Er dent een rririmale afstand tussen ;;ender en crtvanger van 1 m aanget-o.rl!n te waden
1. Mooteer de ;;ender aj de p:x:rt d deu:
4. Bectijfss.r:annirg inscha:k.el~
Schakellij~
Let qx Kat::ell.itgarg aan de oo:lerzijde!
5. Test vemdten door ac:tJvenrg van de aargesloten
2 Bekat::elirg tussen schak.ellijst en ;;ender aansll.iten
schak.ellijst in dverse p:x:r· d cEurtstandef\
3. 01tvanger mrteren en rret de bestuirg bekabelen
rret narre op:!n en gesloten
Technische gegevens
Ontvanger
Zender
Algemeen
Afmetingen
159x 145 x 38.5mm
Arl:eidsterrp!ratlu
- 20"- +.55" c
Afmetingen
190x51 x36mn
Kogelciuktest ldgens
12/24VACOC
Reikwijdte
25 m (t<X 75 ni
2x littii.ITbltterij 3.6 vex:
lendergetel.g!n
7
Sdtware
KlasseA
Voedrgsspmrirg
~ AA. gesclikt 1.00' geRelais, 24 V. 0.5 A.
Utgarg
Freq.Jertielllnden
lnik t<X -20" c
868.95 MHz& 869.&5 Mhz
rri~litschakelirg 1B
O.SW@ 12V,
Besd'errrirg wlgens
Energeverlni k
IP55
1,2W@ 24V
IEC60529
Narirale spmrirg
Bij zenden 17m\
Vervl..ilirg;graad
2
330V
S~rbtik
ldgens EN 607»1
in starlb; 16 IJA
KogeldUrtest wlgens
PCB:
125" c
12/24VACIX
75"(
IEC695-1(}.2
Wrap
Testsi913'1l (ingarg)
Gnakt, NPN, PNP
Conformte1tsverklaring
Fabrikant Bircher Regaret AG. Wiesengasse 20. 0+8222 Beringen
Product Veili9leidssd1akelaRJ3raat met radografische transrrissie
VolgNJrrmers: WWYYr:xx:n:JJ- WWYY~
Bouwvergunning: E6945
Erwerdendlart:ij deldgenderarrengehar11!erd ENIS01J8<9.1, EN 12978
Contactgegevens

Ill

Adres:
Postcode:
Plaats:

Meierstraat 4
3640
Kessenich (BE)

Dokumentatie verantwoordelij ke: Bircher Regaret AG. Wiesengasse 20, Q-1.8222 Berirgen
Models: RFGate 2, RFG!te 22
Notified Body: Suva Zert1fi2ien.rgsstelle. Gelled ted1risct\ ELJ.Kem.Nr. 1246
Volgende richdiJnenliJn inachtgellOITI!n: Madirend1!iJn200¥42/EG. R&TTErid111jn199915/EG
Ondergetekende: CEQ L <llerlrlw I Q-lSE. R. Waeckerli n. Q-1.8222 Beringen

GSM-NL: +31 (0) 6 53 77 18 14
GSM-BE: +32 (0) 4 84 08 01 66
E-mail: office@jovarico.eu
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