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MIKROHULLÁMÚ SOROMPÓ

A BM60M, BM120M, BM200M és BM60M WS modellek mikrohullámú behatolás érzékelő 
rendszerek, melyek működési elve a „mezőmegszakításon” alapszik. A mikroprocesszor által 
vezérelt jeleknek köszönhetően, ezek a megfelelő eszközök nagy területek védelmére mind 
beltéren, mind kültéren.

1. fejezet: Általános leírás 
A rendszer adóból és vevőből áll, amiket páronként kell telepíteni, öt különböző frekvenciából 
azonos működési frekvenciát választva, mindkét egységre (tx és rx) a panelon található SW1 
segítségével (4 DIP-kapcsoló modul).
Kompatibilitás a már meglévő modellekkel
Csere esetén válasszon ki azonos frekvenciát a csere sorompón (F1-et az F1-hez, F3-at az 
F3-hoz). A megfelelő frekvencia megállapítása érdekében használja a „sorompó csatornák” 
táblázatot.
Szelektív szűrő és kompenzáció
Minden vevő szelektív szűrővel van ellátva, amely csak a saját frekvencia csatornáját választja, 
így nem lehet a sorompót kijátszani egy hamis adóval. Az adó speciális önbeálló és jelfeldolgozó 
áramköröket használ a hőmérséklet változásainak automatikus kompenzálására.
Érzékelési terület
A besugárzási terület alakja nagyon jól meghatározott, ezzel biztosítva nagyobb érzékelési 
lehetőséget és a téves riasztások kockázatainak csökkentését. Ezeket a sorompókat kizárólag 
félvezető alkatrészekkel gyártják lakkozottan annak érdekében, hogy nagyon jól védjenek bármely 
időjárási viszonnyal szemben.

2. fejezet: Adó 
Az adó, olyan síkbeli mikrohullámot bocsájt ki, mely keskeny és irányított alacsony fogyasztású 
sugár. A panelon található az működési frekvencia beállítására szolgáló 4-dip-kapcsoló.
Ellenőrizzük, hogy az adó működési frekvenciája 
megegyezik-e a vele párban lévő vevőével.
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Csatlakozók
- negatív táp 12 V DC
+ pozitív táp  12 V DC
D A D kimenet tranzisztoros negatív áramot ad (max. 50mA), 

ami kimarad, ha a jelszint több mint 30 másodpercig 
a minimum szint alá megy.

PT Tesztpont pozitív kimenete a kapott jel megjelenítésére

B pozitív bemenet: 12 V DC; erre a kimenetre pozitívot adva 
blokkolja a riasztási relét nyugalmi állapotban

CN/C normál zárt riasztási kimenet
TT normál zárt kimenet az érzékelő kinyitása ellen
BA soros kimenet a távoli panelre csatlakozáshoz

Trimer
LEVEL trimer a kapott jel beállításához
.SNES trimer az érzékenység beállításához; óramutató járásával megegyezően fordítva nő
.PMOC trimer a kompenzáció beállításához; óramutató járásával ellentétesen fordítva csökken

Jumper-ek
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3. fejezet: BM60M, BM120M és BM200M vezetékes rendszerek vevői 
A vevő egy nagy érzékenységű elektronikus áramkörhöz kapcsolódó antennából áll, mely a 
csatornáján küldött jelet érzékeli, és méri annak intenzitását. A jelfeldolgozás speciális technikái 
lehetővé teszik a környezet változásainak kompenzálását és az esetleges kisállatok és madarak 
által keltett zavarok minimalizálását. 
A panelon található 4-dip-kapcsoló az működési frekvencia beállítását szolgálja.

Ellenőrizzük, hogy az adó működési frekvenciája 
megegyezik-e a vele párban lévő vevőével.
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Csatlakozók
- negatív táp 12 V DC
+ pozitív táp 12 V DC
PT Tesztpont pozitív kimenete a kapott jel megjelenítésére

Trimer
LEVEL trimer a kapott jel beállításához
.SNES trimer az érzékenység beállításához; óramutató járásával megegyezően fordítva nő
.PMOC trimer a kompenzáció beállításához; óramutató járásával ellentétesen fordítva csökken

Jumper-ek

1S zárt
nyitott

a mikrohullám jelminőség zöld ledje engedélyezve
a mikrohullám jelminőség zöld ledje letiltva

alap

alap

alap

2S zárt
nyitott

a riasztás jelzés piros ledje engedélyezve
a riasztás jelzés piros ledje letiltva

FFO
PMOC

zárt
nyitott

a kompenzációs áramkört tartalmazza
a kompenzációs áramkört kizárja

GAC zárt ennek a jumper-nek zárva kell maradnia

4. fejezet: BM60M WS rádiós rendszer vevői 
A vevő ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a vezetékes modellek, néhány 
különbséggel: 

•  a panelon található 4-utas DIP-
kapcsoló mind a működési frekvencia, 
mind a zóna címe beállítását szolgálja. 
Ha például a sorompó az F2 
frekvenciára van állítva (DIP 1,3,4 KI 
és DIP 2 BE), akkor automatikusan 
érzékelő 2 címet kapja meg.  
A működési frekvenciát és a zóna 
címet nem lehet a kezelő panelon 
külön választani.

•  a panelon találhatóak a táp csatlakozók 
(+ és -) és a jelolvasási csatlakozó (TP)

•  riasztás küldés akkor következik be, 
ha a mintán belül mozgást érzékel, 
vagy a jel hosszan kimarad (kitakarás):  
a visszaállító adás akkor következik be, 
ha a jel néhány másodperc múlva az 
előre beállított értékre visszaáll.

Ellenőrizzük, hogy az adó működési 
frekvenciája megegyezik-e a vele 
párban lévő vevő frekvenciájával.
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5. fejezet: Működés leírása 
A két egységet (adó: TX és vevő: RX) úgy kell elhelyezni, hogy a védendő távolság két 
végén egymással szemben legyenek. Ne feledje, hogy a természetes talajviszonyok és a 
szélsőséges időjárás befolyásolhatja a valós tartományt.
Működés
Az adó egy modulált mikrohullámú jelet (10,525 GHz) bocsát ki, amit a vevő vesz, és az amplitúdót 
összehasonlítja a beprogramozott riasztási küszöbbel. 
Amikor behatoló keresztezi a mikrohullám területét, akkor ez a jel intenzitásának egy rögzített 
minimális szint alá csökkenését okozza; a vevő riasztási állapotot mutat a piros LED kigyulladásával 
és a riasztás relé kontaktusának kinyitásával.
Ha az adó több mint 30 másodpercig nem küld jelet, akkor a riasztás relé visszaáll nyugalmi 
állapotba, és a jel visszaállásáig a D (kitakarás) kimenetnél a negatív hiányzik.
Ezért a vezetékes rendszernél javasolt a kap-
csolásokat a kitakarás fejezetben 
leírtak szerint elvégezni.
A rajzok meghatározzák  
a két egység közvetlen 
környezetében a termé-
szetes árnyék területe-
ket, melyek kiterjedése 
körülbelül 3 méter egy ti-
pikus 1–1,2 m magas te-
lepítésnél.

A rajzokon látható érzékenységi zónát 
kötelező betartani.
A területre belépés olyan zavarokat 
okozhat, mintha kisállat keresztezné a 
riasztási területet.

Megjegyzés: A rajzokon látható mintaábrák csak útmutatók a telepítés során. Nem 
mindig felelnek meg az antennák valós sugárzási diagramjának, mert előfordulhat, hogy 
környezeti viszonyoktól függően változhatnak.
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3 m

3 m

TX RX

TX RX

6. fejezet: Sorompók elhelyezése 
A rendszer megfelelő telepítéséhez a következő tanács alapján figyelmesen válassza ki a két 
egység elhelyezkedését:

A rajzok megmutatják az adók és a vevők megfelelő elhelyezkedését, az esetleges árnyék 
területek elkerülése érdekében.
Az alábbi rajzok megmutatják, hogyan lehet egy vagy több sorompópárt elhelyezni a kívánt 
távolság eléréséhez.
VIGYÁZZON: csak különböző frekvenciájú (F1, F2, F3, F4, F5) elemek és azonos típusok 
(TX/TX vagy RX/RX) telepíthetők egymás közelébe annak érdekében, hogy elkerülje a 
különböző párokhoz tartozó adók és vevők között fellépő esetleges interferenciát.

0,3 m

2–3 m

A BM M rendszer tipikus 
telepítéséhez a védendő 
terület körül több sorompó 
párt kell alkalmazni, hogy a 
védelem megfelelő legyen.



- 8 -

TX RX

TX RX

Feltétlenül szüksé-
ges, hogy ne telepít-
sen adót egy másik 
párhoz tartozó vevő 
közelébe.

Kerületi telepítéskor, ha a sorompók 
érzékelési területe egymást keresztezi, 
akkor mindig páros számú sorompópárokat 
telepítsen (4, 6, 8… db sorompópárt)

NE



- 9 -

BM60M          :   1 méter

BM60M WS   :   1 méter

BM120M        :  10 méter

BM200M        :  10 méter

min. 0,7 m

1–1,2 m

A védelmi magasság kiterjesztése érdekében az alábbi ábra szerint két pár sorompó telepíthető.  
Ebben az esetben javasolt a pároknál közeli működési frekvenciát használni 
(két pár F1 és F2 vagy F3 és F4 frekvenciával)

Ha a kerítés olyan sövény vagy fém, ami mozoghat, akkor BM60M és BM60M WS esetén  
1 méter, míg BM120M és BM200M esetén 10 méter távolságot kell tartani.
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BM60M         :   1 méter

BM60M WS  :   1 méter

BM120M       :    5 méter

BM200M       :    5 méter

BM60M          :   0,6 méter

BM60M WS   :   0,6 méter

BM120M        :      2 méter

BM200M        :      2 méter

BM60M és BM60M WS esetén minimum 0,6 méteres  
míg BM120M és BM200M esetén minimum  
2 méteres folyosót szükséges tartani az 
akadálytól az adónál és a vevőnél, a 
tiszta átláthatóságot ezen a te-
rületen mindig biztosítani 
kell.

A javasolt telepítési magasság  
1 és 1,2 m között van.

Ha a párt az épülethez vagy 
a fix kerítéshez közel kell tele-

píteni, akkor BM60M és BM60M WS  
esetén 1 méter, míg BM120M és BM200M 

esetén 5 méter távolságot kell tartani. Ez a mik-
rohullámú sorompó reflexiója által okozott téves 
riasztások elkerülése miatt fontos.
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BM60M     
     

:    
 4 méter

BM60M WS   : 
   4

 méter

BM120M     
   : 

  10 méter

BM200M     
    :

   1
0 méter

BM60M     
     

 : 1
 méter

BM60M WS    :
 1 méter

BM120M     
    :

  5 méter

BM200     
     

  :  
5 méter

A BM60M és BM60M WS rendszerek falak védelmére is 
telepíthetők. Ebben az esetben a rendszert a rajz 
alapján kell telepíteni, hogy elkerülje a mada-
rak és a macskák által okozott téves ri-
asztásokat. Ebben az esetben is a 
telepítési magasságnak 1 és 
1,2 méter közé kell esnie.

A terepviszonyok miatt a 
védendő terület közepén és a 

talajhoz közel magas érzékenységű 
terület jöhet létre a sugár speciális vissza-

verődése miatt.

A BM M rend-
szert átmenő for-

galommal rendelkező 
tranzit utak mentén is lehet 

telepíteni, ebben az esetben mi-
nimálisan 4 méter távolságot tartva 

(BM60M és BM60M WS esetén) vagy 10 
métert (BM120 és BM200M) a pár látóvonala 
és az átmenő autók területe között. Ha a kettő 
között fémkerítés helyezkedik el, abban az eset-

ben az érzékelőknek minimum 1 méter (BM 60M 
és BM60M WS) vagy 5 méter (BM120M és BM200M) 

távolságot kell tartani a kerítéstől.

0,6 m
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•  Abban az esetben, ha telepítési területen bármilyen háziállat van szabadon, akkor javasolt 
az érzékenység körültekintő beállítása, hogy elkerülje a kis állatok mozgása miatti téves 
riasztásokat. A kockázat további csökkentése érdekében a párok telepítési magasságát kicsit 
meg lehet növelni.

•  Amennyiben szélben fák és bokrok belóghatnak a védelmi folyosóba, ez téves riasztást okozhat. 
Ugyanúgy, ha a rendszer sövényhez közel van telepítve, akkor figyelmesen kell eljárni, hogy 
elkerülje a védendő terület zavarását.

•  A magas fű és bokrok csökkentik az érzékenységet a talajszinten.
•  Bármely akadály vagy a védendő terület felszínének jelentős szintkülönbsége árnyék területeket 

vagy nagyon érzékeny zónákat hozhat létre.

A BM M rendszereknek jó a tűrése a rossz időjárási viszonyokra és a hőmérséklet ingadozására, 
mindamellett szükséges a következő helyzetekről gondoskodni:
•  ESŐ: bár az erős eső csak a jelerősség csökkenését okozza, de a pocsolyák a felszín 

érzékenységét növelhetik.
•  HÓ: bár a hóesés nem befolyásolja a sorompó érzékenységét, de a rendszer működésképtelen 

lesz, ha a hó teljesen betakarja. Takarítsa a területet gyakori és heves havazás esetén.
•  KÖD: a nagyon sűrű köd a jelet harmadára csökkentheti. Az automatikus jelerősítő vezérlés 

(CAG) kompenzációs határa miatt javasolt a sorompópárt úgy telepíteni, hogy távolságuk nem 
haladja meg a 85%-át a maximális hatótávolságnak olyan területeken, ahol gyakori a sűrű köd.

A működési hőmérséklet -20 °C és +55 °C között van. Ha olyan területen használja, ahol a 
hőmérséklet 0 °C alá csökken, akkor fűtő készlet telepítése szükséges, mely 12 V AC-t igényel 
150 mA fogyasztással a sorompó minden elemén (15. fejezet Fűtőkészlet telepítése)



- 13 -

•  A kábel bevezetésnél legyen 
nagyon körültekintő, hogy elke-
rülje a doboz belsejében a pá-
ralecsapódást és az eső beju-
tását

•  A panel védelmi burkolat bel-
sejének a kábelbevezetésénél  
használja a mellékelt tömítő 
gyűrűt. (az ábrának megfelelően)

•  Vezetékes rendszernél hasz-
náljon árnyékolt kábelt 

  (2 x 0,75 mm2 + 8 x 0,22 mm2).

•  Mielőtt véglegesen telepítené a tartókonzolt, javasolt kísérleti telepítést végezni, hogy megtalálja 
a hatékony érzékeléshez a legjobb beállítást:

 1.  Állítsa a sorompó párokat a szabad terület közepére, figyelembe véve a minimális távolságokat 
és a telepítési magasságot.

 2. Lássa el az adót és a vevőt két akkumlátorral és irányítsa a TX-et és az RX-et egymásra.
 3. Ellenőrizze a TP jelét és állítsa be 7,3 V DC-re.
 4.  Mozgassa a két sorompót JOBBRA/BALRA 30–50 cm-en belül és Fel/Le a TP jelének 

változásainak ellenőrzéséhez és a jel maximális értékének eléréséhez.
 5. Miután megtalálta a legjobb pozíciót, rögzítse a konzolt.
•  A vevő pozicionálása és beállítása alatt vigyázzon arra, hogy ne kerüljenek olyan nagy tárgyak 

az érzékenységi zónába, amik a rendszer használatakor mozogni fognak, ez a beállítást nagyon 
befolyásolhatja.

Rádiós rendszernél földelje a tartókonzolt.

7. fejezet: Telepítési tanácsok 

A rögzítési konzol  
40 milliméteres külső 
átmérőjű acél cső  
telepítéshez van  
előkészítve.

A csúszkákon lévő két rovátka jelzi a 
maximális dőlésszöget.

A rögzítési konzol oldalán található két 
csúszkának köszönhetően beállítható a 
dőlés (max. +/-5° függőlegesen) mind az 
adón, mind a vevőn.
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8. fejezet: Adó telepítése vezetékes rendszernél 
1.  Válassza ki az adó helyzetét, rögzítse a kívánt magasságban és irányítsa a lehető legpontosabb 

módon abba az irányba, amerre a vevő telepítve lesz.
2. Állítsa be a 4 DIP kapcsolót a választott működési frekvenciának megfelelően.
3.  Csatlakoztassa a tápot (11,5 V – 15 V) és ellenőrizze az adó működését a felvillanó belső piros 

leddel; az S1 jumper levételével (Led ki) letiltható a led, hogy csökkentse a fogyasztást.
4.  A TT szabotázs csatlakozó panelt csatlakoztassa a vezérlő panel szabotázs vonalához.

10. fejezet: Adó telepítése rádiós rendszernél 
1.  Válassza ki az adó helyzetét, rögzítse a kívánt magasságban és irányítsa a lehető legpontosabb 

módon abba az irányba, amerre a vevő telepítve lesz.
2.  Állítsa be a 4 DIP kapcsolót a választott működési frekvenciának megfelelően.
3.  Csatlakoztassa a 230 V AC-t a mellékelt tápegység bemenetéhez.
4.  Csatlakoztassa a tartókonzolt a földhöz.
5.  Csatlakoztassa a + és – csatlakozókat a 13,8 V DC / 300 mA mellékelt tápegység kimenetéhez, 

és ellenőrizze az adó funkcióit a belső piros leddel (az S1 jumper levételével Led ki letiltható a 
led, hogy csökkentse a fogyasztást)

6.  Csatlakoztassa az akkumlátor pólusait a mellékelt tápegység + és – kimeneteihez.
7.  Annak érdekében, hogy a burkolat felnyitásakor riasztást indítson, javasolt a TT 

csatlakozókat a táp pozitív csatlakozóiba sorosan kell bekötni.

9. fejezet: Vevő telepítése vezetékes rendszernél 
1.  Telepítse a vevőt az adóval azonos magasságba.
2. Állítsa be a 4 DIP kapcsolót a választott működési frekvenciának megfelelően.
3. Csatlakoztassa a tápot (11,5 V DC – 15 V DC) a pozitívot a +-ba a negatívot a – csatlakozóba.
4.  Csatlakoztassa a C és NC riasztási és a D kitakarás kimeneteket a vezérlőpanel érzékelő 

vonalára és a TT csatlakozókat a vezérlő panel szabotázs gátló vonalára.

Általános figyelmeztetések a vezetékes rendszerhez
Használjon árnyékolt kábelt; vízmentes hajlékony műanya védőcsőben.
A csatlakozáshoz használni kívánt vezetéket az áramforrástól vett távolság figyelembe 
vételével kell kiválasztani úgy, hogy biztosítsa a minimális 12 V DC feszültséget mindkét 
egységen. Ha a feszültség ez alá az érték alá esik, akkor hibás működés léphet fel.

Általános figyelmeztetések a rádiós rendszerhez
Hozzon létre dupla szigetelést a 220 V váltóáramú tápkábel bevezetésénél, egy 
további szigetelést használva.

11. fejezet: Vevő telepítése rádiós rendszernél 
1.  Telepítse a vevőt a megfelelő működés céljából az adóval azonos magasságba.
2. Állítsa be a 4 DIP kapcsolót a választott működési frekvenciának megfelelően.
3. Csatlakoztassa a 230 V AC –t a mellékelt tápegység bemenetébe.
4. Csatlakoztassa a tartókonzolt a földhöz.
5. Csatlakoztassa a + és – csatlakozókat a 13,8 V DC / 300 mA mellékelt tápegység kimenetéhez
6. Csatlakoztassa az akkumlátor pólusait a mellékelt tápegység + és – kimeneteihez.
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12. fejezet: Beállítások 
1.  Igazítsa az eszközt az adó irányába és csatlakoztassa a feszültségmérőt a panel negatív (-) és 

TP (Teszt Pont) kivezetéseibe.
2.  Vízszintesen igazítsa be az esz-

közt, a legjobb vételi értéket ke-
resve. Ha a mért érték 7,3 V 
-nál nagyobb, akkor a jelszintet 
LEVEL potméterrel kell csök-
kenteni úgy, hogy a jel a legide-
álisabb működési pontban legyen 
7,3 V.

 •  Akkor is magas értéket kaphat, 
ha a vevő nincs az adóhoz iga-
zítva; ebben az esetben a kül-
dött sugár visszaverődhetett, és ezt figyelembe kell venni.

 •  Abban az esetben, ha a jel nem éri el a 6,8 Voltot még akkor sem, ha a LEVEL potméter 
maximálisra van állítva, akkor az eszközt mozdítsa el vízszintesen max. 10–20 cm-t.

 •  Ha a minimális értéket nem lehet elérni, akkor az adó és a vevő közötti távolságot kell 
csökkenteni vagy jobb beállítási helyzetet kell keresni.

3.  Ellenőrizze a kapott jel minőségét, 
 •  Zöld led világít: nincsen jelzaj.
 •  Zöld led gyorsan vagy lassan villog: a jelzaj alacsony, de a sorompó érzékeli a jelet.
 •  Zöld led lassan villog (kb. 1 másodperces szünetekkel), a jelzaj jelentősebb és közel van a 

sorompó beavatkozási küszöbéhez.

  Ahhoz, hogy a zaj minőségét még pontosabban tudja leolvasni, 
oszcilloszkópos mérések használata javasolt, ahogy azt a 13. 
fejezet (Jelmérések oszcilloszkóppal) részletezi a következő 
oldalon.

4.  Miután elérte a legjobb működési feltételeket, végezzen el egy tesztet a vevő panelon található 
TEST C.A.G. gomb megnyomásával. Tartsa benyomva a gombot, a piros riasztási led kb. 
10 másodpercig fog világítani, majd a zöld led újra világítani kezd, ezzel mutatva a normál 
működést; ezután elengedheti a gombot.

5.  A teszt végén a vevő fogyasztásának csökkentése érdekében az S1 és S2 (Led ki) jumpereket 
eltávolíthatja, melyek egyenként tiltják le a zöld és piros ledet.
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13. fejezet: Jelmérések oszcilloszkóppal 
Az alábbi rajz mutatja, hogy mely pontokba kell az oszcilloszkópot csatlakoztatni:

Az alábbi grafika mutatja a jelminőségekhez tartozó hullámformákat:
1.  a sorompó nyugalmi állapotban van és nincs emberi keresztülhaladás vagy más mozgó tárgyak 

által keltet zavar, a szint állandó. Ellenőrizze, hogy a nyugalmi helyzet a leírtaknak megfelelő-e.
2.  a sorompót valami zavarja, vagy mi keresztezzük az érzékenységi területet (részleges 

sötétedés)
3.  a sorompó elsötétült, riasztási helyzet

A B pont mutatja a kapott 
jel minőségét

A C pont mutatja a riasztási
küszöböt (trimer érzékeny-
ség). 
Ebben az esetben az 
érzékenység a felére van 
állítva.
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14. fejezet: Érzékenység beállítás 
1.  Fordítsa a SENS (érzékenység) trimert az óramutató járásával megegyező irányba a minimális 

érzékenységi helyzetbe és végezzen el egy tesztet úgy, hogy a lefedett zóna középpontjában 
sétáljon (alacsony érzékenységű pont) és ellenőrizze a zöld Led viselkedését.

2.  Ha szükséges, fokozatosan növelje az érzékenységet a kívánt érték eléréséig.
3.  Minden egyes érzékenység beállítás után várjon körülbelül 20 másodpercet minden beállítandó 

jelnél, és végezzen el egy új tesztet. 
  Figyelem: a túl magas érzékenység nem kívánt riasztásokat okozhat kritikus körülmények 

között (intenzív eső, hó stb.)
4.  A BM M rendszer egy speciális kompenzáló áramkörrel van ellátva. A COMP (kompenzálás) 

trimer segítségével (óramutató járásával megegyező irányba fordítva növelhető a kompenzáció) 
állítható be a kompenzáció. Ez az áramkör rögzíti a mikrohullámú mezőben képződő 
zavarokat, melyeket célpont közeledése vagy távolodása a hurok keresztezésekor okoz, és 
automatikusan növeli a vevő érzékenységét megkönnyítve az érzékelést, amikor a célpont a 
hurok középvonalát keresztezi. 

  A kompenzáló áramkör az OFF COMP jumper eltávolításával teljesen kikapcsolható. A magas 
kompenzáció a sorompó téves riasztását okozhatja, ha tárgyak mozognak a mintához közel.

FIGYELEM:
(Csak BM120M és BM200M)

A nagyobb mintának és a kompenzációs áramkörnek köszönhetően a BM M sorompók 
a védett folyosóhoz közeli területeken mozgó tárgyak okozta zavarokra érzékenyebbek.  
Következésképpen a berendezéstől tartandó biztonsági távolságot, különösen járműfor-
galomnál, vonatoknál, nagy fák vagy bokrok jelenléte esetén, meg kell növelni. Abban a  
speciális esetben, ha a járműforgalom a védendő területtel párhuzamos, javasolt minimum 
10 méter biztonsági távol tartani.
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Tápellátás 12 V AC
Áramfelvétel max. 150 mA
Transzformátor bemenet: 220 V AC

kimenet: 12 V AC
teljesítmény 4 sorompópár esetén: 20 W

Example: RX BEAM

C TPB DTAMPER
T NCT

15. fejezet: TERM készlet (opcionális) Ellenállás belső fűtéshez 

16. fejezet: AMP készlet (opcionális) Elmozdítás érzékelő 

•  Olyan kül- vagy beltéri telepítéseknél, ahol a 
hőmérséklet 0 °C alá mehet, a Term1 fűtő-
készlet használata szükséges mind az adó-
ban, mind a vevőben. Ezt a páralecsapódás 
elkerülése végett szükséges használni, mely 
az áramkörök helyes működését befolyásol-
hatja.

•  Az opcionális fűtőkészlet egy áramkör, mely 
elektromechanikus termosztátból, fűtőellen-
állásból és csatlakozó panelből áll a tápellá-
táshoz csatlakozáshoz.

•  A tápellátást külső transzformátorral kell el-
látni, mely 12 V váltófeszültséget biztosít a 
kimenetén, a fűtőellenállás áramfelvétele  
150 mA 12V váltófeszültségen.

•  A fűtés megszűnik, amikor a doboz belsejé-
ben a hőmérséklet eléri a 30 °C-t.

Az elmozdítás érzékelő (AMP) két ampullából áll, me-
lyek riasztás küldési funkcióval rendelkeznek a sorom-
pó szabotázsa vagy a támasztékról eltávolítása esetén.
A készletett úgy kell telepíteni, hogy az egyik ampulla 
az eszköz függőleges helyzetbe a másik vízszintes 
helyzetbe kerüljön, ahogy azt az ábra mutatja.
Ez a rendszer teljes védelmet biztosít bármely olyan  
kísérleteknél, mint:
- a sorompó eltávolításánál a támasztékról
- a támaszték eltávolítása a rögzítési pontoktól
A vízszintes ampullát úgy kell pozícionálni, hogy a kon-
taktus azonnal kinyisson, ha a sorompót megkísérlik  
elmozdítani.
A szabotázs vonal a vezérlő panelhoz csatlakoztatása 
előtt ellenőrizze, hogy az egyes ampullák kontaktusai 
és a szabotázs vonal zárt-e.
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17. fejezet: KITAKARÁS VÉDELEM (Fontos figyelmeztetés) 

18. fejezet: További tápegység a BM60M WS készülékhez 

A készülék a riasztórend-
szer kikapcsolt állapotában 
is figyeli az adó és a vevő 
közötti kommunikációt. Ha a 
jelszint több mint 30 másod-
percig a minimum szint alá 
esik, akkor a D kimeneten 
állandóan jelenlévő negatív 
feszültség megszűnik

Mind az adónál, mind a vevőnél a tápegység a 
burkolat belsejében felül, míg a 12 V 0,8 Ah-s 

akkumulátor az alján van rögzítve (a mel-
lékelt kötegelővel kell rögzíteni), és nem 

haladhatja meg a következő méretet:  
magasság 65 mm, hossz 96 mm, 

mélység 25 mm.
Tegye a tápkábelt a tápegy-

ség és az akkumulátor 
mögé, hogy ne akadályozza 
a fedél záródását.
Két biztosíték található a 
tápegységben: F1 a tápellá-
táshoz és F2 az akku beme-
nethez
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A + -B

CSATLAKOZÓK
+ Pozitív táp 12 V DC
- Negatív táp 12 V DC

BA A kapcsolódó sorompókhoz 
a párbeszéd soros bemenethez

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Névleges feszültség 11,5–13,8 V DC

Fogyasztás Am011xam

Biztosíték F0,5 A L 250 V

19. fejezet: BR 100 készlet és LCD W (opcionális) jelfigyelő eszköz 

Az LCD W egy olyan Led 
és kijelző modul, mely 
a vele összekapcsolt 
BM M sorompó jelei-
nek folyamatos meg-
figyelését teszi le-
hetővé.

A BR100 egy olyan eszköz, melybe 
maximálisan 4 db LCD W panelt lehet 
beszerelni.

•  Az LCD W modul a vett jelmennyiség 
megjelenítésére, Voltban kifejezve (a kijel-
ző megjeleníti az egészeket, a Led sor a 
tízedeseket). A mutatott érték megegyezik 
a hozzá párosított vevő TP (Teszt Pont) 
kimenetével.

•  A sárga Led (FAIL) kifejezetten a Kitaka-
rás jelzésére szolgál.

•  A piros Led (ALARM) a riasztási állapotot 
mutatja (követi a vevő piros Led állapotát)

•  A zöld Led (STATUS) a jel minőségét jele-
níti meg (követi a vevő zöld Led állapotát)

Ez a sorompók jelszint figyelő rendszere bármely analóg sorompó párhoz kapcsolódó Led/kijelző 
(LCD W) modulból áll, melyet a BR100 házába kell szerelni.
Ennek a rendszernek köszönhetően, 1-4 BM M sorompópár figyelhető meg folyamatosan.

A sorompók tápellátását használhatjuk a BR100 tápellátásához is. Ebben az esetben min-
denképp használjuk a tartozékként kapott 500 mA-es biztosítékot a rajznak megfelelően. 

A BR100 modul elején, bármely analóg sorompópár esetén a következők ellenőrizhetők: 

A panelon található egy kulcs-kapcsoló,  
melyet tilos csatlakoztatni  
(jövőbeni használathoz)
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SB60

ÖSSZEFÜGGÉS A MŰKÖDÉSI FREKVENCIA 
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Az SB20 és 
SB60  
opcionális 
konzolokat 
falra 
telepítéshez 
lehet használni.

Az SB60 
opcionális 
konzolt csak 
a BM60M és 
BM60M WS 
sorompókkal 
lehet használni

Az SB120 opcionális konzolt felületre 
szerelten, míg az SB130 opcionális 

konzolt padlóba betonozva lehet 
használni.

20. fejezet: Opcionális konzolok 
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Védjegy SCINORTCELESVA
Modell M002MB-M021MB-M06MB
Működési frekvencia zhG525,01
Táp típusa Egyenáram
Névleges feszültség 12 V DC
Névleges áram (Tx és Rx) Am101

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(MANUFACTURERS  DECLARATION OF CONFORMITY)

DICHIARA CHE LA SEGUENTE APPARECCHIATURA
(DECLARES THAT THE FOLLOWING EQUIPMENT)

RISULTA CONFORME CON QUANTO PREVISTO DALLE SEGUENTI DIRETTIVE COMUNITARIE:
(IS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING COMMUNITY DIRECTIVES)

E CHE SONO STATE APPLICATE LE SEGUENTI NORMATIVE
(APPLYING THE FOLLOWING NORMS OR STANDARDS)

IDENTIFICATORE DI CLASSE DEL DISPOSITIVO (per apparati RF regolamentati dalla direttiva R&TTE)
(Equipment class identifier (RF products falling under the scope of R&TTE))

Il costruttore dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto é conforme alla direttiva
93/68/EEC (marcatura) e soddisfa i requisiti essenziali e altre prescrizioni rilevanti della direttiva
1999/5/EC (R&TTE) in base ai risultati dei test condotti usando le normative (non) armonizzate in
accordo con le Direttive sopracitate.
(We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 93/68/EEC (Marking)
and/or complies to the essential requirements and all other relevant provisions of the 1999/5/EC (R&TTE)
based on test results using (non)harmonized standards in accordance with the Directives mentioned)

Luogo (Place) : Curtarolo

Data (Date) : April 2006

Firma (Signature)

Nome (Name) : G. BARO

 Amministratore
(Managing Director)

erotturtsoC
)rerutcafunaM(

APSSCINORTCELESVA

ozziridnI
)sserddA(

YLATI-)DP(oloratruC01053-36,anaguslaVaiV

:arutaihccerappA’lledemoN
)emaNtnempiuqE(

: M002MB-M021MB-M06MB

arutaihccerappAidopiT
)tnempiuqEfoepyT(

: ONRETSEREPEDNOORCIMAEREIRRABIROTALEVIR
)METSYSMRALANAPSEVAWORCIMROODTUO(

olledoM
)ledoM(

:

enoizurtsoCidonnA
)erutcafunaMforaeY(

: 6002

)CME(CE/633/98 )ETTR&R(CE/50/99
)DVL(CE/32/37

044003NE
3-984103NE

4-03105NE
05906NE

elbacilppAtoN )tcudorp1ssalc(enoN X )tcudorp2ssalc(

Információk a BM_M modell 1999/5/EK Irányelvvel szembeni megfelelőségéről Információk a BM_M modell 1999/5/EK Irányelvvel szembeni megfelelőségéről 
A termék megfelel az Európai Parlament és Tanács 1999/5/EK számú Irányelvében foglalt lényeges 
követelményeknek az alacsonyenergiájú rádióadó berendezések és a távközlő frekvenciák 
tekintetében, az ERC/REC 70-03 ajánlások szerint.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(MANUFACTURERS  DECLARATION OF CONFORMITY)

DICHIARA CHE LA SEGUENTE APPARECCHIATURA
(DECLARES THAT THE FOLLOWING EQUIPMENT)

RISULTA CONFORME CON QUANTO PREVISTO DALLE SEGUENTI DIRETTIVE COMUNITARIE:
(IS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING COMMUNITY DIRECTIVES)

E CHE SONO STATE APPLICATE LE SEGUENTI NORMATIVE
(APPLYING THE FOLLOWING NORMS OR STANDARDS)

IDENTIFICATORE DI CLASSE DEL DISPOSITIVO (per apparati RF regolamentati dalla direttiva R&TTE)
(Equipment class identifier (RF products falling under the scope of R&TTE))

Il costruttore dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto é conforme alla direttiva
93/68/EEC (marcatura) e soddisfa i requisiti essenziali e altre prescrizioni rilevanti della direttiva
1999/5/EC (R&TTE) in base ai risultati dei test condotti usando le normative (non) armonizzate in
accordo con le Direttive sopracitate.
(We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 93/68/EEC (Marking)
and/or complies to the essential requirements and all other relevant provisions of the 1999/5/EC (R&TTE)
based on test results using (non)harmonized standards in accordance with the Directives mentioned)

Luogo (Place) : Curtarolo

Data (Date) : April 2006

Firma (Signature)

Nome (Name) : G. BARO

 Amministratore
(Managing Director)
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APSSCINORTCELESVA
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elbacilppAtoN )tcudorp1ssalc(enoN X )tcudorp2ssalc(

Védjegy SCINORTCELESVA
Modell SWM06MB
Működési frekvencia (mikrohullám működési frekvenciája)zhG525,01

(adás frekvencia)zHM053,868
Táp típusa Váltóáram + 12 V mentési akkumlátor
Névleges feszültség Am003~V AC032
Névleges áram (Tx és Rx) nyugalmi állapotbanAm101

adás alattAm131

Információk a BM60M WS modell 1999/5/EK Irányelvvel szembeni megfelelőségről 
A termék megfelel az Európai Parlament és Tanács 1999/5/EK számú Irányelvében foglalt lényeges 
követelményeknek az alacsonyenergiájú rádióadó berendezések és a távközlő frekvenciák 
tekintetében, az ERC/REC 70-03 ajánlások szerint.
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T e c h n i c a l
Characteristics

BM60M BM120M BM200M BM60M WS
Max távolság 60 m 120 m 200 m 60 m
Névleges feszültség 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC
Minimális feszültség 11,5 V DC 11,5 V DC 11,5 V DC 11,5 V DC
Maximális feszültség 15 V DC 15 V DC 15 V DC 15 V DC
Mellékelt tápegység - - - Bemeneti: 230 V AC

Áram: 300 mA
Teljesítmény: 6VA

Kimeneti: 13,8 V DC
Akkumulátor - - - 12 V – 0,8 Ah

Mod. NP 0,8- 12
Nyugalmi fogyasztás TX: 31 mA

RX: 70 mA
TX: 31 mA
RX: 70 mA

TX: 31 mA
RX: 70 mA

TX: 31 mA
RX: 70 mA

Méret: (MéxMaxSz) 150x105x195 136x225x225 136x225x225 136x225x225
Adási frekvencia - FM 868 MHz
Életjel jelzés Nem Igen
Érzékelő relé 
blokkolás

B csatlakozó -

Riasztás kimenet normál zárt 500 mA tartománnyal a 12 V DC-n -
Szabotázs kimenet Mikrokapcsoló -
Opcionális AMP 
készlet

Nem Igen Igen Nem

Soros kimenet Soros kimenet távoli panel csatlakozáshoz -
Kitakarás kimenet tranzisztoriált kimenet a jel jó vételének ellenőrzéséhez
Tesztpont kimenet a kapott jel ellenőrzéséhez
Mikrohullám 
működési frekvencia

10,525 GHz (+/-20MHz)

Moduláció 5 különböző csatorna, dip-kapcsolóval választható
RF teljesítmény 
besugárzása

Csúcs: 25 dBm

Működési 
hőmérséklet

-20°C - + 55°C 
Kültéri telepítéshez opcionális (Term 2) fűtő készlet használata javasolt.

IP védelem IP 34
Tartozékok Bilincs 40 mm –es csőre rögzítéshez


