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1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
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Por favor refira-se a este manual de instruções, respeitando as normas
de segurança existentes por forma a evitar acidentes ou danos materiais.

TESTE EMC
Nº.:BSTDG
1001420419
26C-1

2 DIAGRAMA DO PRODUTO

3 CARACTERÍSTICAS GERAIS
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Indicador LED Fotocélula
Conector principal

9 Indicador LED Radar
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12 Ajuste Inclinação Fotocélula

5 Recetor I.V.
6 Inclinação Radar
7 Módulo radar
8 Ajuste sensibilidade Radar

4 INSTALAÇÃO

5 LIGAÇÕES ELÉTRICAS

ALIMENTAÇÃOAC/DC
12-30V
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Profundidade
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Largura

Alcance de deteção de Presença (I.V.): Largura/Profundidade

Unidade: m

Nota： Alcance de Deteção de ambas as tecnologias
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DETEÇÃO DE MOVIMENTO / PRESENÇA

Unidade: m

Módulo de radar de micro-ondas para detecção de movimento, combinado com sensor 
de infravermelhos para detecção de presença. Este produto é compatível com a maioria 
das portas automáticas de acesso pedonal.

Tem a função de aprendizagem do ambiente envolvente. Faz a aprendizagem 
quando é ligado pela primeira vez. Adapta-se às mais diversas situações de 
montagem. Readapta-se quando é alterada a montagem ou o meio ambiente 
envolvente sofre mudanças. 

A tecnologia de micro-ondas empregue não admite a influencia pelas oscilações 
de temperatura e humidade, garantindo assim um funcionamento fiável e com 
bom desempenho na deteção de movimento e de presença. 
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Por favor certifique que a área de deteção esteja 
livre durante o processo de aprendizagem do 
sensor infravermelhos.

Nota:         Alcance de deteção do sensor infravermelhos

Alimentação: AC/DC 12V  a  30V(-/+10%)
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Cabo de ligação:        2.5m        

8 NOTAS
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Largura Profundidade

Alcance de deteção de Movimento (radar): Largura/Profundidade

Unit：m

Pino de passagem

Cabo

Comprimento de onda:     940nm

Tempo de aprendizagem: 10s

Temperatura: -40°C a 60°C
Indicadores  luminosos: VERDE: em espera,VERMELHO: ativo

Altura máxima de instalação: 2500mm

Alcance de deteção: 1600mm x 800mm
Tempo de contacto: 500ms
Tempo de resposta: ≤100ms

Consumo em standby: 65mA
Consumo em modo ativo: 130mA

Cobertura： ABS

Superfície óptica: PMMA

Módulo de Infravermelhos (presença):

Temperatura: -20°C a 55°C

Tecnologia: Microondas
Frequência: 24.125GHz
Potência de emissão: <20dBm EIRP
Densidade de microondas: <5mW/cm2
Modo de deteção: movimento
Alcance de Deteção: 4000mm x 2000mm
Tempo de contacto: 500ms

Módulo de Microondas (movimento):

Proteção: IP54

Dimensões: 260mm x 57mm x 45mm

2 Relés

≤100mm
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Potenciómetro de ajuste da sensibilidade
do módulo de radar microondas

NOTA:

Passagem de Cabos
1. O cabo de ligações ao sensor DT-RAD deve ser 
passado de acordo com a imagem 

Nota:esta passagem foi pensada 
para que, por um lado, se evite 
que a eventual água da chuva ou 
de condensação escorra para 
junto da placa eletrónica interna 
e, por outro, que a tampa possa 
fechar em condições, sem 
danificar o cabo.

A instalação do sensor DT-RAD não deve ser 
inferior a 100mm, para evitar sensibilidade fraca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sinal de saída

AJUSTE DE DETEÇÃO RADAR MICROONDAS/SENSOR INFRAVERMELHOS

Maior sensibilidade > rodar no sentido 
dos ponteiros do relógio
Menor sensibilidade > rodar no sentido 
oposto ao dos ponteiros do relógio

Alcance de deteção menor se 
rodar o parafuso no sentido 
dos ponteiros do relógio.
Alcance de deteção maior se 
rodar o parafuso no sentido 
contrário ao dos ponteiros do 
relógio.

Nota:          Alcance de deteção do sensor infravermelhos

A porta abre e mantém-se aberta se 
for colocado um objeto na área de 
deteção, conforme demonstrado na 
imagem.

Depois de passar 18seg. sem haver 
novos objetos ou pessoas no caminho de 
deteção do sensor de infravermelhos, o 
sensor vai assumir aquele objeto como 
parte do ambiente envolvente e a porta 
fechará normalmente.

Remova os objetos do caminho de 
deteção do sensor. O sensor enviará um 
contacto de abertura normal e assumirá o 
estado original do ambiente envolvente.

Tipo de radiação: Infravermelhos refletidos

Quantidade de raios: 8 raios

Ajuste do alcance de deteção do módulo de sensor infravermelhos
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