
DT-RAD1 

Passos de Instalação

Informações Importantes

Dados Técnicos

Este produto deve ser instalado por um técnico especializado. 

Leia este manual cuidadosamente antes de instalar o sensor.

Este produto adequa-se a portas automáticas de vidro de correr. 
Por favor não instale de outra forma sem consulta técnica prévia.

Quando instalar este sensor, tenha a certeza de que não existe tráfego 
pedonal na área de deteção.

Sensor Infravermelhos (IR) = sensor de presença de objetos estáticos.
Sensor Microondas (MW) = sensor de objetos em movimento.

Tempo de Resposta：< 0.3seg

Área de Deteção

Coloque o modelo de montagem no local de instalação do sensor.

Mantenha o modelo de montagem no local e proceda à 
montagem do sensor.
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INSERT CABLE HERE

  8mm

MOUNTING TEMPLATE

Faça dois buracos de 3mm por cima do modelo de montagem.
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MOUNTING TEMPLATE

Faça um buraco de 8mm para passagem do cabo do sensor.

A

125mm

DRILL 
  3mm

DRILL
  3mm
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MOUNTING TEMPLATE

Dimensões e Descrição
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(6)Ajuste de sensibilidade (MW)
(7)Dip switches
(8)Área dos sensores
(9)Ferramenta de ajuste

(1)Conector
(2)Orifícios de montagem

(3)Indicador luminoso
(4)Parafusos de ajuste lateral (IR)
(5)Ajuste de alcance (IR+MW)

Sensor Infravermelhos (IR) 

Comprimento Onda：850nm

Ângulo de Projeção：-6° até +6°

Tempo Saída：1seg

B:Max 450mm

Sensor Microondas (MW)

Frequência：24.125GHz 

Ângulo de Projeção: 25° até 45°

Tempo Saída：1seg

Cobertura: plástico preto

Altura de Montagem：2m-3.5m

Proteção：IP54

Saídas de Contacto: NO/NC

Consumo em Espera: 70mA (12V) 

Consumo Máximo：78mA (12V) 

Peso：230g

Temperatura Func.：-20°C até +55°C 

Alimentação：AC/DC 12-24V 

Tempo Aprendizagem:  15seg

121110

Sensor de Dupla Tecnologia 
Manual de Utilizador

Zona de montagem

MicroondasInfravermelhos

Área de deteção total

Área de deteção opcional
(pode ser ajustado)

Área de deteção fixa
Área de deteção: limitada
Ângulo de projeção: até +6°
Altura de montagem: 2.2m

Ângulo de projeção: até +45°
Altura de montagem: 2.2m

Área de deteção: ampla
Velocidade de deteção mínima: 
50mm/seg

Área de deteção ampla 

Área de deteção limitada

PT1.0 



1.Onde e como ajustar：

A
B

C

Parafuso duplo de ajuste de
alcance de deteção

Ferramenta de ajuste

Parafuso interior
branco/azul

Use a ferramenta de ajuste (posição B) rodando o parafuso 
interior branco/azul para aumentar ou diminuir o alcance.

1.1 Sensor de Infravermelhos (sensor de presença)

Use a ferramenta de ajuste (posição A) para rodar o 
parafuso exterior rosa, conforme demonstrado:

Aumentar
alcance

Diminuir
alcance

Descrição das Ligações

Ajuste do Alcance de Deteção

1.2 Sensor microondas (sensor de movimento)

Maior / Menor

3.Ajuste de Sensibilidade Microondas
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Altura de Montagem: 2200mm 
Ajuste Vertical : até 45°

Área deteção ampla 
Área deteção limitada

]mm[

2.Ajuste de Deteção Lateral：
2.1 Sensor Infravermelhos
Use a ferramenta de ajuste (posição C) para ajustar os limites de 
deteção lateral deste módulo. As áreas assinaladas
podem ser restringidas à deteção do sensor.

1 2 3 10 11 12

2.2 Sensor microondas
Para diminuir o limite lateral de deteção do módulo de microondas 
encaixe o acessório plástico assinalado por cima do emissor

2.abrir

1.remover parafuso

2. abrir
acessório plástico

Configuração Dip-Switches

Função Configuração Descrição

Descrição

Dipswitch

2

1

3

4

5

Sensibilidade
Infravermelhos

Defina a sensibilidade de acordo com a 
altura de montagem do sensor. Os valores 
indicados em baixo da ilustração dos 
Dipswitchs servem apenas de referência.

 Para reajustar a configuração do 
temporizador de presença não entre na 
área de deteção durante os 10 segundos 
seguintes à alteração dos Dipswitches.

Reaprendizagem Infravermelhos
Reaprendizagem 
ao fim de:

1

2

3

4

Temporizador
de presença

60S

180S

30S

60 Segundos

180 Segundos

600 Segundos600S

30 Segundos

Altura montagem:2500mm

1 2 3 10 11 12
restringir restringir

Deteção 
limitada

X
Y

Porta

Automatismo    

Sensor

Chão

Z 

                  e             

Dependendo da montagem da porta, 
pode ser feito um ajuste negativo para 
ser feita uma deteção em posição mais 
recuada (mais junto às folhas), 
conforme demonstrado pelo diagrama.

1. Z>0mm

2. Se X>100mm então Y<100mm
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Aumenta
alcance
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Indicadores Luminosos

Estado Indicador luminoso

Deteção infravermelhos

Sem deteção

Deteção microondas/infravermelhos

Deteção microondas

Vermelho a piscar rápido

Amarelo fixo

Amarelo a piscar lento

Vermelho fixo

Vermelho a piscar lento

Verde fixo

Verde a piscar lento

1seg. 1seg.

Aprendizagem Azul a piscar lento

Aprendizagem sem sucesso

Altura de instalação baixa

Problema do sensor

De acordo com o temporizador 
escolhido, quando existe uma 
alteração aos objetos estáticos 
colocados no espaço próximo do 
automatismo (alteração de posição, 
novos objetos ou retirada dos 
mesmos), decorrido o tempo de 
espera configurado, o sensor assume 
a nova disposição de objetos como o 
padrão, passando os mesmos a fazer 
parte do ambiente envolvente. Desta 
maneira deixam de interferir com a 
normal deteção de segurança.

3   4

3   4

3   4

3   4

L H

Temporizador
de presença

30seg 60seg 180seg 600seg

3   4 3   4 3   4 3   4

2.0 a 2.5m 2.2 a 3.0m 2.5 a 3.2m 3.0 a 3.5m

Baixa Média Alta Máxima

1   2 1   2 1   2 1   2

Fonte 
Alimentação

Saída 
Microondas

Saída 
Infravermelhos

}AC DC
12-24V

/

NO
COM

Saída 
Infravermelhos

5

NO

5

Escolha contacto de saída NO 
(normalmente aberto) ou contacto de 
saída NC (normalmente fechado) 
conforme a necessidade/central.

VERMELHO
PRETO
BRANCO
VERDE

AMARELO
LARANJA/CASTANHO

}
NO/NC 
COM }

NOTA: As saídas de sinal deste sensor são polarizadas. Como tal a 
ligação efetuada em COM tem de ser obrigatoriamente de carga negativa, 
GND ou (-). Se não cumprir com essa exigência irá danificar o sensor.

Diminui 
alcance

porta porta porta

Deteção ampla

emissor microondas

Diminua a sensibilidade 
rodando o potenciómetro ao 
contrário dos ponteiros do 
relógio.
Aumente a sensibilidade 
rodando o potenciómetro no 
sentido dos ponteiros do 
relógio.

NC

parafusos
pretos




