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CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Fabrikant:
Adres:
Verklaart dat:

FAAC S.p.A.
Via Benini, 1 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË
De actieve optisch-elektronische beveiligingsinrichting mod. XP 15 W ,
•voldoet aan de fundamentele veiligheidsvereisten van de volgende EEG-richtlijnen:
2006/95/EG Laagspanningsrichtijn
2004/108/EG richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
Aanvullende opmerking:
Dit product is getest in een gebruikelijke, homogene configuratie
(alle producten gebouwd door FAAC S.p.A.)

Bologna, 01 Mei 2008.
De Algemeen Directeur
A. Bassi

WAARSCHUWINGEN
•Let op! Het is van belang voor de veiligheid van personen dat deze instructies in hun geheel zorgvuldig wordt

opgevolgd.
•Een foutieve installatie of foutief gebruik van het product kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
•Lees de instructies aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van het product, en bewaar ze om ze in de

toekomst te kunnen raadplegen.

Lees deze installatiehandleiding aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van het product.
Het symbool

NEDERLANDS

Het symbool

is een aanduiding voor belangrijke opmerkingen voor de veiligheid van personen en om het automatische systeem
in goede staat te houden.
vestigt de aandacht op opmerkingen over de eigenschappen of de werking van het product.

FAAC S.p.A.
Via Benini, 1
40069 Zola Predosa (BO) - ITALIË
Tel.: 051/61724 - Fax: 051/758518
www.faac.it

732563 Rev. A
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XP 15 W
De Zender van het paar XP15 W kan worden gevoed door
een interne batterij (Fig. 4) of door een kabelverbinding.

1. BESCHRIJVING EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Het paar zelfuitlijnende fotocellen XP15 W bestaat uit
een zender en ontvanger met gesynchroniseerde
infraroodstralen op vier selecteerbare kanalen.
De fotocel XP15 W is een hulpinrichting bij de
beveiliging.
Als de lichtstraal wordt bedekt, heeft dit tot gevolg dat
de status van de ontvanger wordt gewijzigd, die via een
relaiscontact het signaal “fotocel bezet” verstuurt.
De Zender van het paar heeft batterijvoeding maar kan
ook worden gevoed door een kabelverbinding.
Doordat het zendkanaal kan worden gekozen, kunnen op
dezelfde installatie tot 4 paren XP15 W worden geïnstalleerd,
waardoor het risico van interferentie tussen het ene paar
en het andere wordt geëlimineerd.

OPNAME RX

De voedingsklemmen van de Ontvanger
kunnen worden aangesloten met een
spanning van 12 of 24 Volt, zowel gelijkstroom
(DC) als wisselstroom ( ~ ).
Als u de controle FAIL SAFE wilt uitvoeren met
de Zender op batterijvoeding, sluit dan de
klem FAIL SAFE (-TX FSW) van de elektronische
_ ) van de
kaarten FAAC op de klem MIN (
Ontvanger-fotocel aan.

30 mA

TYPE EN LEVENSDUUR
BATTERIJ TX
MAXIMAAL VERMOGEN

15 m

BESCHERMINGSGRAAD

IP54

TIJD DETECTIE OBSTAKEL

40 ms

WIJZE VAN UITLIJNING

automatisch

HOEK ZELFUITLIJNING

+/- 7° (15 m)
+/- 13° (5 m.)

TRANSMISSIE SIGNAAL

4. ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN
Sluit de elektriciteitsdraden aan op het klemmenblok van
de zender, zoals aangegeven in Fig. 5.

12 - 24 V~.
12 - 24 Vdc
40 A op batterij
5 mA bij 24 Vdc
CR2 van 3 V
van 2 tot 3 jaar *

OPNAME TX

Als de Zender kabelvoeding gebruikt, moet hetzelfde
soort installatie worden uitgevoerd als aangegeven in de
figuren 2 en 3.

Als de Zender met een kabelverbinding wordt gevoed, volg
dan de aanwijzingen in Fig. 6.
De voedingsklemmen van de Zender kunnen
worden aangesloten met een spanning van
12 of 24 Volt, zowel gelijkstroom (DC) als
wisselstroom ( ~ ).

Wanneer de Zender en de Ontvanger worden ingeschakeld,
lichten de bijbehorende leds DL2 1 seconde op.

5. INBEDRIJFSTELLING

4 selecteerbare kanalen

WERKINGSTEMPERATUUR

-20 ... +55 °C

INSTALLATIE

aan de wand of op een zuiltje

Alvorens het paar fotocellen met de bijbehorende
dekplaatjes te sluiten, moet eerst het zendkanaal worden
geselecteerd en de werking daarvan worden gecontroleerd
d.m.v. de signaleringsleds op de Ontvanger.

* De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van
hoe ver de gebruikte batterij is opgeladen, het type batterij en
de omgevings-/installatiecondities.

SELECTIE ZENDKANAAL
Schakel de voeding naar de fotocellen in en selecteer
het zendkanaal door de knop P1 IN TE DRUKKEN EN 5
SECONDEN INGEDRUKT TE HOUDEN (fig. 7).
Na de 5 seconden begint de led DL2 in figuur 7 even
vaak te knipperen als het nummer van het kanaal dat
is ingesteld, om vervolgens 1 seconde te doven en de
signalering te herhalen. Na het ingestelde kanaal 3 keer te
hebben gesignaleerd, is de procedure voltooid en is het
kanaal in het geheugen opgeslagen.
Tijdens deze weergave kan van zendkanaal worden
gewisseld: door op de knop P1 te drukken worden
achtereenvolgens de vier kanalen geselecteerd.
Controleer hoe vaak de led DL2 knippert om te bepalen
welk kanaal is geselecteerd:
1 keer knipperen
= Kanaal 1
2 keer knipperen
= Kanaal 2
3 keer knipperen
= Kanaal 3
4 keer knipperen
= Kanaal 4

2. AFMETINGEN
De Zender en de Ontvanger hebben dezelfde afmetingen,
die zijn weergegeven in Figuur 1.

3. INSTALLATIE
Zet, voor een correcte werking, de Zender en de Ontvanger
op één lijn.
De Ontvanger van het paar XP15 W heeft twee
installatiemogelijkheden:
- Wandmodel met ingebouwde buis (Fig. 2).
- Wandmodel met externe buis/hoes (Fig. 3).
•Voer de voorbereidingen voor de elektrische aansluitingen uit.
•Zet de behuizing van de Ontvanger vast met behulp van
geschikte schroeven en pluggen.

Stel hetzelfde kanaal zowel op de ontvanger
als op de zender in.
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VOEDING

De Zender met batterijvoeding hoeft enkel aan de wand
of op het zuiltje te worden bevestigd.

Tijdens de weergave van het ingestelde kanaal
is het paar fotocellen inactief, en is het contact
daarvan dus OPEN. Wacht tot het einde van
de weergave om het automatisch systeem
te bedienen.

CONTROLE VAN DE SIGNALERINGSLEDS TX
Hieronder zijn de status en de betekenis weergegeven
van de leds op de Zender; zie figuur 9 om de positie te
vinden.

CONTROLE VAN DE SIGNALERINGSLEDS RX

DL 1

Hieronder zijn de status en de betekenis weergegeven
van de leds op de Ontvanger; zie figuur 8 om de positie
te vinden.

ON

DL 1

Voeding aanwezig

OFF

Geen voeding

DL 2

DL 2

Voeding

ON

Kabelvoeding aanwezig
Geen kabelvoeding, werking op batterijen

Zendkanaal

OFF

Normale werking

Knippert
Langzaam

Weergave van het zendkanaal

Zendkanaal en Batterijoplader TX

ON

Batterij TX OK

Knippert
Langzaam

Aanduiding zendkanaal

Knippert
Snel

Batterij TX bijna leeg

OFF

Batterij TX leeg of
Fotocel bezet

DL 3

Voeding

OFF

Voltooi de installatie door de zojuist geïnstalleerde fotocellen te sluiten met het speciale dekplaatje dat met vier
schroeven wordt bevestigd, en zorg er daarbij voor dat
de rubberen scheiding (aangegeven in fig. 2, 3 ref. 햲 )
goed op zijn plaats zit, om de correcte IP-isolatiegraad te
garanderen

Uitlijning

ON

Uitlijning OK

Knippert
Langzaam

Fotocellen niet goed uitgelijnd

OFF

Niet uitgelijnd of
Fotocel bezet

6. GEBREKEN OPSPOREN
Hieronder staan een aantal tips om bepaalde situaties bij de werking van de fotocellen op te sporen en te
verhelpen.
Raadpleeg de instructies van de elektronische apparatuur die wordt gebruikt om de structuur te bewegen voor een
complete lijst van problemen/gebreken.

NEDERLANDS

SITUATIE

OORZAAK/PROBLEEM

SUGGESTIE

De poort beweegt niet, de leds
DL2 en DL3 van de Ontvanger
zijn gedoofd.

- Fotocellen niet uitgelijnd
- Geen voeding Zender
- Verkeerd zendkanaal gekozen.

- Controleer welk zendkanaal is geselecteerd.
- Controleer de voeding van de elementen
van het paar fotocellen.
- Controleer of het paar fotocellen is uitgelijnd.

De led DL2 van de Ontvanger
knippert.

Voeding van de Zender
niet correct.

- Vervang de interne batterij van de Zender.
- Als de Zender kabelvoeding heeft,
controleer dan de spanningswaarde.

De led DL3 van de Ontvanger
knippert

De fotocellen zijn niet goed
uitgelijnd.

- Zorg dat de fotocellen worden uitgelijnd.
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NOTE / NOTES / NOTES / NOTIZEN / NOTAS / MERKT

Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. La FAAC si riserva il diritto, lasciando inalterate le
caratteristiche essenziali dell’apparecchiatura, di apportare in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare la
presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti tecnici o per qualsiasi altra esigenza di
carattere costruttivo o commerciale.
The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. FAAC reserves the right, whilst leaving the
main features of the equipments unaltered, to undertake any modifications it holds necessary for either technical or commercial reasons, at any time and without revising the present publication.
Les descriptions et les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif. FAAC se réserve le droit d’apporter à tout
moment les modifications qu’elle jugera utiles sur ce produit tout en conservant les caractéristiques essentielles, sans devoir
pour autant mettre à jour cette publication.
Die Beschreibungen und Abbildungen in vorliegendem Handbuch sind unverbindlich. FAAC behält sich das Recht vor, ohne
die wesentlichen Eigenschaften dieses Gerätes zu verändern und ohne Verbindlichkeiten in Bezug auf die Neufassung der
vorliegenden Anleitungen, technisch bzw. konstruktiv/kommerziell bedingte Verbesserungen vorzunehmen.
Las descripciones y las ilustraciones de este manual no comportan compromiso alguno. FAAC se reserva el derecho, dejando
inmutadas las características esenciales de los aparatos, de aportar, en cualquier momento y sin comprometerse a poner al
día la presente publicación, todas las modificaciones que considere oportunas para el perfeccionamiento técnico o para
cualquier otro tipo de exigencia de carácter constructivo o comercial.
De beschrijvingen in deze handleiding zijn niet bindend. FAAC behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment de
veranderingen aan te brengen die het bedrijf nuttig acht met het oog op technische verbeteringen of alle mogelijke andere
productie- of commerciële eisen, waarbij de fundamentele eigenschappen van de apparaat gehandhaafd blijven, zonder
zich daardoor te verplichten deze publicatie bij te werken.

FAAC S.p.A.
Via Benini, 1
40069 Zola Predosa (BO) - ITALIA
Tel. 0039.051.61724 - Fax. 0039.051.758518
www.faac.it
www.faacgroup.com

732563 - Rev. A

