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Двойка фотоклетки 

за външен или вграден монтаж  
и лъч с модулирана светлина  
с две релета  
(норматив UNI 8612) 
 
ОПИСАНИЕ 
 Фотоклетката се състои от приемник и от един предавател на инфрачервена 
модулирана светлина. 
Правилното насочване на двойката (предавател – приемник) се визуализира от един 
светодиод върху приемника: и следователно е възможна една лесна и прилежна инсталация. 
 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
  Използва се за защита на врати, решетки и подобни автоматични достъпи. 
 
ИНСТАЛАЦИЯ И НАСОЧВАНЕ 

1. Монтирайте кутиите с четирите винта. 
Имайте предвид, че предавателят и приемникът трябва да бъдат монтирани съосно и 

на еднаква височина (фиг.1) 
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Да се вмъкне в кутията оптично/електронната част и да се закрепи със съответните 
винтчета. 
3. Да се захранят фотоклетките с променливо 24Vac или с постоянно напрежение 24Vdc 

(спазете извода +) 
Ако връзката е направена правилно, ще светне червения диод върху приемника и 
контакта NC (клеми 3 и 5 на приемника) ще е затворен.  
Фиг. 3 онагледява възможни положения на клемите на изходите релета. 

 

 

Липса на захранване Свободен лъч Прекъснат лъч 

Фиг.3 Положение контакти изходи 
 

4. В случай, че работното разстояние е възпрепятствано (по-малко на около 5-8 метра) 
или когато в близост има огледални повърхности, които могат да попречат на 
правилното функциониране на системата, да се вмъкне предпазващия гумен диск в 
центъра/блендата, поставен отпред при лещите на приемника. Предпазващия диск 
може да бъде полезен също и за предпазване от слънчеви лъчи (виж фиг.4) 
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   
Захранване: 24Vac/Vdc +/- 15% 
Контакти релета: 1A MAX. на 24Vdc или 0.5A на 120Vac 
Температура на функциониране: -10C /+65C 
Консумация на приемника: 40mA MAX 
Консумация на предавателя: 50mA MAX 
Възприемане на сигнала: 30 метра (без защитен диск) 

15 метра (със защитен диск) 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА ЗА УПОТРЕБА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
 

• в случай на автоматизация с постоянно токов двигател, съветваме да се съедини корпусът 
на мотора, минусът на захранването на фотоклетката и всички метални части на 
съоръжението (фиг.5). Тази операция позволява да се увеличи защитата от външни 
смущения (мотори). 

• Използването на предпазващ диск води до намаляване на възприемането на сигнала 
равно на около 40% 

• По време на инсталиране да се провери коректното функциониране на датчика в цялата 
система, така че да не причинява опасност на хора или предмети. 

• В случай на дъжд, мъгла или прах, капацитета на фотодатчика може да намалее до 50%. 
 
ВАЖНО: ПРОДУКТЪТ Е ПРИГОДЕН САМО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОТВАРЯЩИ СЕ 
ВРАТИ. 
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 ГАРАНЦИЯ
замяна на ча
изработката
Причинени о
монтиране и
Цитираните 
или повреди
всякакъв род

 

Зем
: Гаранцията на продукта е валидна 12 месеца от датата, отбелязана върху продукта и е ограничена от безплатната поправка и 
сти, разпознати от същата като дефектни поради липсата на съществени качества на материала или поради недостатъци на 
. Гаранцията не покрива щети или дефекти, 
т външни агенти, недостатъци на поддръжката, пренатоварване, естествено износване, избор на неточен тип, грешка при 
ли други причини не засягащи производителя. Ръчно поставените продукти няма да бъдат нито гарантирани, нито поправяни. 
факти са единствено показателни. Никаква отговорност не може да бъде предявена за намаляване на възприемането на сигнала 
, причинени от намеси на средата. Отговорността от страна на производителя за щети, произтичащи от които и да е инциденти  от 
 причинени от наши дефектни продукти, са само тези, които произхождат неотменно от италианския закон.   
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