DXR
NOWE
FOTOKOMÓRKI
NASTAWNE,
RÓWNIEŻ
W WERSJI
ZASILANEJ
BATERIĄ

Nowa generacja nastawnych fotokomórek
synchronizowanych na podczerwień DXR
została specjalnie zaprojektowana do
zastosowań w ograniczonej przestrzeni
montażowej.
Dostępne z aluminiową obudową także
w specjalnej wersji zasilanej baterią.

DXR
właściwości
• WIĄZKA PODCZERWIENI NASTAWNA DO
180° w stosunku do osi pionowej oraz do 5°
w stosunku do osi poziomej.
• REGULACJA ZASIĘGU PROMIENIA do 20 m
• SYNCHRONIZACJA DO 8 PAR
FOTOKOMÓREK bez zakłóceń ani połączenia
przewodowego między nadajnikiem
a odbiornikiem.

• FUNKCJA FILTRA pozwalająca uniknąć
fałszywego wykrywania spowodowanego
złymi warunkami pogodowymi lub promieniami
słonecznymi.
• REGULOWANE WYJŚCIE KONTAKTU do
używania fotokomórki także jako urządzenia
sterującego.
• DOSTĘPNE TAKŻE W WERSJI ZASILANEJ
BATERIĄ
• KOMPATYBILNE z kolumnami nośnymi z serii
DIR (także o podwójnej wysokości)

SPECJALNA WERSJA
ZASILANA BATERIĄ

Aby zminimalizować pracę przewodową i
ułatwić dodatkowo zabiegi instalacyjne, w
skład serii DXR wchodzi również wersja z
nadajnikiem zasilanym baterią,
o żywotności 24 miesięcy*, o regulowanym
zasięgu promienia podczerwieni od 5 do 10
metrów i możliwością synchronizacji do 2 par
fotokomórek.
Poza funkcjami już dostępnymi w modelu
przewodowym wersja bezprzewodowa
pozwala na wykorzystywanie nadajnika jako
fotokomórki lub jako listwy bezpieczeństwa
(8k2)

BKV
* Żywotność baterii (3 V – CR123A) zależy od
zasięgu promienia działania fotokomórki.

UNIWERSALNOŚĆ
I SKUTECZNOŚĆ
Nowe fotokomórki DXR są umieszczone w obudowie
obrotowej, co sprawia, że znajdują szczególne
zastosowanie w miejscach, gdzie przestrzeń montażowa
oraz budowa instalacji nie pozwalają na idealne zestrojenie,
frontem do frontu, standardowych fotokomórek.
Są wyjątkowo uniwersalne i pozwalają na regulację
promienia w prosty i dokładny sposób w osi poziomej
w 180°, a w osi pionowej w 5°.
Fotokomórka może zostać unieruchomiona w żądanej
pozycji dzięki wytrzymałej blokadzie zatrzaskowej, łatwej do
usunięcia za pomocą śrubokręta.
Efektywność promienia działania w każdym kierunku jest
zapewniania przez wysoką jakość soczewki, specjalnie
zaprojektowanej w celu optymalizacji osiągów urządzenia
i zapewnienia idealnego parowania w każdym kierunku.

JESZCZE BARDZIEJ
WYTRZYMAŁE
Aby zwiększyć wytrzymałość na uderzenia oraz akty
wandalizmu, seria DXR jest dostępna także w wersji
z aluminiową obudową.
To akcesorium jest nakładane bezpośrednio na
standardową fotokomórkę, nawet gdy jest już
zamontowana.
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PEŁNA GAMA PRODUKTÓW

B
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806TF-0030
806TF-0060

P

806TF-0040
806TF-0050

Tabela wymiarów (mm)
Modele

Montaż

B (mm)

H (mm)

806TF-0030

Zewnętrzny

46

108

P (mm)
37

806TF-0040

Zewnętrzny

52

145

39

806TF-0060

Zewnętrzny

46

108

37

806TF-0050

–

52

145

39

ZAKRES ZASTOSOWANIA
MODELE
Maks. zasięg wiązki podczerwieni (m)

806TF-0030

806TF-0040

806TF-0060

20

20

10

54

54

PARAMETRY TECHNICZNE
Stopień ochrony (IP)
Zasilanie (V – 50/60 Hz)

54
RX (12 - 24 AC - DC)

12 - 24 AC - DC

12 - 24 AC - DC

Pobór prądu (mA)

40

40

Maks. obciążalność styków przekaźnikowych wyjścia 24 V (A)

0,5

0,5

0,5

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

46 x 108 x 37

52 x 145 x 39

46 x 108 x 37

ABS

ABS – ALUMINIUM

ABS

Temperatura eksploatacji (°C)
Wymiary (mm)
Materiał

TX (3 V - 1 x CR123A)
RX (40) – TX (110 μA)

12–24 V AC – DC
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