FOTOČLÁNKY
FOTO30FOTO30-A

Fotočlánky FOTO30-A a FOTO30-B jsou vývojovými modely FOTO30SDE, určeny pro automatická vrata, brány, závory.

Popis
•

Nominální dosah 30 m

•

Funkce autotest

•

Odstíněný zesilovač přijímače

•

Napájení 12 –24 Vac/dc

•

Testovací bod nastavení

Fotočlánek FT25B je určen pro použití pro automatická vrata,
brány a závory. Přijímač může být napájen z baterie (2 lithiové
baterie, 3,6 V-BATF)

FT25B

Popis
BATF

REFLEX

•

Nominální dosah 20 m

•

Bezdrátový vysílač na baterie nebo standardní
napájení

•

Odstíněný zesilovač přijímače

•

Signalizace vybití baterie

•

Testovací bod nastavení

•

Povrchová montáž

Bezdrátový fotočlánek s reﬂexní odrazkou, která se instaluje
na protější stranu bez nutnosti kabelového propojení.

Popis
•

Nominální dosah 8-15 m dle tvaru odrazky

•

Napájení 10-36 VDC/24VAC

•

Polarizovaný paprsek imunní vůči metalizovanému
laku aut

•

IP67

•

Ochrana proti kondenzaci

•

Montážní příslušenství

AS Parking s.r.o., Masarykova 118, Modřice, 664 42 CZ, tel.+420 515 536 385, fax:+420 515 536 391,
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COF55COF55-N

Sloupek pro fotočlánky, předvrtané otvory pro FOTO30A/B,
FT25B, FOTO30-AV, rozměry: 56 x 8, 3 x 64 cm, váha: 1 kg.

CR10MS

Optická dioda pro automatické dveře nebo výtahy s dosahem
10 m. Diody mohou být zapuštěny do otvoru nebo instalovány
na povrch, vždy s použitím odpovídajících montážních prvků.

FOTO30A

REFLEX

FT25B

CR10MS

Napájení:

12-24 Vac/dc

10-36 VDC/24VAC

12-24 Vac/dc

12-24Vac/dc

Spotřeba:

50 mA

55 mA/24V

30 mA

90 mA

Dosah:

30 m

35 m

20 m

10 m

Rozměry a váha:
váha

32x63x12 mm

86 x 44 x 39 mm

110 x 50 x 25

průměr 13mm

Doba odezvy:

<20 ms

<20 ms

<40 ms

50 ms nebo 500 ms

Provozní teplota:

-20˚C až +55˚C

-20˚C až +55˚C

-20˚C až +55˚C

-20˚C až +55˚C

Stupeň krytí:

IP 45

IP 67

IP 44

IP 67

Hmotnost:

200 g

60 g

200 g

300 g

Vydáno prohlášení o shodě
na základě certiﬁkace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.
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