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Kép

Specifikáció

Telepítés

•Tápfeszültség:			
12-36 V AC/DC
•Áramfelvétel:			>40 mA
•Maximális átviteli távolság:		
10 m

A vezérlőegységet könnyedén, a 2 furat segítsgévéel bárhova
lehet rögzíteni.
Az érzékelő párokat süllyesztve kell szerelni, a furatok át-

•Hőmérséklet tűrés:		
•Páratartalom tűrés:		
•Vezérlő mérete:			
•Érzékelők mérete:			

mérőjének 13 mm-nek kell lennie. Amennyiben 1 érzékelőpárt
alkalmaz, azt az ajtóban 600 mm magasságban kell
elhelyezni. Két érzékelő esetén az alsót 300, a felsőt 900 mm
magasságba kell beszerelni.
Fontos, hogy az érzékelő párokat mindig egymással pontosan
szembe telepítse. Ne helyezze az érzékelőket nedves
területre, ne tegye ki az érzékelőket közvetlen napfénynek.
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Leírás

VZ-PT02
Fotocella
ADATLAP

A VZ-PT02 egy fotocella az automatikus tolóajtó rendszerekhez, valamint az automatikus ajtónyitó rendszerekhez. Ez
a készülék a rácsukódás elleni védelmet tudja megvalósítani.
Az eszköz tápellátásához 12-36V AC/DC feszültségre van
szükség, a készülékhez akár 2 pár érzékelőt is lehet kötni. A
csomagban 1 pár érzékelőt, hozzá tartozó vezetéket valamint
a vezérlő egységet találja.
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-42°C~45°C
10~90%
123x50x32 mm
Ø 13x19 mm

Tulajdonságok
•Vezérlő kivitele:			Műanyag
•Kimenet:			NO/COM
			 (NC/COM-ra jumperelhető)
•Vezérlő szerelése:			Rátét
•Érzékelők szerelése:		
Süllyesztett
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Az eszköz tápfeszültségét az alsó
1-es és 2-es lábakra kell bekötni.
Az eszköz kimenetét a 3-as és 4-es
lábakon találja meg.
Amennyiben egy érzékelő párt
csatlakoztat a vezérlőhöz, azt az alsó
lábakra kell kötnie, az ‘A’ érzékelő
párhoz. Fontos, hogy az adót (kék
vezetékes) az 5-ös valamint 6-os
lábakra, a vevőt pedig a 7-es és 8-as
lábakra kösse.
Amennyiben dupla érzékelőpárt
szeretne bekötni, használja a felső 4
sorkapcsot, hasonlóképp mint az ‘A’
érzékelő párnál.

12-36 V
AC/DC

Fontos, hogy ha két érzékelőt használ, a felső sorkapcsok
mellett található DIP kapcsolók közül az 1-est fel kell
kapcsolni.
A 2-es DIP kapcsolót akkor kell felkapcsolni, ha az érzékelő
párokat távol helyezi el egymástól (5-6 méteres távolság
fölött).

Vezérlő mód váltása
A vezérlő kimenet gyárilag NO/COM, azonban ez a panelen
található jumper segítségével átállítható NC/COM-ra az
alábbi ábrának megfelelően:
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