
FOTOCÉLULA REFLEXIVA COM SENSOR INFRAVERMELHO GA0611

Manual do Usuário

Especificação do Produto

Instalação do Produto e Notas

Interface elétrica do produto

- Aplicação do Produto: portões basculante, portas giratórias, portões deslizantes, portões votantes, proteção de 
pedestres, segurança de janela e varandas, segurança de armazéns, parques e outros ambientes de segurança ex-
terna.

1) Por favor, instale e teste o produto dentro do raio máximo de detecção.

2) Instale o refletor na posição adequada e o refletor deve estar voltado para o sensor.

3) Ajuste a posição do sensor de acordo com o refletor e coloque o ponto do sensor no meio do refletor (Na insta-
lação inicial e depurado, fixe primeiro o sensor, o refletor deve estar alinhado com o sensor e então mova o refletor 
para perto ou longe da posição desejada).

4) Não ligue o sensor antes de toda a instalação elétrica do sensor estar completa.

5) Quando depurada e instalada, por favor, preste a atenção para evitar a zona cega do produto (incapaz de sentir 
obstáculos na zona cega).

• Voltagem: AC 9V~24V (Frequência: 50Hz/60Hz, Imax = 35mA)

• Corrente de trabalho: 1) <35mA@12VDC  2) <19mA@24VDC

• Distância de detecção: 1) ≥15m (com refletor tipo: XUZC80)    2) ≥10m (com refletor tipo: TD-05)

• Zona cega: ≤0,45m

• Tempo de reação: cerca de 30mS

• Intensidade de luz no ambiente: Max. 5000lux

• Espectro da luz infravermelha: 1) comprimento de onda: 740nm  2) Tipo de luz: Luz vermelha visível.

• Carregamento de porta externa: AC 0,3A/120VAC  2) DC 0,8A/30VDC

• Indicação de Led

    o   Led Verde: 1) Ligado ou Desligado    2) Led piscando: indica que o sinal está franco.

    o   Luz Amarela: Sinal de status de trabalho (Ligado/Deligado: o sinal de trabalho é válido ou inválido).

• Temperatura de trabalho: -25ºC ~+70ºC

• Temperatura de armazenamento: -35ºC ~+80ºC

• Dimensão do produto (LxCxH): 100 x 40 x 35mm

• Dimensão da lente: D82 x H8.3mm

• Peso do produto: cerca de 60g
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