BS-211
Aμιυμεσςήπ
καπμξύ δέρμηπ 10-100m
(με καθοέπςη).

Οδηγίεπ εγκαςάρςαρηπ – υοήρηπ
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Πεοιγοατή
Ο αμιυμεσςήπ καπμξύ δέρμηπ BS-250 απξςελείςαι από δύξ κξμμάςια. Σξ έμα, ξ κσοίχπ αμιυμεσςήπ, πεοιλαμβάμει
έμαμ πξμπό σπέοσθοηπ ακςιμξβξλίαπ, έμαμ δέκςη και ςα κσκλώμαςα για ςξμ έλεγυό ςξσπ . Σξ δεύςεοξ κξμμάςι
είμαι έμαπ ειδικόπ καθοέπςηπ πξσ ςξπξθεςείςαι απέμαμςι από ςξμ κσοίχπ αμιυμεσςή.
Ο καθοέπςηπ απξςελείςαι από 4 κξμμάςια και ποέπει μα ςξπξθεςηθεί:

Ο πξμπόπ παοάγει μια δέρμη σπέοσθοηπ ακςιμξβξλίαπ η ξπξία διαπεομά ςξμ καλσπςόμεμξ υώοξ, αμςαμακλάςαι
ρςξμ καθοέπςη και αμιυμεύεςαι από ςξμ δέκςη. Ο δέκςηπ επενεογάζεςαι ςημ ακςιμξβξλία πξσ λαμβάμει και αμ
ασςή είμαι μειχμέμη καςά έμα ποξοσθμιρμέμξ όοιξ αμςιλαμβάμεςαι όςι σπάουει καπμόπ και δίμει ρσμαγεομό.
Ο αμιυμεσςήπ και ξ καθοέπςηπ ςξπξθεςξύμςαι ρςξ υώοξ πξσ θα καλστθεί παοάλληλα με ςημ ξοξτή και ρε
απόρςαρη 0.3 έχπ 0.6 μέςοα από ασςήμ. Η μέγιρςη απόρςαρη μεςανύ αμιυμεσςή και καθοέπςη είμαι 100 μέςοα.
Καλύπςξσμ ςξ υώοξ πξσ βοίρκεςαι μέυοι 7.5 μέςοα δενιά και αοιρςεοά ςξσ άνξμα αμιυμεσςή-καθοέπςη.

Τρόπος λειτουργίας
Όςαμ ρςξμ καλσπςόμεμξ υώοξ δεμ σπάουει καπμόπ, η ακςιμξβξλία ςξσ πξμπξύ τςάμει όλη ρςξ δέκςη και ξ
αμιυμεσςήπ βοίρκεςαι ρε καςάρςαρη ηοεμίαπ.
ε πεοίπςχρη τχςιάπ ξ καπμόπ πξσ παοάγεςαι απξοοξτά μέοξπ ςηπ ακςιμξβξλίαπ ςξσ πξμπξύ. Όςαμ η
ακςιμξβξλία πξσ λαμβάμει ξ δέκςηπ πέρει κάςχ από έμα ποξοσθμιρμέμξ όοιξ για πεοιρρόςεοα από 8 με 10
δεσςεοόλεπςα ξ αμιυμεσςήπ δίμει ρήμα ρσμαγεομξύ τχςιάπ (εμεογξπξιεί ςξ alarm relay). Σξ επίπεδξ αμίυμεσρηπ
μπξοεί μα οσθμιρςεί ρςξ 25%, 35%, ή 50% αμάλξγα με ςξ πεοιβάλλξμ.
Σξ alarm relay ςξσ αμιυμεσςή μπξοεί μα ποξγοαμμαςιρςεί από ςξμ υοήρςη μα λειςξσογεί με δύξ διατξοεςικξύπ
ςοόπξσπ. ςξμ ςοόπξ πξσ ξμξμάζεςαι «auto reset», μεςά από κάθε ρσμαγεομό, ξ αμιυμεσςήπ απεμεογξπξιεί ςξ
alarm relay ασςόμαςα μεςά από 5 δεσςεοόλεπςα. ςξμ ςοόπξ πξσ ξμξμάζεςαι «latched» ςξ alarm relay παοαμέμει
εμεογξπξιημέμξ μεςά από ρσμαγεομό μέυοι μα γίμει διακξπή ςηπ ςάρηπ ςοξτξδξρίαπ ρςξμ αμιυμεσςή. Για μα
απεμεογξπξιηθεί ρίγξσοα ξ αμιυμεσςήπ ποέπει η διακξπή ςηπ ςάρηπ ςοξτξδξρίαπ μα διαοκέρει ςξσλάυιρςξμ
5 δεσςεοόλεπςα.
Όςαμ η ακςιμξβξλία πξσ λαμβάμει ξ δέκςηπ είμαι μειχμέμη καςά 90% για πεοιρρόςεοα από 10 δεσςεοόλεπςα ξ
αμιυμεσςήπ εμεογξπξιεί ςξ fault relay. Ασςή η καςάρςαρη θα εμταμιρςεί αμ για παοάδειγμα κάπξιξ αμςικείμεμξ
μπει αμάμερα ρςξμ αμιυμεσςή και ςξμ καθοέπςη, έυει καςαρςοατεί ξ καθοέπςηπ ή δεμ εκπέμπει ξ πξμπόπ. Σξ
fault relay απεμεογξπξιείςαι ασςόμαςα μεςά από 5 δεσςεοόλεπςα αμ διξοθχθεί ςξ ρτάλμα.
Ο αμιυμεσςήπ διαθέςει κσκλώμαςα ασςξούθμιρηπ για μα παοαμέμει ρςαθεοή η εσαιρθηρία ςξσ όςαμ η ακςιμξβξλία
μειώμεςαι ρςαδιακά λόγχ π.υ. ςηπ ρκόμηπ πξσ επικάθεςαι πάμχ ρςξμ αμιυμεσςή και ρςξμ καθοέπςη. Δπίπεδα
μείχρηπ ςηπ ακςιμξβξλίαπ μέυοι 0.7dB/ώοα μπξοξύμ μα οσθμιρςξύμ ασςόμαςα από ςξμ αμιυμεσςή.
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Επιλξγή ςηπ καςάλληληπ θέρηπ για ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ αμιυμεσςή
Ο αμιυμεσςήπ ποέπει μα ςξπξθεςηθεί ρςξ καςάλληλξ ρημείξ ώρςε μα αμιυμεύρει όρξ ςξ δσμαςόμ γοηγξοόςεοα ςξμ
καπμό ρε πεοίπςχρη πσοκαγιάπ. Ο υοόμξπ απόκοιρηπ εναοςάςαι από :
- Ση θέρη ςξσ αμιυμεσςή μέρα ρςξ υώοξ ςξμ ξπξίξ θέλξσμε μα καλύφξσμε
- Σημ πξρόςηςα ςξσ καπμξύ πξσ θα παοαυθεί από ςημ τχςιά
- Σημ καςαρκεσή ςηπ ξοξτήπ
- Σσυόμ ύπαονη διαςάνεχμ εναεοιρμξύ
Δεμ ποέπει μα ςξπξθεςήρξσμε αμιυμεσςέπ δέρμηπ ρε μέοη όπξσ:
- σπάουει πξλύ τχπ ρε καμξμικέπ ρσμθήκεπ
- σπάουει σπεοβξλική ρκόμη, καπμόπ ή αςμξί μεοξύ ρε καμξμικέπ ρσμθήκεπ
- σπάουξσμ απόςξμεπ μεςαβξλέπ θεομξκοαρίαπ
- ξι επιτάμειεπ ςξπξθέςηρηπ ςξσ πξμπξύ και ςξσ δέκςη δέυξμςαι κοαδαρμξύπ ή μεςακιμξύμςαι
- δεμ μπξοεί ξ αμιυμεσςήπ μα ςξπξθεςηθεί ρςαθεοά ή μα εσθσγοαμμιρςεί ρχρςά
Όςαμ απξταρίρξσμε πξσ θα ςξπξθεςήρξσμε ςξμ αμιυμεσςή δέρμηπ θα ποέπει μα ποξρένξσμε ςημ
ςχμ επιταμειώμ, και ςι πιθαμέπ αλλαγέπ θα σπάονξσμ (π.υ. λόγξ αλλαγήπ επξυήπ).
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Η μέγιρςη απόρςαρη κάλσφηπ εκαςέοχθεμ ςξσ άνξμα ςηπ δέρμηπ είμαι ςσπικά 7,5 μέςοα για ικαμξπξιηςική
αμίυμεσρη κάςχ από επίπεδεπ ξοξτέπ, παοέυξμςαπ μέγιρςη κάλσφη ρε μια πεοιξυή 1500 ςεςο. μέςοα.
Σξ μέγιρςξ ποξςειμόμεμξ ύφξπ ςξπξθέςηρηπ από ςξ πάςχμα είμαι 40μ και η απόρςαρη μεςανύ ςηπ δέρμηπ και ςηπ
ξοξτήπ ποέπει μα είμαι μεςανύ 0,3 και 0,6 μέςοα. Η απόρςαρη ςηπ δέρμηπ από ςξμ ςξίυξ ή από άλλα εμπόδια δεμ
ποέπει μα είμαι μικοόςεοη από 0,5 μέςοα.

Ρσθμίρειπ
Αμ δξύμε ςξμ αμιυμεσςή από ςξ πίρχ μέοξπ (δεπ παοακάςχ ρυήμα), σπάουξσμ ςέρρεοιπ διακόπςεπ για ςημ
ούθμιρη ςχμ παοαμέςοχμ λειςξσογίαπ ςξσ και έμαπ διακόπςηπ ςοιώμ θέρεχμ πξσ υοηριμξπξιείςαι ρςημ
διαδικαρία ςηπ εσθσγοάμμιρηπ. Η ούθμιρη ςχμ ςερράοχμ διακξπςώμ ποέπει μα γίμει ποιμ ςη ρύμδερη ςξσ
αμιυμεσςή.
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Ρύθμιση του επιπέδου σκίασης
Χοηριμξπξιώμςαπ ςξσπ διακόπςεπ 3 και 4 ποέπει μα οσθμίρξσμε ρςξμ αμιυμεσςή έμα από ςα 3 επίπεδα ρκίαρηπ
αμάλξγα με ςη λειςξσογία ςξσ υώοξσ πξσ θα ςξπξθεςηθεί ξ αμιυμεσςήπ όπχπ ρςξμ παοακάςχ πίμακα :
Πξρξρςό επιπέδξσ
ρκίαρηπ (%)

Τσπικέπ εταομξγέπ

12

Δεμ ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί

25

Γοατεία, μικοά κςήοια, πεοιξυέπ
υχοίπ καπμιρςέπ όπχπ μξσρεία,
θέαςοα

35

Δογξρςάρια, απξθήκεπ

50

Πεοιβάλλξμςα με σφηλό
επίπεδξ ρκόμηπ

Από καςαρκεσήπ ςξ πξρξρςό ρκίαρηπ πξσ είμαι επιλεγμέμξ είμαι ςξ 35%.

Ρύθμιση της λειτουργίας πλήρους διακοπής σήματος
Πλήοηπ διακξπήπ ρήμαςξπ ξοίζεςαι διακξπή ςηπ δέρμηπ μεγαλύςεοη από 93% για 8-10 δεσςεοόλεπςα. ςξμ
αμιυμεσςή ποέπει μα οσθμίρξσμε αμ ασςή η πεοίπςχρη θα δίμει ALARM ή FAULT. Ασςό γίμεςαι μεςακιμώμςαπ ςξ
διακόπςη 2 ςξσ ςμήμαςξπ ούθμιρηπ εσαιρθηρίαπ ρςξ ON για μα δίμει FAULT και ρςξ OFF για μα δίμει ALARM. Η
εογξρςαριακή ούθμιρη είμαι FAULT.

Ρύθμιση της λειτουργίας του ALARM relay
Σξ alarm relay μπξοεί μα παοαμέμει εμεογξπξιημέμξ μόμιμα μεςά από ρσμαγεομό αμ οσθμίρξσμε ςξ διακόπςη 1
ρςη θέρη OFF. Αμ ξ διακόπςηπ οσθμιρςεί ρςη θέρη ΟΝ ςξ relay απεμεογξπξιείςαι ασςόμαςα 5 δεσςεοόλεπςα μεςά
ςημ λήνη ςξσ επιπέδξσ ρσμαγεομξύ.
Από καςαρκεσήπ ξ διακόπςηπ είμαι οσθμιρμέμξπ ρςη θέρη ΟΝ (ασςή η θέρη είμαι η πιξ καςάλληλη ρςιπ
πεοιρρόςεοεπ εγκαςαρςάρειπ πσοαμίυμεσρηπ).
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Τοποθέτηση και σύμδεση του αμιχμευτή
Ο αμιυμεσςήπ δέρμηπ BS-211 δεμ επηοεάζεςαι από τσριξλξγικό τχςιρμό. ε μέοη όμχπ όπξσ σπάουει δσμαςόπ
τχςιρμόπ, είςε τσρικόπ είςε ςευμηςόπ, ξ αμιυμεσςήπ θα ποέπει μα ςξπξθεςηθεί έςρι ώρςε ςξ τχπ μα μημ υςσπάει
απ’ εσθείαπ πάμχ ρςξ τακό ςξσ.
Σξπξθεςξύμε ποώςα ςξμ αμιυμεσςή βιδώμξμςαπ με 4 βίδεπ ςημ μεςαλλική βάρη ςξσ ρςξμ ςξίυξ με ςα δύξ LED μα
βοίρκξμςαι ποξπ ςξ έδατξπ. Η ρύμδερη με ςξμ πίμακα γίμεςαι μέρχ ςχμ καλχδίχμ πξσ βγαίμξσμ από ςξ ρώμα
ςξσ αμιυμεσςή. Αμά ζώμη μπξοξύμ μα ρσμδεθξύμ έμαπ ή πεοιρρόςεοξι αμιυμεσςέπ. ςξ παοακάςχ ρυήμα βλέπξσμε
ςημ ςξπξθέςηρη εμόπ ή δύξ αμιυμεσςώμ ρε ζώμη πίμακα πσοαμίυμεσρηπ.
Αμ για ςημ ςοξτξδξρία ςχμ αμιυμεσςώμ υοηριμξπξιηθεί η ένξδξπ “24V_P” ςξσ πίμακα, μπξοξύμ μα
ςοξτξδξςηθξύμ μέυοι 10 BS-211 από ςξσπ πίμακεπ BS-632,B-634, BS-636 και μέυοι 20 από ςξμ πίμακα BS-116.
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Εσθσγοάμμιρη και ούθμιρη
Ο πξμπόπ εκπέμπει μια δέρμη τχςόπ η ξπξία έυει πεοίπξσ 1.5 μέςοα διάμεςοξ ρε απόρςαρη 50 μέςοχμ.
κξπόπ ςηπ εσθσγοάμμιρηπ είμαι μα ριγξσοεσςξύμε όςι ςξ κέμςοξ ςηπ δέρμηπ, ατξύ αμςαμακλαρςεί ρςξμ
καθοέπςη, επιρςοέτει ρςξ κέμςοξ ςξσ δέκςη. Η εσθσγοάμμιρη γίμεςαι ρε δύξ τάρειπ, ρςημ ποώςη ςξπξθεςξύμε
ρςη ρχρςή θέρη ςξμ καθοέπςη και ρςη δεύςεοη εσθσγοαμμίζξσμε με ακοίβεια ςξμ αμιυμεσςή.
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Τοποθέτηση του καθρέπτη
Ο καθοέπςηπ δεμ ποέπει μα ςξπξθεςηθεί ρε ςζάμι ή ρε γσαλιρςεοή αμςαμακλαρςική επιτάμεια.
Κας’ αουάπ ςα δύξ μηυαμικά οσθμιρςικά ρςημ κάςχ και ςημ δενιά πλεσοά ςξσ αμιυμεσςή ποέπει μα οσθμιρςξύμ
πεοίπξσ ρςη μέρη ςηπ διαδοξμήπ ςξσπ.
Η ςξπξθέςηρη ςξσ καθοέπςη γίμεςαι ατξύ ςοξτξδξςήρξσμε με ςάρη ςξμ αμιυμεσςή. Πέμςε δεσςεοόλεπςα πεοίπξσ
μεςά ςημ ςοξτξδξρία ςξ κόκκιμξ LED θα αμάφει μια τξοά και μεςά θα ρβήρει. Ο βξηθηςικόπ διακόπςηπ
εσθσγοάμμιρηπ ςοιώμ θέρεχμ ποέπει μα ςξπξθεςηθεί ρςημ θέρη “PRISM TARGETING”. Βοίρκξσμε ςημ ρχρςή θέρη
ςξσ καθοέπςη μεςακιμώμςαπ ςξμ πάμχ-κάςχ και δενιά-αοιρςεοά ρςημ επιτάμεια πξσ θα βιδχθεί μέυοι ςξ ποάριμξ
LED ςξσ αμιυμεσςή μα είμαι μόμιμα αμαμμέμξ. βηρςό ποάριμξ LED ρημαίμει όςι ξ αμιυμεσςήπ δεμ βλέπει καθόλξσ
ςξμ καθοέπςη. Όςαμ ςξ LED αμαβξρβήμει ρημαίμει όςι πληριάζξσμε ρςξ ρχρςό ρημείξ. Όρξ πιξ γοήγξοα
αμαβξρβήμει ςόρξ πιξ κξμςά ρςξ ρχρςό ρημείξ είμαρςε.
Όςαμ βοξύμε ςξ ρωρςό ρημείξ είμαι απαοαίςηςξ μα δξκιμάρξσμε αμ ποάγμαςι ξ καθοέπςηπ είμαι η
επιτάμεια ρςημ ξπξία γίμεςαι η αμςαμάκλαρη. Ασςό μπξοξύμε μα ςξ πεςύυξσμε εύκξλα ρκεπάζξμςαπ
ςξμ καθοέπςη με μια μη αμακλαρςική επιτάμεια (π.υ. έμα ύταρμα ή έμα υαοςόμι) και δξύμε ςξ
ποάριμξ LED μα ρβήμει.

Ευθυγράμμιση του αμιχμευτή
Ο βξηθηςικόπ διακόπςηπ εσθσγοάμμιρηπ ςοιώμ θέρεχμ ποέπει μα ςξπξθεςηθεί ρςημ θέρη “ALIGNMENT MODE”.
Η εσθσγοάμμιρη γίμεςαι από ςα δύξ μηυαμικά οσθμιρςικά πξσ σπάουξσμ ρςξ κάςχ και ρςξ δενιό πλεσοό ςξσ
αμιυμεσςή. Σα κσκλώμαςα ςξσ αμιυμεσςή έυξσμ ςημ δσμαςόςηςα ασςξούθμιρηπ ςηπ ιρυύξπ εκπξμπήπ ςξσ πξμπξύ
και ςηπ εσαιρθηρίαπ ςξσ δέκςη, διεσκξλύμξμςαπ ςξ υοήρςη καςά ςη ούθμιρη. Καςά ςημ διαδικαρία ασςή
υοηριμξπξιξύμςαι και ςα δύξ LEDs. Οι διάτξοεπ καςαρςάρειπ ςξσπ ρημαίμξσμ :
Κόκκιμξ πξσ αμαβξρβήμει. ημαίμει όςι ξ δέκςηπ λαμβάμει σφηλό ρήμα. Αμ πεοιμέμξσμε ρ’ ασςή ςημ
καςάρςαρη ςα κσκλώμαςα θα ασςξοιθμιρςξύμ και ςξ LED θα ρβήρει. Αμάλξγα με ςημ απόρςαρη αμιυμεσςήκαθοέπςη ασςή η διαδικαρία μπξοεί μα διαοκέρει μέυοι 20 δεσςεοόλεπςα.
Ποάριμξ πξσ αμαβξρβήμει. ημαίμει όςι ξ δέκςηπ λαμβάμει υαμηλό ρήμα. Ποέπει μα πεοιρςοέφξσμε ςξ
οσθμιρςικό ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ ςξ LED αμαβξρβήμει πιξ αογά, μέυοι μα αουίζει μα αμαβξρβήμει ςξ
κόκκιμξ.
Ποάριμξ μόμιμα αμαμέμξ. ημαίμει όςι ξ δέκςηπ δεμ λαμβάμει καθόλξσ ρήμα. Ασςή η καςάρςαρη ρημαίμει
όςι δεμ έυξσμε οσθμίρει ρχρςά ςξμ καθοέπςη και ποέπει μα επαμαλάβξσμε ςξ ποξηγξύμεμξ βήμα ναμά.
Κόκκιμξ και ποάριμξ ρβηρςά ή αμαβξρβήμξσμ και ςα δύξ εμαλάν. ημαίμει όςι ξ αμιυμεσςήπ έυει
οσθμιρςεί και ξ δέκςηπ λαμβάμει ρχρςό ρήμα.
Η ούθμιρη ποέπει μα γίμει νευχοιρςά για κάθε μία από ςιπ δύξ καςεσθύμρειπ (πάμχ-κάςχ και δενιά-αοιρςεοά).
Ξεκιμάμε από έμα από ςα οσθμιρςικά και ςξ γσοίζξσμε ποξπ ςημ καςεύθσμρη πξσ αμαβξρβήμει όλξ και πιξ αογά
ςξ ποάριμξ, μέυοι μα αουίρει μα αμαβξρβήμει κόκκιμξ. Πεοιμέμξσμε μα ασςξοσθμιρςξύμ ςα κσκλώμαςα και
ρσμευίζξσμε ποξπ ςημ ίδια καςεύθσμρη όρεπ τξοέπ υοειαρςεί μέυοι μα αουίρει μα αμαβξρβήμει ναμά ποάριμξ.
Σόςε ρςαμαςάμε, πεοιρςοέτξσμε ςξ οσθμιρςικό λίγξ (πεοίπξσ ¼ ςηπ ρςοξτήπ) ποξπ ςημ αμςίθεςη καςεύθσμρη,
μέυοι μα αμαβξρβήρει κόκκιμξ και πεοιμέμξσμε μα γίμει η ασςξούθμιρη. Ατήμξσμε ασςό ςξ οσθμιρςικό ρ’ ασςή ςη
θέρη και επαμαλαμβάμξσμε ςημ ίδια διαδικαρία με ςξ άλλξ οσθμιρςικό. Όςαμ η διαδικαρία ξλξκληοχθεί έυξσμε
ςελειώρει με ςημ ούθμιρη.

Δξκιμέπ εγκαςάρςαρηπ
Μεςά ςξ ςέλξπ ςηπ εσθσγοάμμιρηπ ποέπει μα κάμξσμε δύξ
δξκιμέπ, μία δξκιμή ρσμαγεομξύ και μία δξκιμή ρτάλμαςξπ.
Αμ κάπξια από ςιπ δύξ δξκιμέπ δεμ δώρει ςα αμαμεμόμεμα
απξςελέρμαςα
ςόςε
η
διαδικαρίεπ
ούθμιρηπ
και
εσθσγοάμμιρηπ ποέπει μα γίμξσμ από ςημ αουή.

Δοκιμή συμαγερμού με το ειδικό φίλτρο
Σξ ειδικό τίλςοξ πεοιλαμβάμεςε ρςη ρσρκεσαρία ςξσ
αμιυμεσςή και είμαι διαβαθμιρμέμξ ρςη μια πλεσοά ςξσ με
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αοιθμξύπ πξσ αμςιρςξιυξύμ ρςα πξρξρςά ρκίαρηπ. Κοαςάμε ςξ τίλςοξ δξκιμήπ πάμχ από ςξμ τακό ςξσ πξμπξύ
(όπχπ ρςξ διπλαμό ρυήμα) με ςέςξιξ ςοόπξ πξσ ςξ κέμςοξ ςξσ δέκςη μα βοίρκεςαι ρε θέρη με έμδεινη λίγξ
μεγαλύςεοη από ςημ εσαιρθηρία πξσ έυξσμε οσθμίρει. Μεςά από πεοίπξσ 8-10 δεσςεοόλεπςα έμαπ ρσμαγεομόπ θα
δξθεί και ςξ κόκκιμξ LED ςξσ δέκςη θα αμαβξρβήρει. Δλέγυξσμε αμ ξ ρσμαγεομόπ έυει καςαγοατεί ρςξμ πίμακα
ελέγυξσ. Αταιοξύμε ςξ τίλςοξ και ξ αμιυμεσςήπ θα κάμει ασςόμαςξ reset (αμ έυει οσθμιρςεί καςάλληλα) μεςά από
πεοίπξσ 5 δεσςεοόλεπςα. Αμ έυξσμε επιλένει ςξ alarm relay μα είμαι μόμιμα εμεογξπξιημέμξ μεςά ςημ δξκιμή
ποέπει μα κάμξσμε reset ρςξμ πίμακα πσοαμίυμεσρηπ.

Δοκιμή πλήρους διακοπής της δέσμης
Μπξοξύμε μα επιλένξσμε ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ δέρμηπ καςά 93% για πεοιρρόςεοξ από 8 δεσςεοόλεπςα αμ
ξ πίμακαπ θα δώρει ρσμαγεομό ή ρτάλμα (αμάλξγα με ςημ ούθμιρη πξσ κάμαμε).
Για μα κάμξσμε ασςή ςη δξκιμή καλύπςξσμε πλήοχπ ςξ δέκςη με μια αδιαταμή επιτάμεια. Πεοιμέμξσμε πεοίπξσ
10 δεσςεοόλεπςα για μα λειςξσογήρει ξ αμιυμεσςήπ. Έπειςα ελέγυξσμε πξιξ LED (ρτάλμαςξπ ή ρσμαγεομξύ) και ςι
ρήμα (ρτάλμαςξπ ή ρσμαγεομξύ) καςέγοαφε ξ πίμακαπ. Αταιοξύμε ςξ εμπόδιξ ςηπ δέρμηπ και ξ αμιυμεσςήπ θα
επαμέλθει ασςόμαςα ρε καμξμική λειςξσογία ρε 10 δεσςεοόλεπςα, ετόρξμ έςρι ςξ οσθμίραμε. Αμ έυξσμε οσθμίρει
ςξμ αμιυμεσςή μα δίμει ρσμαγεομό ρ’ ασςή ςημ πεοίπςχρη ποέπει μα κάμξσμε reset ςξμ πίμακα πσοαμίυμεσρηπ.

Τευμικά υαοακςηοιρςικά
Σάρη ςοξτξδξρίαπ
Καςαμάλχρη ηοεμίαπ
Καςαμάλχρη ρσμαγεομξύ
Απόρςαρη αμιυμεσςή - καθοέπςη
Αμξυή ρςημ εσθσγοάμμιρη
Μήκξπ κύμαςξπ τχςειμήπ δέρμηπ
Κλάρη ποξρςαρίαπ πεοιβλήμαςξπ
Θεομξκοαρία λειςξσογίαπ
Διρςάρειπ αμιυμεσςή
Βάοξπ αμιυμεσςή
Δγγύηρη

11.5 – 28 V DC
8.5 mA ρςα 24V
16.5 mA ρςα 24V
Από 10 μέυοι 100 μέςοα
±1ξ για ςξμ αμιυμεσςή, ±5ξ για ςξμ καθοέπςη
880nm
IP 50
-30 μέυοι 55 ξC
130 x 210 x 120 mm
770 g
2 έςη

