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LS 40

Instrukcja monta¿u

Fotokomórka LS 40
z systemem nadajnik/odbiornik
- 12 lub 24 V pr¹d sta³y lub zmienny
- zasiêg 8m
- prosty monta¿ natynkowy

Uwagi ogólne
Szczególnymi cechami charakteryzuj¹cymi fotobarierê (zwan¹ dalej fotokomórk¹) LS 40 s¹ nadzwyczaj ma³e wymiary
(g³êbokoæ 28mm), jak te¿ prosty i szybki monta¿. Zamocowanie na cianie nastêpuje za pomoc¹ trzech rub.
Fotokomórka Tousek LS40 pracuje w systemie nadajnik/odbiornik przy napiêciu zasilaj¹cym zarówno 12V jak te¿ 24V.
Nadajnik i odbiornik zabudowany jest w plastykowej obudowie. Pokrywa obudowy wykonana jest ze specjalnego
materia³u, który przejmuje rolê filtru dbaj¹cego o poprawne dzia³anie fotokomórki tak¿e przy promieniowaniu
s³onecznym. Soczewka jest zintegrowana w pokrywie, zapewniaj¹c wysok¹ bezawaryjnoæ.
W odbiorniku oprócz diody wiec¹cej LED, która pokazuje automatycznie poprawne ukierunkowanie wi¹zki promienia
wietlnego z nadajnika na odbiornik, znajduj¹ siê tak¿e 2 kontrolne punkty pomiarowe.
Za pomoc¹ prostego voltomierza, mo¿na w ten sposób dodatkowo sprawdziæ optymalne ustawienie odbiornika w
stosunku do nadajnika.
Jako szczególne udogodnienie, posiada fotokomórka TOUSEK LS 40 funkcjê Sync.
Funkcjê t¹ mo¿na wykorzystaæ tylko przy zasilaniu fotokomórki napiêciem zmiennym AC. Umo¿liwia ona instalacjê 2
par fotokomórek obok siebie, eliminuj¹c wzajemne ich oddzia³ywanie na siebie. Obydwa nadajniki i odbiorniki mog¹
byæ zamontowane na tej samej stronie.
Funkcja ta gwarantuje optymalne bezpieczeñstwo i niezawodnoæ. W nadajniku znajduje siê zworka (jumper/mostek),
za pomoc¹ którego mo¿na funkcjê tê wy³¹czyæ.

Sposób funkcjonowania

Dane techniczne

Dzia³a na zasadzie modulowanego
wiat³a podczerwieni.
Przerwanie wi¹zki wietlnej prowadzi
do w³¹czenia kontaktu elektrycznego
w odbiorniku.

napiêcie zasilania :
pobór pr¹du:
zasiêg nominalny :
dopuszcz.temp.otoczenia :
max. obci¹¿enie kontaktów :
sygna³ :
d³ugoæ fali :
wymiary :

12/24 V AC/DC
57mA przy 12/24V AC
63mA przy 12/24V DC
8m
-20 do +70°C
30W max. 24V
podczerwieñ, modulowany
880 nm
90 x 60 x 28mm (HxBxT)
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UWAGA:Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ podanego przeznaczenia oraz sposobu monta¿u produktu.Przy u¿ytkowaniu lub monta¿u
niezgodnym z zaleceniami producenta klient traci prawo do roszczeñ gwarancyjnych.Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
wymiarów swoich produktów oraz do zmian technicznych.

Monta¿
a) Wybraæ punkty monta¿owe dla nadajnika i odbiornika:
Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê, by nadajnik i odbiornik zamontowane by³y dok³adnie naprzeciwko siebie, w jednej linii
i na tej samej wysokoci (H). Wysokoæ ta jest zale¿na od mo¿liwoci monta¿u oraz od tego, na jakiej wysokoci maj¹
byæ chronione obiekty. Nale¿y przestrzegaæ przepisów obowi¹zuj¹cych dla bram automatycznych !
b) Przed zamontowaniem odkrêciæ rubê mocuj¹c¹ przedni¹ pokrywê jak na rys.na str.4 (przy jej braku-jest w woreczku
monta¿owym). Wed³ug otworów w tylniej ciance obudowy wywierciæ otwory w s³upkach bramy.
c) Wci¹gn¹æ kable do obudowy i przykrêciæ j¹ do ciany. Usun¹æ wewn¹trz obudowy nadmiern¹ d³ugoæ kabli !
d) Aby u¿ywaæ funkcjê SYNC (tylko przy napiêciu zmiennym)
è
mostek SYNC (w nadajniku) usun¹æ.
Przy instalacji 2 par fotokomórek, funkcja SYNC niedopuszcza do konfliktu pomiêdzy nadajnikami (zak³ócania siê).
Je¿eli fotokomórka zasilana bêdzie pr¹dem sta³ym (fukcja SYNC nie dzia³a),to chc¹c zainstalowaæ 2 pary fotokomórek nale¿y
oba nadajniki zamontowaæ po dwóch ró¿nych stronach (na skos).
e) Zanim przyst¹pi siê do monta¿u i regulacji nale¿y na nadajnik fotokomórki za³o¿yæ pokrywê obudowy. W niej wbudowana
jest soczewka, która umo¿liwia znalezienie dok³adnej pozycji promienia pomiêdzy nadajnikiem a odbiornikiem.
f) Pod³¹czyæ do nadajnika i odbiornika napiêcie 12 lub 24 V AC lub DC è
è

LED PW (nadajnik) wieci
LED PW (odbiornik) wieci (tylko
wtedy,gdy odbiornik NIE ZNALAZ£ sygna³u
nadajnika)

Za pomoc¹ LED TP-L (odbiornik) mo¿na sobie bardzo u³atwiæ monta¿ LS 40 :
LED TP-L wieci è

poprawne pod³¹czenie i promieñ pada poprawnie na odbiornik (im lepsze
z³apanie promienia wiat³a od nadajnika, tym intensywniej wieci LED)
LED TP-L nie wieciè b³¹d w pod³¹czeniu lub promieñ wietlny nie pada na odbiornik (lub
promieñ zosta³ przerwany przez przeszkodê)
Aby sprawdziæ poprawne umiejscowienie odbiornika nale¿y kilkakrotnie rêk¹ przerwaæ wi¹zkê promienia wietlnego,
aby zobaczyæ, czy przekanik siê w³¹cza.Przy ka¿dorazowym przerwaniu promienia, musi w odbiorniku dioda wiec¹ca
LED PW siê zawieciæ a dioda LED TP-L zgasn¹æ.
Uwaga : Optymalne ustawienie odbiornika wzglêdem nadajnika mo¿na sprawdziæ tak¿e za pomoc¹ woltomierza
mierz¹c punkty pomiarowe (+ , - ) w odbiorniku. Wartoæ napiêcia powinna wynosiæ od 1,82,0V pr¹du sta³ego (przy
za³o¿onej pokrywie nadajnika).
g) Za³o¿yæ pozosta³e czêci obudowy plastykowej i przykrêciæ j¹ za³¹czonymi rubami.
Parê razy skontrolowaæ w³¹czanie siê przekanika odbiornika przerywaj¹c promieñ rêcznie.
punkty
pomiarowe

-

SYNC

+

LS 40 nadajnik

24V AC/DC

12V AC/DC

0V AC/DC

24V AC/DC

12V AC/DC

0V AC/DC

LED PW

LED PW

LED TP-L

LS 40 odbiornik

Odbiornik

Nadajnik

PW Led

kontrolka napiêcia zasilania
(wieci, je¿eli odbiornik NIE odbiera
sygna³u z nadajnika)

PW Led

kontrolka napiêcia zasilania

SYNC

mostek funkcji SYNC:
usuniêty è funkcja SYNC w³¹czona
(tylko przy pr¹dzie
TP-L Led
zmiennym)
wstawiony èfunkcja SYNC wy³¹czona

kontrolka odbieranego sygna³u
(intensywnoæ wiecenia odpowiada
poprawnej pozycji odbiornika)

12V lub 24V AC/DC

12V lub 24V AC/DC

zasilanie

zasilanie
2
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Uwaga: stosowanie 2 par fotokomórek LS40 jednoczenie:
1) Przy zasilaniu pr¹dem zmiennym (AC)
Je¿eli fotokomórki bêd¹ zasilane pr¹dem zmiennym (AC), mo¿na w³¹czyæ funkcjê SYNC-Funktion poprzez usuniêcie
mostków w obydwóch nadajnikach.
Przy aktywnej funkcji SYNC-Funktion mo¿na ubydwa nadajniki (analogicznie obydwa odbiorniki) zamontowaæ na tej
samej stronie nie nara¿aj¹c siê na wzajemne ich zak³ócanie siê.
Uwaga: Pod³¹czenie pr¹du zmiennego AC musi zostaæ przeprowadzone jak na rysunku poni¿ej.
nadajnik

odbiornik

6
5
4
3
2
1

3
2
1

nadajnik

odbiornik

6
5
4
3
2
1

3
2
1

24V AC
2) Przy zasilaniu pr¹dem sta³ym (DC)
Je¿eli mamy do dyspozycji tylko zasilanie pr¹dem sta³ym (DC) wtedy stosowanie funkcji SYNC-Funktion jest nie
mo¿liwe. W takim wypadku nale¿y zamontowaæ nadajnik z pierwszej i z drugiej pary wzajemnie do siebie po przek¹tnej
(patrz rysunek).

odbiornik

nadajnik

6
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3
2
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odbiornik

nadajnik

6
5
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3
2
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+

-

24V DC

3
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Wymiary fotokomórki Tousek LS 40
Wszystkie wymiary w mm
ty³

przód

8

90

8

23

Pozycja monta¿owa
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ wysokoæ H
nale¿y dopasowaæ do istniej¹cych
warunków budowlanych oraz do
wysokoci ewentualnych przeszkód
maj¹cych byæ zauwa¿onych przez
fotokomórkê (np.wysokoæ
przeje¿d¿aj¹cych samochodów).
Nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych
przepisów dotycz¹cych
zautomatyzowanych bram.

28

60

max. 8m

H

H

Zastrzega siê prawo do zmian
technicznych !
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UWAGA:Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ podanego przeznaczenia oraz sposobu monta¿u produktu.Przy u¿ytkowaniu lub monta¿u
niezgodnym z zaleceniami producenta klient traci prawo do roszczeñ gwarancyjnych.Producent zastrzega sobie prawo do zmiany
wymiarów swoich produktów oraz do zmian technicznych.

