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Bezprzewodowe fotokomórki
Faac XP 20W D, z regulacją
kąta+bateria
Cena brutto

249,00 zł

Cena netto

202,44 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

10-013

Producent

FAAC

Opis produktu

FOTOKOMÓRKI FAAC XP 20 W Dbezprzewodowe +bateria
CHARAKTERYSTYKA;
ZASIĘG 20 M
MONTAŻ NAŚCIENNY/NA WSPORNIKU
NAPIĘCIE ZASILANIA RX/TX 12-24 Vac/dc LUB Z AKUMULATORA 3VcR2(w zestawie)
WYMIARY:41x130x42 mm
STOPIEŃ OCHRONY:IP54
CZAS WYKRYCIA PRZESZKODY 40ms
FOTOKOMÓRKA POSIADA BATERIĘ
Zakres temperatury pracy: -20°C +55°C
Kąt widzenia: -90°C +90°C
PRODUKT W 100% ORYGINALNY W KOMPLECIE Z BATERIĄ
Paragon lub Faktura VAT

zestaw zawiera baterię w kpl
XP 20W D - układ z tradycyjnym zasilaniem odbiornika 12/24 V oraz tradycyjnym lub
akumulatorowym zasilaniem nadajnika. Pozwala na wyeliminowanie konieczności
doprowadzania kabla do nadajnika (akumulator). Posiada wybieralne kanały
umożliwiające zainstalowanie do 4 par fotokomórek oraz zabezpieczenie przed
zakłóceniami emitowanymi przez zewnętrzne źródła światła (na przykład reflektory
czołowe pojazdów).
Nowe regulowane fotokomórki XP 20W D składają się z nadajnika i odbiornika
działającego w oparciu o modulowane pasmo promieni podczerwonych o zasięgu do 20 m.
Załamanie wiązki promieni powoduje zmianę trybu działania odbiornika.
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Prostota i wszechstronność instalacji
Nowe fotokomórki, umożliwiające zarówno montaż naścienny jak i na wsporniku, oferują
możliwość mechanicznej regulacji poziomego kąta widzenia o 180° (od - 90° do +90°) oraz
zostały wyposażone w funkcję pionowej, optycznej samoregulacji, szczególnie przydatną
w przypadku, gdy monitorowany teren nie jest obszarem w całości płaskim.
Doskonałe w każdych warunkach architektonicznych
Niezwykle kompaktowe wymiary: 41x130x42 mm. Możliwość wprowadzenia kabla
zarówno do części tylnej, jak i dolnej obudowy (16 mm) oraz montowania na wsporniku.
Wyjątkowa ochrona
Blokada mocowania obudowy zapobiega ryzyku demontażu lub nieprawidłowego
zamocowania fotokomórki, co z kolei gwarantuje dotrzymanie wymogów klasy ochrony
IP54.
Dokładna i niezawodna regulacja
Fotokomórkę umieszczono na płozie podporowej wyposażonej w najwyższej klasy
soczewki stworzone z myślą o optymalizacji wydajności wiązki promieni padającej pod
różnymi kątami. Płozę podporową blokuje się w wybranym położeniu za pomocą
umożliwiającej szybki montaż blokady (w razie konieczności, można ją zdemontować za
pomocą śrubokręta).
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