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Zasięg detekcji 30m
Liczba wiązek 2
Liczba kanałów pracy 4
Regulacja optyki w poziomie 180 °
Regulacja optyki w pionie 10 °
Regulowany czas przecięcia wiązki +
Automatyczne wzmocnienie sygnału +
Detekcja przy 99% tłumienia wiązki +
Stopień ochrony IP65

Seria kompaktowych barier krótkiego zasięgu AX-100TF/200TF z funkcją
zmiany częstotliwości modulacji wiązek podczerwieni. Funkcja zmiany
częstotliwości modulacji wiązek zapobiega negatywnym efektom
nakładania się wiązek o tych samych parametrach w konfiguracji wielu
czujek pracujących na długich odcinkach, lub w przypadku instalacji barier
jedna na drugą. Seria barier AX-100TF/200TF posiada wysoce trwałą
obudowę IP65, która chroni ją przed wnikaniem wody, kurzu i insektów do
środka urządzenia. Starannie zaprojektowana optyka redukuje możliwość
występowania fałszywych alarmów spowodowanych przypadkowymi
przerwaniami wiązek przez np. spadające liście lub inne przedmioty
niesione wiatrem. Niniejsze cechy gwarantują niezawodność nawet w
niesprzyjających warunkach środowiskowych.

Parametry techniczne  
Zasięg detekcji 30m
Liczba wiązek 2
Liczba kanałów pracy 4
Wskaźnik zestrojenia wiązek +
Regulacja optyki w poziomie 180 °
Regulacja optyki w pionie 10 °
Regulowany czas przecięcia
wiązki

+

Automatyczne wzmocnienie
sygnału

+

Układ sygnalizacji zakłóceń +
Trwała, szczelna obudowa +
Wysoka odporność na
wyładowania

+

Detekcja przy 99% tłumienia
wiązki

+

Wyjście alarmowe NO/NC 28VDC/0,2A
Wyjście sabotażowe NC 28VDC/0,2A
Napięcie zasilania 10,5-28VDC
Maksymalny pobór prądu 48mA
Temperatura pracy -35 ~ 60 °C
Wilgotność pracy do 95%
Stopień ochrony IP65
Wymiary 170x65x70mm
Dostępne akcesoria Grzałka, osłona tylna, osłona boczna do

montażu na słupku

Optex AX-100TF
Aktywna bariera podczerwieni zasięg 30m, 2 wiązki, 4 kanały


