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Zasięg detekcji
100m(zewnętrz)/200m(wewnątrz)
Liczba wiązek 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 IP55

Bariera PB-100FA składa się z nadajnika i odbiornika. pracuje w tyrbie
"AND" co oznacza, że tylko w przypadku jednoczesnego przesłonięcia
wszystkich 4 wiązek generowany jest alarm. Takie rozwiązanie uodparnia
system zbudowany w oparciu o te bariery przed fałcszywymi alarmami
spowodowanymi np. opadaniem liści lub naruszeniem strefy chronionej
przez małe zwierzęta i owady. Dzięki zastosowaniu funkcji Programmed
AGC , bariery są odporne na zmiany otoczenia pracy (przy złej
pogodzie:mgle, deszczu lub śniegu) - automatyczne podniesienie czułości
bariery. W celu ułatwienia strojenia barier, wyposażono odbiornik w wyjście
do którego można podłączyć woltomierz) 

Uwaga:  Bariery PB-FA są jednostkami "jednokanałowymi" do
zastosowań w prostych systemach ochrony obwodowej. W
przypadku skomplikowanych systemów  (np. montaż na jednym
słupku kilku barier jedna nad drugą ) należy zastosować bariery
serii PB-HFA.

Parametry techniczne  
Zasięg detekcji 100m(zewnętrz)/200m(wewnątrz)
Liczba wiązek 4
Regulacja optyki w poziomie 180 °
Regulacja optyki w pionie 10 °
Regulowany czas przecięcia
wiązki

+

Automatyczne wzmocnienie
sygnału

+

Trwała, szczelna obudowa +
Wysoka odporność na
wyładowania

+

Detekcja przy 99% tłumienia
wiązki

+

Wyjście alarmowe NO/NC 30V/0,5A
Wyjście sabotażowe NC 30V/0,5A
Napięcie zasilania 10-30V DC
Maksymalny pobór prądu 105 mA
Temperatura pracy -35 ~ 66 °C
Wilgotność pracy do 95%
Stopień ochrony IP55
Wymiary 390x104x98mm
Waga Nadajnik: 1200g, Odbiornik: 1300g
Akcesoria dostępne osobno Grzałka PBH, osłona tylna BP-200F

Takex PB-100FA
Aktywna bariera podczerwieni zasięg 100m/200m, 4 wiązki (1 kanał)


