
FOTOPESP 
FOTOCÉLULA DE ESPELHO DE 13M

Esta fotocélula de infra-vermelhos com refletor foi concebida de forma a 
proporcionar a máxima segurança, com toda a precisão na deteção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

§ Tensão de funcionamento DC12V-36V ou AC10V-24V.

§ Filtro óptico polarizado: filtra as fontes de luz externas e permite a
deteção de objetos mesmo que sejam brilhantes.

§ Alcance até 13 metros.

§ Proteção contra água e sujidade (IP67); pode ser instalada no
exterior pois resiste à chuva, nevoeiro e neve; tanto a fotocélula como o
refletor têm carcaças de proteção contra sujidade e contra raios solares
ou fontes de luz externas.

§ 1 entrada de cabos com bucim estanque.

§ Proteção contra inversão de polaridade da alimentação.

§ Sensibilidade grande no alinhamento.

§ LED bicolor para indicação do estado de deteção: vermelho fixo
indica falta de alinhamento com o refletor / obstrução do sensor; a
piscar verde/vermelho indica fraca receção do reflexo luminoso; verde
fixo indica correto alinhamento com o refletor / sem obstrução do
sensor.

§ LED emissor de luz visível de cor vermelha para maior facilidade
durante o processo de alinhamento.

§ Possibilidade de afinação do ângulo do módulo da fotocélula
mesmo após instalação definitiva
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DADOS TÉCNICOS 

Alimentação 12 ~ 36 VDC / 10 ~ 24 VAC 

Consumo  30 mA / 24 V 

Capacidade do relé 
Mín. 1 mA / 5V 

Máx. 0.5 A / 48V (carga resistiva)

Luz emissora 689 nm, pulsada e polarizada 

Tempo de reacção <100 ms 

Ângulo 1.5º aproximadamente 

CONEXÕES 

1 - pino de teste (não usado)

2 - alimentação DC GND (negativo) / alimentação AC neutro 

3 - alimentação DC +V (positivo) / alimentação AC fase

4 - contato normalmente aberto do relé (NO)

5 - contato normalmente fechado do relé (NC)

6 - comum do relé

INTERRUPTOR:
OFF (recomendado): sistema de contacto de relé a funcionar (modo de 4 fios).

ON: sistema de fotocélulas em modo de 2 fios (só compatível com algumas centrais).

Tipo de contato do relé NO / NC

Tipo de funcionamento Sensível à obstrução da luz 

Indicadores LED Vermelho e Verde 

Conexões Bornes ligação p/ fio máx. 1,5 mm2 

Grau de proteção IP 67 EN6052 

Temperatura de funcionamento -25ºC ~ 60ºC

Peso 60 g 

Dimensões 85x43x39mm (L x W x H) 

Alcance Até 13m (em 12V pode ser menor)



ALINHAMENTO
O led de estado acende vermelho quando o espelho refletor não está orientado 
devidamente com a fotocélula.  Caso isso aconteça faça os ajustes necessários até que 
o led de estado passe a verde.

NOTA: quanto maior a distância mais difícil se torna de garantir uma orientação correta 
do espelho;  procure a posição onde o foco de luz do led emissor é o mais forte possível; 
se necessário faça a operação de alinhamento em ambiente escuro para auxiliar na 
localização do foco de luz.

AJUSTE 

Uma vez que a fotocélula tenha sido instalada definitivamente, em caso de 
desalinhamento do feixe luminoso, é possível ajustar o ângulo do módulo emissor/recetor 
através de três  parafusos que seguram o circuito eletrónico, localizados no interior da 
fotocélula. Quando o ajuste estiver correto, o led de estado passa a verde.

DIMENSÕES

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS: 
EMC 89/336/EEC 
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4LKED 

REFLECTOR 
Espelho refletor aparafusado 
ao centro. 
Diâmetro do espelho: 80 mm. 
Diâmetro da carcaça: 90 mm. 
Alcance de deteção: 
Aproximadamente 13 metros.




