
                                     FOTOTENS-1    PT1.0 

                                       Kit de 2 Fotocélulas de Embutir 

 Produto de grande fiabilidade, aplicável a soluções de segurança. 

 Tecnologia de microprocessador de baixo consumo de energia. 

 Lentes de infravermelhos unidirecionais, com bom controlo de focagem. 

 Longo alcance de transmissão (até 10m) e grande capacidade de filtrar 

interferências, nomeadamente da luz do dia. 

 LED emissor de infravermelhos de baixo consumo de energia. 

 Ligações da fotocélula emissora / recetora separadas. 

 Cabos das fotocélulas blindados. 

 Opção de escolha de contacto de relé NO (normalmente aberto) ou contato 

de relé NC (normalmente fechado). 

 Alimentação AC/DC de 12-36V. 

 

 

DIAGRAMAS DE LIGAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Opção de ajuste para maior distância de deteção 

2) Opção de ajuste para menor distância de deteção 

3) Opção para dois pares de fotocélulas ligados 

4) Opção para um par de fotocélulas ligado 

5) Ligações de FOTOCÉLULAS 2 

6) LED bicolor, indicador de energia/funcionamento 

7) Ligação de alimentação, ligações de FOTOCÉLULAS 1 

8) Jumper seletor de tipo de contato de relé (NO ou NC) 

NOTA: as posições do jumper 8 encontram-se descritas na placa de circuito impresso; posicione o jumper 8 na posição A-B para 

contacto de relé NO (normalmente aberto) e na posição B-C / C-A para contacto de relé NC (normalmente fechado). 

 DETALHE DAS LIGAÇÕES / INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

 
 Quando só existir um par de fotocélulas para ligar, faça a 

ligação das mesmas no terminal de 8 pins (fotocélulas 1). 

 Se instalar só um par de fotocélulas, instale-as a uma 

altura de 60cm do chão. Se instalar dois pares de 

fotocélulas, instale o primeiro par a 30cm do chão e o 

segundo par a 90cm do chão. 

 A instalação deve ficar desimpedida de objetos que 

possam afetar o funcionamento das fotocélulas. 

 Evite instalar num local onde incida a luz direta do sol. 

 Se existir um fio cinzento a sair junto dos interruptores 

dip-switch, o mesmo deve ser ligado à base metálica/terra 

para efeitos de filtragem de interferências elétricas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

ALIMENTAÇÃO AC/DC 12~36V 
CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA 12V - 35mA 
CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO 12V - 72mA 
DISTÂNCIA MÁXIMA DE DETEÇÃO Até 10 metros 
CONTACTO DE RELÉ NO ou NC, conforme a escolha 
FEIXE LUMINOSO Infravermelhos modulados a 660nm 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -42°C a +45°C 
HUMIDADE RELATIVA 10% ~ 90% 
DIMENSÕES DO CONTROLADOR 123mm x 50mm x 32mm 
DIMENSÕES POR FOTOCÉLULA 19mm x 13mm 
PESO TOTAL 235g (1 par) / 380g (2 pares) 

 


