
                                     FOTOTENS-2    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. 

 Bom alcance de transmissão (até 5m) 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. 

 Contacto de relé NO (normalmente aberto)  

 Alimentação AC/DC de 12-24V. 

 

 

 

 

DIAGRAMAS DE LIGAÇÕES 
 

 

 ALIMENTAÇÃO (+) / ~ 

ALIMENTAÇÃO ( - ) / ~ 

     CONTACTO RELÉ COMUM 

                CONTACTO RELÉ NO 

 

CONFIGURAÇÃO DO ALCANCE 

 

      EMISSOR 1 (FIO BRANCO)  RECETOR 1 (FIO BRANCO) 

         EMISSOR 1 (FIO VERDE)  RECETOR 1 (FIO VERDE) 

         EMISSOR 2 (FIO VERDE)  RECETOR 2 (FIO VERDE) 

      EMISSOR 2 (FIO BRANCO)  RECETOR 2 (FIO BRANCO) 

 

 

 LED DE ESTADO 

 

NOTA: É possível ajustar o alcance de deteção a partir do interruptor A (CONFIGURAÇÃO DO ALCANCE). Posicionando o interruptor 

para cima, conforme imagem, o alcance atinge um máximo de 5m. Posicionando o interruptor para baixo o alcance será menor que 

5m. A vantagem nesta posição é conseguir reduzir o consumo global de energia.  

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

 
 É possível ligar na central até 2 pares de fotocélulas (neste kit só é fornecido 1 par). 

 Para ligar as fotocélulas fornecidas faça a ligação do emissor (cabo de cor vermelha) no terminal J2 - pinos1/2 e a ligação do recetor 

(cabo de cor azul) no terminal J4 - pinos5/6. 

 A instalação das fotocélulas deve ser feita a um mínimo de 20cm do chão, sendo a distância recomendada a 60cm do chão. A distância 

mínima entre emissor e recetor deverá ser 30cm. 

 A furação de encaixe das fotocélulas deverá ser feita com um diâmetro de 12mm. 

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

 A instalação deve ficar desimpedida de objetos que possam impedir a propagação do feixe de infravermelhos das fotocélulas. Tenha 

especial cuidado e limpe periodicamente as lentes das fotocélulas. A limpeza garantirá o seu bom funcionamento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

ALIMENTAÇÃO AC/DC 12~24V 
CONSUMO DE ENERGIA EM ESPERA 12V - 15mA 
CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO 12V - 55mA 
TEMPO DE RESPOSTA 50ms 
DISTÂNCIA MÁXIMA DE DETEÇÃO Até 5 metros 
CONTACTO DE RELÉ NO (normalmente aberto) 
CAPACIDADE DO CONTACTO 1A 120VAC 
TEMPO DE CONTACTO 500ms 
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 0°C a +40°C 
HUMIDADE RELATIVA 10% ~ 85% 
IMUNIDADE Luz Incandescente 25000 lux / Luz Solar 80000lux 
CICLO DE VIDA Mais de 500.000 utilizações 

 


