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1. Popis 

Jednoduchá IR bariéra, při přerušení paprsku se aktivuje kontakt relé (NO/NC). 
V zařízení není žádný časovač, relé je aktivní po dobu, kdy je narušen paprsek, po 
obnovení se vrací do klidu. 
 
Lze použít k signalizaci narušení daného prostoru v přístupových systémech, 
zabezpečovací technice, případně jako doplněk automatických vjezdových bran, či 
garážových vrat. 

1.1 Základní vlastnosti 

 

1.2 Technické parametry 

 

Maximální vzdálenost 
přijímače a vysílače 

12 m 

Napájení DC 11–25V , AC 11-18V 

Odběr  
vysílač - 20mA 
přijímač - 25mA 

Pracovní teplota -20 až 50°C 

Prostředí Venkovní / vnitřní 

Krytí  IP 55 

Připojení  Šroubovací svorkovnice 

Provedení  plast 

Rozměry  š 49 x v 75 x h 30 mm 

Montáž   Na povrch 

  

Napájení AC / DC 

Výstup NO, nebo NC kontakt 1 A 
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2. Montáž 

 

3. Zapojení 

 

3.1 Vysílač 

Přítomnost napájení signalizuje červená LED.  
 
 
 
 
 
 

3.2 Přijímač 

Přítomnost napájení signalizuje červená LED. Pomocí jumperu zvolte režim NO, nebo 
NC. Pokud není mezi vysílačem a přijímačem žádná překážka je zařízení v klidu, 
v případě přerušení paprsku se aktivuje výstup a svítí zelená LED. 
 

1. Vysílač i přijímač umístěte proti sobě do stejné 

výšky (obvyklá výška je přibližně 40cm na zemí) 

2. Připraveným otvorem přiveďte vodiče do zařízení 

3. Pomocí šroubů uchyťte zařízení na podložku 

4. Vodiče zapojte dle schématu 

5. Na zařízení přimontujte a přišroubujte kryt 

 


