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JELLEMZŐK 
A VEDO180PRO kompakt, szinkronizált fotocella, egyszerű és gyors 
telepítésű. A szinkronizáló rendszernek köszönhetően akár nyolc pár 
fotocellát lehet használni ugyanabban a rendszerben az interferencia 
veszélye nélkül.
Az infravörös fénysugár vízszintesen több mint 180 °-ban állítható, 
ami megengedi, hogy az átlagos fotocellákkal ellentétben az általában 
lehetetlen ponton is el lehessen helyezni. A speciális önközpontosító 
lencse kiegyenlíti függőlegesen a néhány fokos hibákat is.
A tápegység 24 V AC vagy DC lehet, polaritási referenciák nélkül. 
FONTOS: más típusú fotocellák nem használhatók ugyanazon a 
rendszeren a VEDO180PRO fotocellákkal. A VEDO180PRO 
fotocellák működési tartományában nem szabad más típusú 
fotocellákat elhelyezni.

MŰSZAKI ADATOK
m 25*
Vac/Vdc 24±10%
mA 50
mA 20

Hatótávolság
Tápegység 
Fogyasztás Rx (vevő) (max.) 
Fogyasztás Tx (adó) (max.) 
Relé érintkezők max. áram A 1

Vdc 30
°C -20+55
IP 44
mm 44
mm 102

Relé érintkezők max. feszültség 
Üzemi hőmérséklet 
Védelmi osztály 
Szélesség 
Hossz 
Magasság mm 37

* A tartományt a külső környezeti feltételek befolyásolják. 
Következésképpen köd, por vagy eső jelenlétében a tartomány 70% 
-kal csökkenhet.

PARTS DESCRIPTION 
Fig.1

1. Transmitter connection terminal boards 

1 and 2 power supply

3 synchronisation connection

2. Fixing holes

3. Internal body fixing screws

4. Led lit when transmitter power is ON

5. Transmitter synchronisation dip-switch (no.1, no.2 and no.3)

6. Cable inlet

7. Receiver connection terminal boards 

1 and 2 power supply

3 and 4 relay contact 

8. Relay output type selection jumper:

a.: normally open contact

b.: normally closed contact

9 Led lit when transmitter and receiver are aligned

10 Receiver synchronisation dip-switch (no.1, no.2 and no.3)
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CHARACTERISTICS 
VEDO180PRO, is a compact SYNCHRONISED photocell, simple and 
quick to install. Thanks to the synchronisation system, up to eight pairs 
of photocells can be used in the same system without the risk of 
interference.
The infra-red beam can be adjusted internally through more than 180°C 
horizontally, to enable positioning even in points normally impossible for 
standard photocells. Also the special self-centring lens compensates 
for any errors of a few degrees vertically.
Power supply can be 24V AC or DC without polarity references.
IMPORTANT: other types of photocell cannot be used on the same 
system using VEDO180PRO photocells. No other type of 
photocells must be located in the operating range of VEDO180PRO 
photocells

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
Range m 25*
Power supply  Vac/Vdc 24±10%
Consumption Rx (max.) mA 50
Consumption Tx (max.) mA 20
Relay contacts max. current A 1
Relay contacts max. voltage Vdc 30
Operating temperature °C -20+55
Protection class IP 44
Width mm 44
Length mm 102
Height mm 37

* The range is subject to the external environmental conditions. The 
range can therefore be reduced by 70% in the presence of fog, dust 
or rain. 

GB

RÉSZEK LEÍRÁSA
Ábra 1
1. Adó csatlakozó sorkapcsai

1. és 2. tápegység
3 szinkronizációs kapcsolat

2. Rögzítő lyukak
3. Belső test rögzítő csavarok
4. Ha az adó be van kapcsolva, akkora LED világít
5. Az adó szinkronizációs dip-kapcsolója (1., 2. és 3.)
6. Kábel bemenet
7. Vevő csatlakozó sorkapcsai

1. és 2. tápegység
3 és 4 relé érintkező

8. Relé kimeneti típus kiválasztó jumper:
a .: általában nyitott érintkező (NO)
b: általában zárt érintkező (NC) 

9 LED világít, amikor az adó és a vevő egymáshoz igazodik
10 Vevő szinkronizációs dip-kapcsoló (1., 2. és 3.)

Safe Home Kft. Kapuautomatizálási Nagykereskedés
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TELEPÍTÉS
Távolítsa el a fotocella burkolatát egy csavarhúzóval, ahogy a 3. 
ábrán látható.  Helyezze az adót és a vevőt szembe egymással, és 
rögzítse a műanyag alapot legalább 2 csavarral a rögzítő lyukakon 
(2. rész, 1. ábra).
A 4. ábrán látható módon csatlakoztassa a sorkapcsot. Konfigurálja 
a vevő fotocella érintkezőjét NC pozícióba (N.C., 1. ábra, 8b részlet), 
vagy, ha szükséges, NO pozícióba (N.O., 1. ábra, 8a részlet). Ha 
csak egy pár fotocella van jelen a rendszerben, akkor az adó és a 
vevő dip kapcsolóit OFF/KI állásba kell állítani.
Lásd a következő fejezetet azokról a rendszerekről, amelyek 2 vagy 
több pár fotocellát tartalmaznak (legfeljebb 8).
Annak érdekében, hogy a fotocella helyesen működjön, ne tegye a 
vevőt reflektorokhoz, Triac elektronikus vezérlők vagy más 
elektromos zavaró eszközök közelébe.

SZINKRONIZÁLÁS
Azokban a rendszerekben, amelyekben egynél több pár fotocella 
van egymáshoz közel, az egyik pár sugarai zavarhatják a többi pár 
sugárzását, és hibás működéshez vezethetnek.
Az ilyen típusú fotocellák használatakor egyszerűen csatlakoztassa 
egymáshoz az összes adóegység 3-as terminálját, és állítsa minden  
fotocella-pár dip-kapcsolóit ugyanarra a beállításra, de más pároktól 
eltérően (a 4. számú dip-kapcsolót mindig OFF/KI állásba kell 
állítani), amint az a 4. ábrán is látható.
Legalább egy pár fotocellának az összes dip-kapcsolóját OFF/KI 
állásba kell állítani.

FINAL ADVICE 

Do not perform any wiring or modifications to the connections prior 
to having isolated the power supply.
The non-observance of the said instructions could prejudice the cor-
rect function of the equipment.
Cardin decline any responsibility for possible malfunction and/or da-
mage due to their non-observance.
Cardin srl reserve the right to make modifications at any time they 
deem necessary in order to improve the aesthetical and/or functio-
nal aspect of the product. 

OPTIC ALIGNMENT 

The VEDO180PRO photocells can be horizontally adjusted to over 
180°. 
Slacken screw 3 in figures 1 and 2, rotate the internal parts of the 
photocells until they are out of alignment, then carefully tighten the 
screws. 
The red led of the receiver (detail 9 fig. 1) is on when the photocells are 
aligned.
Slight vertical alignment differences are compensated by a self-
centring lens system.

Safe Home Kft. Kapuautomatizálási Nagykereskedés
1108 Budapest Kozma u. 4. Tel.: +36 1.264 2540 Fax.: +36 1 264 2541
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INSTALLATION
Remove the photocell cover with a screwdriver as shown in fig. 3.
Position the transmitter and receiver in line with each other and fix the 
plastic base with at least 2 screws through the fixing holes (detail 2 Fig. 
1).
Following fig. 4, make the electrical connection on the terminal block. 
Configure the receiver photocell contact as normally closed (N.C., fig. 
1 detail  8b) or, if necessary, as normally open (N.O., fig. 1 detail  8a).
If only one pair of photocells is present on the system, the transmitter 
and receiver dip-switches must be set to OFF.
See next chapter for systems with 2 or more pairs of photocells (max. 
8).
In order for the photocell to work correctly, avoid installing the receiver 
close to spotlights, Triac electronic controls or other sources of electric 
disturbance. 

SYNCHRONISM

On systems with more than one pair of photocells close to one another, 
the rays of one pair may interfere with those of the others, leading to 
malfunctions. 

When using this type of photocell simply connect all transmitter 
terminals 3 to each other and set the dip-switches of each pair of 
photocells to the same setting, but different from other pairs (dip-
switch no. 4 must always be set to OFF) as shown in figure 4.

At least one pair of photocells must have all dip-switches set to OFF.

VÉGSŐ TANÁCSOK
A tápegység leválasztása előtt ne végezzen semmilyen kábelezést, 
vagy csatlakozás módosítást.
Az említett utasítások be nem tartása akadályozhatja a berendezés 
helyes működését.
Cardin nem vállal felelősséget az esetleges hibás működésért és / 
vagy meghibásodásért, ami a leírás figyelmen kívül hagyása miatt 
történik.
A Cardin srl fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a 
terméket esztétikai és / vagy funkcionális szempontjainak javítása 
érdekében.

OPTIKA BEÁLLÍTÁSA
A VEDO180PRO fotocellák vízszintesen több mint 180 °-ban 
állíthatók.

Lazítsa meg az 1. és 2. ábrán látható 3-as csavart, forgassa el a 
fotocellák belső részeit, amíg azok nem igazodnak egymáshoz, 
majd óvatosan húzza meg a csavarokat.

Az adó piros LED-je (1. ábra, 9-es) világít, amikor a fotocellák 
igazodnak.

A kis függőleges igazítási különbségeket egy önközpontosító 
lencserendszer kompenzálja.
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INL  VERWIJDERING

E
Este producto está constituido por varios componentes que podrían, a su vez, contener 
sustancias contaminantes. ¡No los vierta en el medio ambiente!
Infórmese sobre el sistema de reciclaje o eliminación del produco con arreglo a las leyes 
vigentes en ámbito local.

 ELIMINACION

F
Ce produit est constitué de divers composants qui pourraient à leur tour contenir des 
substances polluantes. Ne pas jeter dans la nature !
S'informer sur le système de recyclage ou de mise au rebut du produit en respectant les 
normes locales en vigueur.

 MISE AU REBUT

Ez a termék különféle alkotóelemekből áll, amelyek szennyező anyagokat 
tartalmazhatnak. Ártalmatlanítsa megfelelő módon!
Kérdezzen a termék újrahasznosításával vagy ártalmatlanításával kapcsolatban, és a 
hatályos helyi törvényeknek megfelelően járjon el. 

 ÁRTALMATLANÍTÁSI

GB
This product is made up of various components that could contain pollutants. Dispose of 
properly!
Make enquiries concerning the recycling or disposal of the product, complying with the 
local laws in force.

 DISPOSAL

D
Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Bauteilen, die ihrerseits die Umwelt 
verschmutzende Stoffe enthalten können. Sachgerecht entsorgen!
Informieren Sie sich, nach welchem Recycling- oder Entsorgungssystem das Produkt 
entsprechend der örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen ist.

 ENTSORGUNG

VEDO - FT201 - ILB 19-09-2017DCE131

DATACODICE SERIE

 Dichiarazione di Conformità CE 
( Dichiarazione del costruttore )

La dichiarazione di conformità CE per i prodotti Cardin è disponibile in lingua 
originale nel sito www.cardin.it nella sezione "norme e certificazione" 
attraverso il link: 
http://www.cardin.it/Attachment/dce131.pdf

Les déclarations de conformité CE des produits Cardin sont disponibles dans 
la langue originale sur le site www.cardin.it dans la section "normes et 
certificats" par le lien : 
http://www.cardin.it/Attachment/dce131.pdf

Las declaraciones de conformidad CE de los productos Cardin se encuentran 
disponibles en el idioma original en el sitio www.cardin.it en la secci—n 
"normas y certificaciones” en el enlace:
http://www.cardin.it/Attachment/dce131.pdf

The CE conformity declaration for Cardin products is available in original 
language from the site www.cardin.it under the section "Standards and 
Certification" via the link: 
http://www.cardin.it/Attachment/dce131.pdf

Die CE-Konformitätserklärungen für die Cardin-Produkte stehen in der 
Originalsprache auf der Homepage www.cardin.it im Bereich "Normen und 
Zertifizierung" zur Verfügung unter dem Link:
http://www.cardin.it/Attachment/dce131.pdf
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I
Dit product bestaat uit diverse onderdelen die ook weer verontreinigende stoffen kunnen 
bevatten. Het product mag niet zomaar weggegooid worden!
Informeer over de wijze van hergebruik of verwijdering van het product en neem daarbij de 
wettelijke voorschriften die ter plaatse gelden in acht.

NL VERWIJDERING

E
Este producto está constituido por varios componentes que podrían, a su vez, contener 
sustancias contaminantes. ¡No los vierta en el medio ambiente!
Infórmese sobre el sistema de reciclaje o eliminación del produco con arreglo a las leyes 
vigentes en ámbito local.

ELIMINACION

F
Ce produit est constitué de divers composants qui pourraient à leur tour contenir des 
substances polluantes. Ne pas jeter dans la nature !
S'informer sur le système de recyclage ou de mise au rebut du produit en respectant les 
normes locales en vigueur.

 MISE AU REBUT

Questo prodotto è formato da vari componenti che potrebbero a loro volta contenere 
sostanze inquinanti. Non disperdere nell'ambiente!
Informarsi sul sistema di riciclaggio o smaltimento del prodotto attenendosi alle norme di 
legge vigenti a livello locale.

 SMALTIMENTOI

GB
This product is made up of various components that could contain pollutants. Dispose of 
properly!
Make enquiries concerning the recycling or disposal of the product, complying with the 
local laws in force.

 DISPOSAL

D
Dieses Produkt besteht aus verschiedenen Bauteilen, die ihrerseits die Umwelt 
verschmutzende Stoffe enthalten können. Sachgerecht entsorgen!
Informieren Sie sich, nach welchem Recycling- oder Entsorgungssystem das Produkt 
entsprechend der örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen ist.

 ENTSORGUNG

VEDO - FT201 - ILB 19-09-2017DCE131

DÁTUMKÓD SZÉRIA

 EU megfelelőségi nyilatkozat 
(Gyártói nyilatkozat)

A CARDIN termékekre vonatkozó CE-megfelelőségi nyilatkozat eredeti 
nyelven elérhető a www.cardin.it weboldalon, a „Szabványok és 
tanúsítás” ("Standards and Certification") szakaszban, a következő linkre 
kattintva:

http://www.cardin.it/Attachment/dce131.pdf

Safe Home Kft. Kapuautomatizálási Nagykereskedés
1108 Budapest Kozma u. 4. Tel.: +36 1.264 2540 Fax.: +36 1 264 2541

E-mail: safehome@safehome.eu Web: www.safehome.eu



Safe Home Kft. Kapuautomatizálási Nagykereskedés
1108 Budapest Kozma u. 4. Tel.: +36 1.264 2540 Fax.: +36 1 264 2541

E-mail: safehome@safehome.eu Web: www.safehome.eu


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32



