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Ezt a terméket a gyártó laboratóriumában kipróbálták és tesztelték, a 
termék telepítése során gondosan kövesse a mellékelt előírásokat.
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MODULÁLT 

INFRAVÖRÖS 

SOROMPÓ



MEGJEGYZÉSEK
Ezek az utasítások szakképzett "elektromos berendezések telepítőinek" szólnak, akiknek tiszteletben kell 
tartaniuk a hatályos helyi szabványokat és előírásokat.
Ezeknek a készülékeknek a használatánál és beszerelésénél szigorúan be kell tartani a gyártó által megadott 
utasításokat, valamint a hatályos biztonsági szabványokat és előírásokat.

Figyelem! Csak EU-s vásárlók számára – WEEE jelölés.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék élettartamának lejárta után a többi 
szeméttől elkülönítve kell ártalmatlanítani.
A felhasználó ezért köteles vagy elvinni a terméket az elektronikai és elektromos 
áruk számára megfelelő differenciált gyűjtőhelyre, vagy visszaküldeni a 
gyártónak, ha ugyanazon termék új, 

egyenértékű változatára kívánja cserélni.A megfelelő differenciált gyűjtés, a környezetbarát 
kezelés és ártalmatlanítás hozzájárul a környezetre és ennek következtében az egészségre 
gyakorolt negatív hatások elkerüléséhez, valamint az anyagok újrahasznosításának 
elősegítéséhez. A termék tulajdonos általi illegális megsemmisítését törvény bünteti, és az 
egyes tagországok törvényei és szabványai szerint kell kezelni.

LEÍRÁS
Modulált infrasorompó, ami adóból és vevőből áll.
A berendezés ütésálló és vízálló műanyag burkolatban található. A burkolat fali felületre szerelhető; a 
speciális illesztő aljzat ("A" 1. ábra) gumiból készült, így lehetővé teszi a síkba illesztést még 
egyenetlen felületeken is. A dióda rendszer (adó-vevő), egy infravörös sugár követővel van 
felszerelve, így egy rögzített helyen maradhat.
A berendezés a hatályos helyi szabványoknak megfelelően készült.
Védettség IP54.

Használat
Az infravörös sorompó hatékony biztonsági rendszert képez az automata ajtó- vagy kapurendszerrel 
felszerelt átjárók vagy terek védelmére, valamint az épületeken belül vagy kívül elhelyezkedő általános 
átjárók észlelésére és ellenőrzésére, legyen az autóút vagy gyalogos járda.
Alkalmas 10 m-nél nem nagyobb átjárók ellenőrzésére.
Ezeknek az eszközöknek a használatánál és telepítésénél be kell tartani a hatályos biztonsági 
szabványokat és előírásokat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülékek nem rendeltetésszerű 
használatából eredő károkért vagy az abból eredő balesetekért.

Verziók
CDR861- A csomag tartalmazza a felületre szerelt telepítéshez szükséges alkatrészeket:
- 1 db. adó alaptokban
- 1 db. vevő alaptokban
- tömítéskészlet
- csavarkészlet

Műszaki adatok
 -  Infravörös sugárzás egy kettős emitteres GaAs (Galium Arsenide) dióda használatával,           
folyamatos modulációval 610 Hz-en;
 - Infravörös emissziós hullámhossz: 950 nm;
 - Tápellátás: 12 - 24 Vac / dc;
 - Parancs: kettős relé soros váltással; 
 - A relé maximális kommutálható teljesítménye ellenállásos terheléssel:
    28W dc/60VA ac - Max. feszültség 40V ac/dc
- Energiafelhasználás:
  12V ac / dc, 30 mA a vevőhöz + 40 mA az adóhoz
  24 V ac / dc, 36 mA a vevőhöz + 53 mA az adóhoz
 - Működési hőmérséklet: -10… + 55 °C;
 - Piros led azt jelzi, hogy az adó kap áramot.
 - Piros led és tesztpont a vevő finomhangolásához (a vevőben található).
 - Hatótávolság: 10 m minden időjárási körülmény között, még sűrű köd, eső vagy por esetén is.

Telepítés (2-5. ábra)
A) Az adó és a vevő általában elöl, ugyanazon a geometriai tengelyen és a talajtól azonos 
magasságban helyezkednek el. 
- Minden típusú szerkezetre felszerelhető.
  Győződjön meg arról, hogy a felület, amelyre a készüléket fel kívánja szerelni, sík, és a szerkezet 
  egyenletes. Ha a fent említett feltétel teljesül, akkor csak a vevő és az adó magasságát kell    
  ellenőrizni az A feltétel teljesítéséhez.
A helyes telepítés érdekében tegye a következőket:
- A rendszer követelményeinek megfelelően válassza ki azokat a pontokat, ahova  az eszközöket a 
felületre szeretné szerelni.
- Alakítsa ki a kábelek vezetését a szerkezettől a csatlakozási pontig.
- Jelölje meg a rögzítő furatok helyzetét a mellékelt sablon segítségével.
- Távolítsa el a p.c.b. kártyát (NYÁK lapot) az aljzatból ("D" 2. ábra).
- Rögzítse az aljzatot a falhoz ("A-B" 2. ábra), és vezesse át a csatlakozó kábeleket a lyukon.
- Cserélje ki a p.c.b. kártyát (NYÁK lapot), és végezze el a csatlakoztatásokat (3. ábra).
- Aktiválja a rendszert, és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e.
Ha a szerkezet egyenetlen, akkor javasolt az elektromos működés ellenőrzése a készülék rögzítése 
előtt. Az adó beszerelése után csatlakoztassa a vevőt, és az alábbiak szerint járjon el.

Ellenőrzés és beállítás (4. ábra)
Megjegyzés - Amikor az adó és a vevő aktiválva van, az adó LED folyamatosan világít; a vevő LED nem világít, ha 
a fotocella fókuszálva van (a rendszer aktiválva van), és világít, ha a fotocella nincs fókuszálva. Annak ellenőrzésére, 
hogy a fotocellák fókuszálva vannak-e a telepítési szakaszban, kövesse az alábbi lépéseket:
   1) Helyezzen egy áramerősség mérőt a teszt ponthoz, megtartva a helyes  
       polaritást, ahogy a NYÁK lapon látható (a legalacsonyabb beállítás 2 Vdc).
   2) Folytassa a mérést a teszter segítségével. A 0,4 V-os jel eltérést kell
       optimálisnak tekinteni. Ha a teszter nagyobb eltérést regisztrál, akkor ez finomhangolással
       korrigálható (amíg az optimális eltérést el nem érjük) a vevőn lévő trimmer segítségével.

MEGJEGYZÉS: A vevő és az adó között nem szabad rögzített tárgyat elhelyezni. Ha külső ütésálló 
védelmet szeretne felszerelni, ami zavarhatja az infravörös sugarat, javasoljuk, hogy forduljon 
szakembereinkhez.
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Company Description Denomin. Date Serial number

CARDIN ELETTRONICA Esempi di installazione (CDR861) CDR861 24-01-96 DI0026
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