
 

 

 

Upozornění 
Fotobuňky FT06 jsou navrženy pro detekci překážek 
a zabánění kolizí u automatických dveřní a vrat. 
Skládají se z jednotky pro vysílání infračervených 
paprsků (TX) a jednotky pro příjem infračervených 
paprsků (RX). Pokud osoba nebo předmět přeruší 
paprsek světla vydaný vysílačem (TX) (nebo paprsek 
nedosáhne k přijímači v důsledku poruchy nebo 
špatného nastavení) k přijímači (RX), je aktivováno 
příslušné relé, které zároveň vydá signál do řídící 
jednotky celé instalace. 
Instalujte a používejte zařízení v souladu s těmito 
pokyny. Nevhodné použití může vést k selhání a 
nebezpečným situacím. 
 
Charakteristiky 
• Beznapěťový výstup pomocí relé s kontakty NC 
(normálně uzavřeno) a NO (normálně otevřeno). 
• Funkce synchronizace (volitelná), která zabrání 
rušení mezi dvojicemi fotobuněk umístěných blízko 
sebe. 
• Napájení: 12-24V AC / 12-36V DC. Pro použití 
synchronizační funkce je zapotřebí napájení 12-24 
V AC. 
• Spotřeba (při 24 V DC): TX: 20 mA, RX: 25mA  
• Vlnová délka: 940 nm 
• Frekvence infračerveného paprsku: 1 kHz 
• Čas odezvy: 110 ms 
• Provozní teplota: -20 ° C / + 60 ° C 
• Stupeň krytí IP: 44 
• Kapacita relé: 1A při 24 V DC 
• Dosah infračerveného paprsku: maximálně 30 m 
    (9 m v nepříznivých podmínkách) 

Funkce synchronizace (volitelná) 
Fotobuňky FT06 jsou vybaveny synchronizační 
funkcí, zvolitelnou pomocí DIP spínačů (DIP2 u TX 
a DIP1 u RX). Zmíněná funkce umožňuje 
fotobuňkám synchronizovaný provoz v párech, čmž 
zabraňuje interferencím mezi různými páry 
fotobuněk v případech, kdy jsou umístěny ve 
vzájemné blízkosti (např. na obou stranách 
posuvných vrat). Pro správné fungování musí být 
patřičně připojeny (obr.3).  

Obsah (obr. 1) 
•Vysílací jednotka (TX):  nosič (1a) a kryt (6a) 
•Přijímací jednotka (RX): nosič (1b) a kryt (6b)  
•Dvě šablony pro vrtání •6 šroubků pro upevnění a 
nastavení (2) s odpovídajícími hmoždinkami (4), 2 
šroubky pro upevnění krytů (7), 6 gumových 
podložek (3) a tlumící fólie (8). 
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INSTALACE  
� Bezpečným a ekologickým způsobem odstraňte obal.  
� Elektrickou instalaci proveďte při dodržení předpisů pro slaboproud a ostatních relevantních norem.  
� Pro připojení následujte pokyny k řídící jednotce.  

 
Konfigurace spínačů DIP  
Dosah (DIP1 u TX):  
•DIP1=OFF: dosah menší než 10 m    •DIP1=ON: dosah od 10 do 30 m  
Synchronizační funkce:  
•TX s DIP2=OFF a RX s DIP1=OFF: synchronizace deaktivována   
•TX s DIP2=ON a RX s DIP1=ON: synchronizace aktivována 
 

Montáž a připojení 
Přijímač (RX) instalujte mimo dosah přímých slunečních paprsků (infračervené záření).  

1 Zvolte vhodné umístění pro vysílač a přijímač. Obě jednotky je nutné instalovat co možná nejvíce v rovině.  
- Použijete-li dva páry TX-RX, napájené 12-24 V AC, instalujte je ve stejném směru (obr. 3), s 

aktivovanou synchronizační funkcí. Použijete-li dva páry  TX-RX napájené  12-36 V DC, 
instalujte je s infračervenými paprsky v opačném směru (obr. 4).  

- Optimální výška pro instalaci fotobuněk je u každé instalace jiná (pravidlem bývá instalovat 
fotobuňky do výšky nepřevyšující 300 mm od země a vzdálenosti nepřesahující 200 mm od 
vrat či dveří).  

2 S použitím přiložených šablon (5) a s ohledem na povrch, ke kterému budete fotobuňky upevňovat, 
vyvrtejte vhodné otvory  

3 Vložte kabely a proveďte připojení:  
– Obrázek 2: jediný pár fotobuněk (bez aktivace synchronizační funkce) napájené 12/36 V DC. 

Použijete-li napájení 12/24 V AC, na polaritě nezáleží. 
– Obrázek 3: dva páry fotobuněk, napájené 12-24 V AC, s aktivovanou synchronizační funkcí (TX DIP2 

ON a RX DIP1 ON). Každý pár TX-RX se připojuje se stejnou polaritou mezi sebou a s rozlišnou 
polaritou vzhledem k druhému páru, tzn. je-li první pár připojen svorkami GND na linii A a svorkami + 
na B, u druhého páru to učiňte naopak.  

– Obrázek 4: dva páry fotobuněk, napájené 12-36 V DC, bez synchronizační funkce (všechny svorky + 
na kladném pólu, všechny svorky GND na pólu záporném).  

4 Vložte (je-li to nutné) hmoždinky a každou jednotku, s použitím šroubků (2) a těsnících podložek, 
připevněte.  

 

Seřízení infračervených paprsků  
1 Připojte fotobuňky k elektrickému napájení a prověřte, že fungují:  

- V okamžiku, kdy přijímač správně zachytí paprsek vyslaný vysílačem, zůstane kontakt NC 
uzavřen a DL1 vypnuto. Při přerušení paprsku se kontakt NC otevře a DL1 se zapne.  

2 Kryty (6) přijímače a vypínače upevněte pomocí šroubků (7).  
3 S umístěnými kryty (6) znovu prověřte správné fungování fotobuněk.  

- Tato prověrka by měla být provedena s použitím tlumící fólie (8), která simuluje nepříznivé 
provozní podmínky (déšť, mlhu apod.).  

4 Po prověření správného fungování fólii (8) odstraňte.  
 

Diagnostika poruch  
V případě, že fotobuňky správně nefungují, prověřte následující:  
• napětí u napájení – v případě, že jste použili stejnosměrné napětí, zkontrolujte polaritu.  
• že nedošlo k poškození fotobuněk vlivem počasí či jiných vnějších činitelů. 
 


