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u Detecção por feixe quad

u Quatro opções de montagem utilizando postaletes
de montagem opcionais

u Circuito de discriminação ambiental

u Controlo da potência do feixe para reduzir a
diafonia

Funções

Circuito de discriminação ambiental
• Monitoriza a perda gradual de sinal causada pelo pó,

pelo nevoeiro, pela chuva e pela neve. A saída
normalmente fechada abre-se quando a perda de
sinal atinge os 90%. Pode ser configurado para
ignorar o relé de alarme quando activado.

• Contactos de relé de sensibilidade de campo
ajustável, normalmente fechados, a 0,2 A, 30 Vdc.

Funcionalidades de teste
LED de alarme visível do exterior. LED internos de
funcionamento do emissor. LED intermitente e saída
de tensão no receptor para efeitos de alinhamento.

Certificados e Aprovações

Região Certificação

Europa CE 2004/108/EC;
EN61000-6-3:2007+A1:2011;
EN50130-4:2011

EUA UL ANSR: Intrusion Detection Units
(UL639)

China CCC DS453Q, DS455Q:
2003031901000085

Como encomendar

DS453Q Detector fotoeléctrico
Proporciona um alcance no exterior de 110 m (360
pés).
N.º de encomenda DS453Q

DS455Q Detector fotoeléctrico
Proporciona um alcance no exterior de 160 m (525
pés).
N.º de encomenda DS455Q



Acessórios de hardware

PC1A Caixa resistente às intempéries
Protege os detectores quando estes são montados no
exterior. As dimensões da caixa são de 39,4 cm x 10,3
cm x 6 cm (15,5 pol. x 4 pol. x 2,4 pol.).
Comercializado em embalagens de duas unidades.
N.º de encomenda PC1A

PC3A Caixa costas com costas
Permite a montagem costas com costas de detectores
em postalete. Comercializado individualmente.
N.º de encomenda PC3A

PEH‑2 Aquecedor
Reduz os efeitos da geada, do nevoeiro intenso, do frio
e da humidade em detectores fotoeléctricos de feixe.
Comercializado em embalagens de duas unidades
(uma para emissor e uma para receptor).
N.º de encomenda PEH2

MP1 Postalete de metal, 1 m (3 pés)
Postaletes de metal direitos de 1 m (3 pés) para
montagem de detectores fotoeléctricos em postalete.
Comercializado em embalagens de duas unidades.
N.º de encomenda MP1

MP2 Postalete de metal, 1,2 m (4 pés)
Postaletes de metal direitos de 1,2 m (4 pés) para
montagem de detectores fotoeléctricos em postalete.
Comercializado em embalagens de duas unidades.
N.º de encomenda MP2

MP3 Postalete de metal em L
Postaletes de metal curvados para montagem em
postalete de detectores fotoeléctricos em superfícies
verticais . Comercializado em embalagens de duas
unidades.
N.º de encomenda MP3
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