
FOTOCELULA DE ESPELHO 
MANUAL FOTOCELULA DE ESPELHO 

Fotocélula PX infra-vermelho refletor, foi concebido de forma a proporcionar a 
máxima segurança com precisão 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

§ Proteção contra inversão de polaridade na alimentação.

§ Voltagem de funcionamento 12…36 V DC ou 10 ~ 24V AC.

§ Filtro de polarização.

§ Alcance até15mt.

§ Proteção contra sujidade.

§ Imune a fontes de luz externas.

§ 2 entradas independentes de cabos.

§ Ajuste sensível.

§ LED indicador de alinhamento e sujidade.

§ Alimentação a 12 V DC disponível,  pode reduzir o alcance efetivo de
funcionamento.

CARACTERÍSTICAS 
Filtro de polarização: Esta característica assegura a detecção de objectos, mesmo brilhantes. 

Proteção: Não afetada pela chuva, nevoeiro ou neve. Proteção contra sujidade e imunidade, 

dos raios solares e fontes de luz externas.

A caixa permite que o dispositivo seja instalação ao ar livre. 

Entrada:  entradas de cabo opcionais na frente e na parte inferior da caixa. 
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Saída de relé: Caracterizado por um contacto sem tensão. 

Alinhamento com parafusos: Ajustar a três parafusos PCB, dentro do alojamento, desde que 

o feixe da fotocélula é perfeitamente alinhada com o reflector e uma vez que o espelho

tenha sido fixado à parede.

LED indicador de sujidade: Flash do LED.

LED indicador de alinhamento: O LED verde acende quando o reflector e fotocélula estão

offline. Uma vez que o alinhamento é certo, o LED é desligado.

Entrada test: Terminal disponível para comunicação com essas placas de controle com teste

de terminal (ativado). É um sinal constante, a sua função é bloquear a porta, se a

comunicação for interrompida por o sinal, ou seja; porque a fotocélula (falha de energia ou

tentativa de interromper o sinal de segurança) está desconectado.

DADOS TÉCNICOS 
Alimentação 12…36 V DC  /  10 ~ 24 V AC 

Consumo  30 mA /24 V (max) 

Saida Min 1 mA /5 V DC 

Max 0.5 A/ 48 V AC (carga resistiva) 

Max 0.6 A/ 50 V AC 

Luz 689 nm pulsada, polarizada. 

Tempo de reacção <100 ms 

Angulo 1.5º aprox 

Saída de Relé Muda sobre contacto

Tipo de interruptor Sensível à luz 

Indicadores LED Verde 

Conexões Parafusos max 1,5 mm2 

Grau de proteção IP 67 EN6052 

Temperatura de funcionamiento -25…60ºC

Peso 60 g 

Dimensões 85x43x39mm3 (L x W x H) 

Conexões 
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Onde PWR e GND são os terminais de potência e de NO e COM são o sinal da 
fotocélula, ou seja, de saída; o sinal de controlo gerado. 

ALINHAMENTO
O alinhamento acende quando o refletor não está definido corretamente. Fornece 
uma maneira conveniente para ajustar o feixe, o LED acende quando o feixe não está 
devidamente centrado com o espelho reflector.

AJUSTE 

Uma vez que a fotocélula foi instalado, em caso de descentrar o feixe é possivel ajustar 
os  parafusos mediante 3 PCB localizadas no interior da fotocelula. Por padrão, os 
parafusos estão aliviados, ajustar em um máximo de 3 voltas.

O sensor óptico está devidamente alinhado quando o LED verde apaga-se.

DIMENSÕES

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
EMC directive 89/336/EEC 
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4LKED 

REFLECTOR 
Espelho reflector 
aparafusado. Diâmetro do 
espelho: 83 mm. Diâmetro 
da carcaça: 90 mm.
Alcanse: Aprox 15mt. 
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