PODWÓJNE
FOTOELEKTRYCZNE TORY PODCZERWIENI

Instrukcja Instalacji

YOTOGI - G30/60/80/100

Opis ogólny
( 1 ) WskaŸniki diodowe

GOOD

LEVEL

POWER

ALARM

Nadajnik

Odbiornik
Zaciski po³¹czeniowe
Otwór na przewody

Obudowa

Regulacja czasu reakcji
(tylko w odbiorniku)

Dioda LEVEL koloru czerwonego, sygnalizuje
jakoœæ wyrównania osi optycznej nadajnika i
odbiornika. Jaskrawoœæ diody uzale¿niona jest od
wielkoœci sygna³u docieraj¹cego do odbiornika.

WskaŸniki
diodowe

Dioda ALARM koloru czerwonego, sygnalizuje
zadzia³anie przekaŸnika alarmowego i wys³anie
sygna³u alarmowego.
Zaciski pomiarowe
(tylko w odbiorniku)

Dioda GOOD koloru zielonego, sygnalizuje
prawid³owe dzia³anie, oœ optyczna nadajnika i
odbiornika jest wyrównana.

Sabota¿

Œruba regulacji
pionowej

Dioda POWER koloru zielonego, sygnalizuje
pod³¹czenie do nadajnika prawid³owego zasilania.

Celownik optyczny

Optyka bariery

(2)

U¿yj Zaciski pomiarowe do dok³adnego
zestrojenia osi optycznych nadajnika i odbiornika.

(3)

U¿yj Regulacji czasu reakcji by ustawiæ
w³aœciwy czas naruszenia wi¹zek, po którym
nast¹pi za³¹czenie przekaŸnika alarmowego.

Ramie regulacji poziomej
Œruba blokuj¹ca obudowê

Czêœæ g³ówna

Wybór miejsca instalacji
Barier nie nale¿y instalowaæ:

W pobli¿u Ÿróde³ fa³szywych alarmów takich jak: drzewa,
krzewy i inne.

Na miêkkich i
niestabilnych pod³o¿ach

W miejscach nara¿onych na bezpoœrednie
œwiat³o s³oneczne i œwiat³o reflektorów
samochodowych.

Nale¿y zwróciæ uwagê na roœliny zmieniaj¹ce swój
rozmiar zale¿nie od pory roku

Regulacja do góry i do³u

Max zasiêg ochrony

Rozpiêtoœæ wi¹zki

Poziomo 180 0

Regulacja optyki umo¿liwia ustawianie
g³owicy bariery w zakresie ±900 w
poziomie i ±120 w pionie.

Odbiornik

Nadajnik
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Je¿eli zachodzi potrzeba zastosowania kilku zestawów,
z celu zabezpieczenia wiêkszego obszaru (jak
pokazano na rysunku), nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê by nadajnik nie widzia³ dwóch odbiorników.

Nadajnik

Wyso koœæ monta ¿u

Odbiornik
33
14

Nadajnik

200 ( ±100 )

Odbiornik
Nadajnik

Ustaw ianie kierun ku wi¹zek

Odbiornik
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Sposób monta¿u
1. Odkrêæ wkrêt mocuj¹cy i zdejmij
przedni¹ pokrywê w sposób pokazany
na rysunku.

2. Wywieræ otwory monta¿owe, pos³uguj¹c
siê papierowym szablonem.

3. Wypchnij korki plastykowe, które
utworz¹ otwory do przeprowadzenia
przewodów.

4. PrzeprowadŸ przewód i przymocuj konstrukcjê
do œciany.

Otwór na przewód

5. Pod³¹cz przewody do zacisków

Zasilanie

Wolne

Sabota¿

D³ugoœæ przewodów
Listwa zaciskowa

Napiêcie

Przewód

Nadajnik

2

Alarm
Sabota¿

Zasilanie

12VDC

24 VDC

0,5mm ( f
0,8 )

300m

600m

0,75mm 2 ( f
1,0 )

400m

800m

1,25mm ( f
1,2 )

700m

1400m

2,0mm 2 ( f
1,6 )

1000m

2000m

2

Listwa zaciskowa

Odbiornik

Monta¿ na s³upach
2. Przymocuj konstrukcjê
do s³upka.
1. Przewód powinien byæ
przeprowadzony wewn¹trz
s³upka.

podstawa bariery

3. Mo¿na opcjonalnie wykorzystaæ tyln¹
pokrywê maskuj¹c¹.

W przypadku montowania dwóch elementów na jednym
s³upku nale¿y przykrêciæ je tak jak na rysunku.

uchwyt mocuj¹cy

œrednica uchwytu
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Zestrojenie osi optycznej

1. Zdj¹æ przedni¹ pokrywê z nadajnika i
odbiornika oraz pod³¹czyæ zasilanie.

2. W celu zestrojenia promieni optycznych, nale¿y patrzeæ przez

Celownik
optyczny

10cm

3.
Patrz¹c w wizjer celownika optycznego, zmieniaj
poziome i pionowe po³o¿enie g³owic a¿ do uzyskania
widoku drugiego elementu. Po wykonaniu czynnoœci
dla odbiornika i nadajnika, dioda „GOOD” na
odbiorniku powinna paliæ siê œwiat³em w kolorze
zielonym (je¿eli dioda siê nie œwieci, nale¿y
powtórzyæ operacjê zestrajania).

Œruba regulacji
g³owicy w pionie

wy¿ej

ni¿ej

Jaskrawoœæ czerwonej diody LEVEL jest tym wiêksza
im precyzyjniej ustawiona zosta³a optyka bariery.
Uchwyt regulacji poziomej

Najdok³adniejszym sposobem ustawiania g³owic bariery jest kontrolowanie poziomu
napiêcia na zaciskach pomiarowych.

1. Pod³¹cz do zacisków pomiarowych woltomierz napiêcia sta³ego.
2. Zmieniaj poziome i pionowe po³o¿enie g³owicy w nadajniku i odbiorniku do
momentu uzyskania najwy¿szego napiêcia.
3. Minimalne wymagane napiêcie dla poprawnej pracy bariery wynosi 1,2V (dla
ka¿dego typu bariery). Je¿eli napiêcie jest ni¿sze, nale¿y powtórzyæ procedury
zestrajania
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Regulacja czasu reakcji

Regulacja czasu reakcji

Szybki bieg

(6.9m/s)

Szybki krok

(1.2m/s)

Wolny krok

(0.7m/s)

Bardzo wolny krok

(0.3~0.5m/s)

Kontrola ustawieñ
Po instalacji nale¿y upewniæ siê, ¿e
bariery zosta³y ustawione prawid³owo
stosuj¹c “WALK TEST” i obserwuj¹c
sygnalizacyjne diody LED.

Nadajnik

Stan pracy

Sygnalizacja stanu

Transmisja

W³¹czona dioda GREEN

Stan czuwania W³¹czone diody GOOD-LEVEL
Odbiornik
Stan alarmu

VOLTA Sp. z o.o.

W³¹czona dioda ALARM
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Rozwi¹zywanie problemów
Przyczyna

Objawy
Diody kontrolne w nadajniku nie œwiec¹.
Diody kontrolna w odbiorniku nie œwiec¹.

Przeciêcie wi¹zek nie wywo³uje
alarmu.

Sposób rozwi¹zania

Brak zasilania w nadajniku.

SprawdŸ napiêcie i przewody zasilaj¹ce.

Brak zasilania w odbiorniku.

SprawdŸ napiêcie i przewody zasilaj¹ce.

1. Wi¹zka podczerwieni jest odbijana
od jakiegoœ innego przedmiotu i
przesy³ana do odbiornika.

1. Usuñ przedmiot odbijaj¹cy promienie
podczerwieni.

2. Czas reakcji jest zbyt d³ugi.

2. Skróæ czas reakcji odbiornika.

3. Wi¹zki podczerwieni nie s¹
przecinane w tym samym czasie.

3. Dopiero przeciêcie wszystkich
wi¹zek spowoduje stan alarmu.

1. Przerwa lub zwarcie w przewodach.

1. SprawdŸ przewody.

Za³¹czenie siê diody ALARM w
odbiorniku nie wywo³uje alarmu.

2. Uszkodzony przekaŸnik alarmowy.

2. Oddaj element do serwisu.

1. Nieprawid³owo zestrojona oœ
optyczna.
2. Miêdzy odbiornikiem a nadajnikiem
znajduje siê przeszkoda.
3. Zabrudzona optyka lub obudowa.

1. SprawdŸ ustawienie osi optycznej.

Dioda alarmu w odbiorniku nie
gaœnie

1. Z³e po³¹czenie przewodów.
2. Niestabilne zasilanie.
3. Miêdzy nadajnikiem a odbiornikiem
znajduj¹ siê przeszkody.
4. Jeden z elementów zamontowany
jest niestabilne.
5. Zas³oniêta wi¹zka przez innych
ruchomy obiekt.
6. Nieprawid³owo zestrojona oœ optyczna
.

1. SprawdŸ poprawnoœæ po³¹czeñ.
2. Zastosuj stabilizowany zasilacz.
3. Usuñ przeszkody.

Fa³szywe alarmy

2. Usuñ przeszkodê.
3. Usuñ zabrudzenie luster lub
obudowy.

4. Popraw stabilnoœæ monta¿u.
5. Zwiêksz czas reakcji w odbiorniku.
6. SprawdŸ ustawienie osi optycznej.

Dane techniczne
MODEL
Metoda detekcji
zewnêtrzny
Zasiêg
wewnêtrzny

G - 30
30m
90m

G - 60
G - 80
Fotoelektryczne diody podczerwieni
60m
180m

80m
240m

Charakterystyka wi¹zek

Dwie wi¹zki podczerwieni

Czas przerwania wi¹zki

50~700msek (regulowany)

Napiêcie zasilania
Pobór pr¹du
Czas alarmu
Wyjœcie alarmu

55mA max
2sek (±1) nominalnie

65mA max

65mA max

Styk typu C (AC/DC30V 0,5A max)
N.C. Otwiera siê gdy zdejmowana jest obudowa. (tylko w odbiorniku)

Temperatura pracy

-250C ~ +550C

Wilgotnoœæ wzglêdna

95% max

Regulacja kierunku wi¹zki

±50 w pionie, ±900 w poziomie

Monta¿

powierzchniowy lub na wsporniku

Masa

300g (nadajnik i odbiornik)
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100m
300m

DC12~24V / AC11~18V
40mA max

Wyjœcie sabota¿u

Wygl¹d

G - 100

Obudowa PC (czarna)
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