CZUJNIK ZBLI¯ENIOWY FS2
Czujnik zbli¿eniowy FS2 przeznaczony jest do wykrywania osoby wchodz¹cej na schody b¹dŸ przechodz¹cej korytarzem. Czujnik
wykorzystuje sensor odbiciowy firmy Sharp, dziêki czemu jego dzia³anie jest niezawodne. Czujnik posiada regulacjê czu³oœci zadzia³ania
(odleg³oœci na jak¹ ma reagowaæ). Dzia³anie sensora polega na wys³aniu niewidzialnego promienia w kierunku wykrywanego obiektu.
Promieñ ten odbija siê od obiektu (np. nogi cz³owieka) i wraca do czujnika co pozwala na jego wykrycie. Nie s¹ wymagane jakiekolwiek
lusterka naprzeciwko czujnika. Wykrywane s¹ obiekty jedynie na wprost (w¹ski k¹t). Wyjœcie czujnika jest typu otwarty kolektor, stan
niski jest stanem aktywnym. To znaczy, ¿e na wyjœciu pojawia siê masa, kiedy czujnik wykryje obiekt. Zaœwieci siê jednoczeœnie
czerwona dioda z przodu czujnika. Nie wolno zwieraæ wyjœcia czujnika do plusa zasilania.

Przyk³adowe pod³¹czenie - korytarz.

Przyk³adowe pod³¹czenie - schody.

Regulacja czu³oœci.
Za pomoc¹ ma³ego, p³askiego œrubokrêta obracaæ delikatnie potencjometrem przez otwór znajduj¹cy siê z przodu czujnika.
Krêc¹c w prawo zwiêkszamy czu³oœæ - czujnik bêdzie wykrywa³ obiekty z wiêkszej odleg³oœci.

Parametry urz¹dzenia.
-napiêcie zasilania: 12V, pobór pr¹du: 40mA
-wymiary 50x40x21mm
-d³ugoœæ przewodów 25cm
-wyjœcie typu otwarty kolektor, obci¹¿alnoœæ 50mA. Aktywny stan niski.
-maksymalna odleg³oœæ wykrywanych obiektów: 80cm
-minimalna odleg³oœæ wykrywanych obiektów: 20cm
-k¹t wykrywanych obiektów: tylko obiekty na wprost czujnika
Wymagane warunki pracy urz¹dzenia:
-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C
-wilgotnoœæ wzglêdna od 30% do 75%
-monta¿u urz¹dzenia mo¿e dokonaæ jedynie osoba z
odpowiednimi uprawnieniami
Wymagane warunki przechowywania urz¹dzenia:
-jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych,w których atmosfera jest wolna od par i œrodków ¿r¹cych.
-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoœæ powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)
Utylizacja urz¹dzenia: urz¹dzenia nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemników na odpady. Niepotrzebny lub zu¿yty produkt nale¿y oddaæ do specjalnych
oœrodków segreguj¹cych odpady, prowadzonych przez w³adze miejskie.
Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za mo¿liwe konsekwencje wynik³e z nieprawid³owej instalacji, niew³aœciwego u¿ytkowania urz¹dzenia,
nieprzestrzegania instrukcji obs³ugi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.

