
automatyka bramowa, ale nie tylko...FOTOKOMÓRKA PX
t najmniejsza na rynku,
t zasięg 15m,
t zasilanie 12-24V DC/AC (napięcie stałe lub zmienne),
t sprytny i wygodny sposób mocowania - brak widocznych 

śrub mocujących,
t diody LED w odbiorniku i nadajniku,
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Producent jest przekonany, że urządzenie będzie funkcjonowało 
poprawnie przez wiele lat. Jeżeli jednak w ciągu jednego roku 
od daty instalacji wystąpią usterki w jego działaniu zostaną one 
bezpłatnie usunięte. W tym celu należy urządzenie dostarczyć do 
punktu instalującego osobiście, zwykłą przesyłką pocztową, lub 
inną przesyłką kurierską na koszt reklamującego wraz z dokumen-
tem potwierdzającym dokonanie zakupu. Gwarancja obejmuje 
zasięgiem terytorium Polski i trwa 12 miesięcy do daty wydania 
towaru. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, ter-
micznych, zalania urządzenia, uszkodzenia lub wadliwego dzia-
łania wynikłego na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, 
czy też innych.  Producent nie udziela upoważnień, ani gwarancji 
odnośnie produktu, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w ni-
niejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowie-
dzialny wobec klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urzą-
dzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące, oraz nie 
będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami produktu.  
W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują pra-
wa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku 
z awarią produktu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny 
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową.

2. Dane techniczne
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4. Zalecenia montażowe
Montować pionowo na wysokości nie mniejszej niż 30cm powy-
żej poziomu gruntu w odległości nie mniejszej niż 2m. Unikać 
montażu  narażającego odbiornik na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Dla pracy w niewielkiej odległości można 
zdemontować soczewkę nadajnika.

5. Montaż fotokomórki
1. Przykleić w miejscu montażu szablon papierowy - dwoma 
otworami do dołu,
2. Wywiercić trzy otwory wiertłem o średnicy 6mm, 
3. W wywiercone otwory włożyć trzy kołki montażowe,
4. Przykręcić płytkę montażową stroną umożliwiającą zagłębie-
nie się łbów śrub mocujących w płytkę montażową. 
5. Przykręcić niezbędne przewody elektryczne,
6. Staranie założyć na spodnią część modułu uszczelkę, row-
kiem w kierunku płytki drukowanej,
7. Skręcić równomiernie moduł czterema śrubami,
8. Poziomo wstępnie wkręcić małą śrubę blokującą A - patrz 
rysunek nr2.  
9. Nasunąć moduł nadajnika/odbiornika na płytkę montażowa i 
dokręcić do końca śrubę blokującą A.

A

Rysunek nr2

6. Działanie fotokomórki
Dioda LED w module nadawczym świeci zawsze gdy moduł 
nadawczy jest zasilany. 
Dioda LED w module odbiorczym świeci gdy nie dociera do 
niego sygnał z nadajnika (wiązka przerwana), a gaśnie gdy 
odbiornik odbiera sygnał z nadajnika (wiązka ciągła).
Światło diody LED przenika przez pokrywę modułu, ale wi-
doczne jest tylko przy słabym oświetleniu otoczenia. 
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3. Wyprowadzenia

7. Gwarancja

Rysunek nr1

1. Najważniejsze zalety: 


