
drive and control

tecM
gesellschaft für antriebssysteme mbh

Optyczna li  bezpieczeństwa
ze zintegrowaną funkcją diagnostyczną 
(z sygnalizacją optyczną) TMF

Opis działania
Test systemu z sygnalizacją optyczną:
W momencie włączania odbywa się test 
listwy optycznej i warunków jej pracy.  
Zależą one od jakości profilu gumowego, 
szerokości bramy, jej odkształcenia, 
drożności kanału optycznego itp.
Wynik kontroli jest przedstawiany jako seria
mignięć diody - od 1 do 5 impulsów. 
Pojedyncze impulsy, to najgorsze warunki 
pracy, 5 impulsów - najlepsze.

Sygnalizacja statusu listwy:
W czasie eksploatacji zadziałanie listwy ochron-
nej jest sygnalizowane zapaleniem żółtej diody
kontrolnej.

Szerokie bramy:

Odporność na napór wiatru i wygięcie panela:

TMF

TMF

zostały opracowane tak, aby umożliwić
poprawne działanie na szerokich skrzydłach

używając nowego trybu autotestowania 
są bardziej odporne na działanie dużego na-
poru wiatru i wygięcia panela bramy.

bramowych.

Wysoka odporność na zakłócenia EMV

Absolutnie zabezpieczone przed uszkodzeniem
na wypadek zwarcia:
Elektronika

Regulowana moc nadajnika
Nowa kontrola mocy fotokomórki nadawczej powo-
duje, że siła nacisku na przeszkodę do momentu
reakcji układu jest podobna dla różnych szer. bram.

Kompatybilne ze wszystkimi popularnymi
systemami listew bezpieczeństwa:

TMF

TMF

TMF

posiadają dużą odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne, i elektryczność statyczną, 
na przykład od naelektryzowanych paneli PCV.

wybacza instalatorowi błędne
podłączenia elektryczne.

są z założenia kompatybilne i bez problemu 
podłączalne do wszystkich standardowych kon-
trolerów i elementów systemów bezpieczeństwa.

Schemat okablowania

kontroler zielony-sygnał
brązowy-12VDC

biały-GND/0V
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Dane techniczne

DğugoŜĺ listwy bezp.   1....12m
Napiňcie zasilania       10...15 VDC,

odporne na bğŃd
biegunowoŜci

Pob·r prŃdu                 okoğo 40mA
Rodzaj Ŝwiatğa             podczerwone, 

 880nm, impulsowe

Kontrola dziağania      Ũ·ğta dioda dla testu listwy 
bezpieczeŒstwa,
1...5 bğysk·w w serii

Sygnalizacja stanu     Ũ·ğta dioda
Dioda Ŝwieci, gdy listwa bez-
pieczeŒstwa jest wzbudzona

WyjŜcie                        przewody elastyczne
z wtyczkami, odporne na
zwarcie 
       

Sygnağ wyjŜciowy      poziom niski  0...1V
poziom wysoki   3...5V

Materiağ korpusu       nadajnik -  tworzywo Pa6
odbiornik - tworzywo Pa6

Przew·d poğŃczeniowy
    3,0mm

Zakres temperatur pracy             -25ÁC...+55ÁC
Temperatura przechowywania    -35ÁC...+80ÁC

Klasa ochrony                               IP 68
     

CiňŨar                                             okoğo 60g

Wymiary                                         dğugoŜĺ 36mm,   
   12mm

23x 0,14mm    

o

o
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Wymiary

Informacje techniczne
system diagnostyczny. Dlatego odbiornik jest wypo- 
saŨony w dobrze widocznŃ, Ũ·ğtŃ diodň sygnaliza-
cyjnŃ.
Zawsze po aktywacji (po włączeniu zasilania)
parametry optyczne listwy bezpieczeŒstwa sŃ poka-
zywane poprzez serię błysków: od 1 do 5. 

TMF posiadają nowy, innowacyjny, zintegrowany
3 - 5 impuls·w: dziağanie prawidğowe

Po powyŨszym komunikacie ukğad przechodzi

Teraz dioda bňdzie sygnalizowağa zadziağanie listwy.

w tryb gotowoŜci do pracy.

Diagnostyka

Po podłączeniu do zasilania będzie                                             1...5    błysków = poziom oświetlenia 
pokazana jakość połączenia optycznego pomiędzy                              fotokomórki odbiorczej                     
nadajnikiem i odbiornikiem fotokomórki.        

Brak sygnału     Układ nie działa (błąd!)

dioda świeci      zadziałanie listwy bezpie- 
czeństwa 
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PodğŃczenie optycznej listwy ochronnej (OSE) do 
puszki przyğŃczeniowej i/lub czujnika SBA
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podğŃczenia
Ŝrubowe

podğŃczenia
wtykowe

podğŃczenie do
pojedynczej
puszki z  
wtyczkami 
     S + - S + -
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S  +  -

płytka czujnika SBA              płytka puszki 

podğŃczenie do
pojedynczej
puszki z zacis-
kami Ŝrubowy-
mi

S + - S + -S K
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 +  - SS K

Podłączenia do dwóch puszek lub czujnika SBA i puszki
z połączeniem między nimi przewodem TMC

podğŃczenie  OSE 
(nadajnika i odbiornika) do S + -

 +  - SS K
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