
FOTOKOMÓRKA DO BRAM 

MODEL: AG574
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Fotokomórka  -  bariera  podczerwieni  składająca się  z  nadajnika  i  odbiornika.  Znajduje
zastosowanie w automatyce do bram czy garaży (do ich zamykania i otwierania) oraz w
systemach alarmowych.

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Prosta zasada działania zapewnia bezawaryjność! 
• Po zasłonięciu wiązki podczerwieni uruchamiany jest przekaźnik odbiornika. 
• Niewielkie wymiary i estetyczny, uniwersalny wygląd. 
• Bardzo łatwa instalacja i obsługa! 
• Odbiornik  i  nadajnik  są  wodoodporne!  Mogą  z  powodzeniem  pracować  na

zewnątrz budynków. 
• 2 tryby pracy przekaźnika: NO (normalnie rozwarty) i NC (normalnie zwarty), co

można łatwo regulować zworką. 
• W zestawie dołączone są również dodatkowe kołki montażowe! 
• Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko 

Specyfikacja: 

• Zasilanie: 12-24V prądu stałego DC lub zmiennego AC 
• Zasięg fotokomórki: do 20 metrów pomiędzy czujnikami
• Wysokość montażu: od 20 cm do 200 cm
• Maksymalne obciążenie przekaźnika (odbiornik): do 1A 36V 
• 2 tryby pracy przekaźnika: NO (normalnie rozwarty) i NC (normalnie zwarty) 
• Długość fali podczerwieni: 940nm 
• Częstotliwość: 1.92KHz 
• Pobór energii - nadajnik: 15mA 
• Pobór energii - odbiornik: 30mA 
• Wymiary: 49 mm x 76 mm x 22 mm

2. Montaż

Wymiary i otwory montażowe (mm)

3. Podłączenie

Sposób montażu



Zworka nałożona na pin środkowy i NC

W trybie NC złącza COM i OUT są zwarte w sytuacji, w której nic nie stoi na przeszkodzie 
czujek. Jeżeli coś stoi na przeszkodzie czujek to są rozłączone.

Zworka założona na pin środkowy i NO

W trybie NO złącza COM i OUT są rozłączone w sytuacji, w której nic nie stoi na 
przeszkodzie czujek. Jeżeli coś stoi na przeszkodzie czujek to są one zwarte.

4. Uwagi i środki ostrożności

• Nie  narażaj  urządzenia  na  ekstremalnie  niskie  i  wysokie  temperatury  oraz
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wilgoci, kurzu oraz dużych
wahań temperatury i opadów atmosferycznych.

• Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki,  bez użycia agresywnych
detergentów!

• W razie wystąpienia awarii nie podejmuj samodzielnej próby naprawy (wiąże się
to z utratą gwarancji oraz prawa do skorzystania z rękojmi).
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