
FT210 a FT210BFT210 a FT210B
Bateriové fotobuňky nastavitelné až o 210°
horizontálně; vysílač je napájen baterií s dlouhou životností

Efektivní náhrada fotobuněk s odraz-
kou nebo bezkabelového propojení 
bezpečnostní lišty s řídicí jednotkou.

Paprsek FT210 a FT210B fotobuňek má 
rozsah 210°, díky čemuž zvyšuje bezpeč-
nostní úroveň a zjednodušuje instalaci 
brány: brány a vrata mohou být zauto-
matizovány tam, kde to dříve bylo velmi 
obtížné. 

Vysílač infrapaprsku je napájen baterií 
s dlouhou životností.

Možnost propojení fotobuňek s odporovou 
lištou TACTO.

Vhodné pro všechny typy povrchů jedno-
duchá instalace.

Nové fotobuňky jsou dostupné s kla-
sickými vstupy (FT210) nebo s BlueBUS 
technologií (FT210B).

S technologií BlueBUS můžete všechna 
zařízení jednoduše propojit pomocí dvou 
drátů.

Senzory s BlueBUS technologií lze připojit 
do nekompatibilních zařízení pomocí IB. 

Zařízení, která jsou připojena k BlueBUS 
síti, jsou automaticky rozpoznána. 

Speciální obvody zabraňují interferenci 
s ostatními přijímači. 

FT210/FT210B jsou vybaveny speciálním 
senzorem reagujícím na pohyb, který zajiš-
ťuje nízkou spotřebu zařízení a aktivuje se 
pouze, pokud je brána v pohybu. 

Dosah nastavitelný ve dvou úrovních. 

Zaměření fotobuněk pomocí LED pro jed-
noduchou a bezpečnou instalaci.

Technické parametry                 FT

Artikl FT210 FT210B

Napájení 9 V interní baterií, 12 Vdc napájecí zdroj
zařízení je možné připojit pouze k síti 

„BlueBUS“, ze které odebírá el. napájení 
a jejím prostřednictvím vysílá výstupní signály

Proudový odběr 120 mA při 12 Vdc, 70 mA při 24 Vac (RX) 1 linka BlueBUS

Dosah (m) 10 nebo 30 (při vložení propojky JP1 do TX) 

Životnost kontaktů relé (cykly) mechanická: 1 000 000; elektrická 200 000

Směr. nastavitelnost (˚) přibližně 210 horizontálně a 30 vertikálně

Rozměry (mm) 48 × 128 × 45

15.1
str. 9

Antivandal kryt FA1
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FT210
Bateriové fotobuňky vhodné na náběžnou hranu brány (vysílač je 
napájen baterií, která není součástí balení)

FT210B
Bateriové fotobuňky vhodné na náběžnou hranu brány s BlueBUS tech-
nologií (vysílač je napájen baterií)

FA2 Konzola umožňující montáž FT210 (B, S) na sloupky MOCF a MOCF2

FTA1 Baterie 7 Ah pro intenzivní použití

FTA2 Baterie 2 Ah

Fotobuňky

Kovový 
antivandal kryt FA1

Příklad aplikace
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