FOTOBUŇKY FAAC XP 30
SE ZVÝŠENÝM DOSAHEM

FAAC XP 30

Fotobuňky FAAC XP 30

INKA
NOV

s dosahem 30 m navrženy pro
zapuštěnou a nástěnnou montáž.

Dodávají se v plastovém nebo nerezovém INOX provedení.
Obě verze jsou k dispozici s “tradiční” relé technologií nebo s 2-Easy BUS technologií (zapojení pouze 2 nepolarizovanými vodiči).
Veškeré modely jsou v provedení TYP D (EN 12453) bezpečnostních zařízení.
Kompaktní rozměry (pouze 55 × 78 mm) hloubka pouze 21 mm. Tyto rozměry výrazně snižují možnost poškození projíždějícími vozidly.
Nový design XP 30 zaujme projektanty i architekty v komerčním i rezidenčním využití.
Díky technologii 2easy BUS je možné zapojit až 16 párů fotobuněk do jedné řídicí jednotky bez ohledu na polaritu 2 vodičů s extrémně
nízkou spotřebou energie.
Celokovové provedení XP 30 je sestaveno z čelního krytu INOX (AISI 304L) a hliníkového těla pro nejvyšší ochranu v jakémkoli prostředí.
Díky tvaru a použitému materiálu jsou XP 30 vysoce odolné vůči vandalismu.

U nových fotobuněk XP 30 v relé provedení nedochází k ovlivňování mezi TX a RX tak jako u standardního provedení fotobuněk. Je možné
instalovat až 4 páry XP 30 fotobuněk bez nutnosti dodržet minimální vzdálenost mezi jednotlivými přijímači a potřebě měnit pozici TX a RX.
XP30 - relé nebo BUS
TX a RX mohou být na stejné straně.
Nemusí mít minimalní vzdálenost mezi páry.
Změna vysílacího kanálu se provádí stisknutím tlačítka.

Tradiční – reléové
Nutnost měnit TX-RX pozice.
Nutno dodržet minimální vdálenost mezi páry.

V obou verzích je označeno použité propojení
BUS (logo 2easy), relé (bez loga)

XP 30
model
FAAC XP 30
FAAC XP 30 B (BUS)
FAAC XP 30 INOX
FAAC XP 30 B INOX (BUS)
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objednací kód
785105
785106
7851051
7851061

FAAC XP 30

Odolné vůči IR záření - světlomety automobilů
Díky kódovanému přenosu signálu jsou tyto fotobuňky odolné
externím zdrojům IR záření (některé automobilové LED svítilny).
Maximální ochrana
Oba modely mají těsnění a průchodky na kabely, zaručující maximání
ochranu DPS proti vniknutí vlhkosti a hmyzu.
Třída ochrany IP54

Příslušenství - výbava
XP 30 jsou kompaktní s Photoswitch a Photobeam, a to nejen v již stávajících aplikacích, ale také jako “typ aplikace” na zeď s vnější trubkovou
montáží.

Instalace pomocí adaptéru pro zapuštěnou montáž nebo montáž
do sloupku TLP/KP umožňuje náhradu za Photoswitch ve stávající
instalaci, náhradu Photoswitch/Photobeam ve starém hliníkovém
sloupku nebo instalaci do nového hliníkového sloupku.
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Photoswitch/Photobeam
v hliníkovém sloupku
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Instalace pomocí adaptéru s krabicí pro montáž na zeď s externí
ochranou kabeláže. Montážní otvory jsou 100% kompatibilní s
Photobeam montážními otvory.
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Adaptér pro zapuštěnou Fotobuňky
montáž TLP/KP
FAAC XP 30

+
PŘÍSLUŠENSTVÍ
model
Adaptér do sloupku pro FAAC XP 30
Adaptér na zeď pro FAAC XP 30

objednací kód
401065
401064
2

PRAHA

BRATISLAVA

ADAVSYS s.r.o.
Jamská 355/16
198 00 Praha 9 - Kyje

FAACSK s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava - Petržalka

+420 602 225 511
info@faac.cz
faac.cz

+421 944 747 642
info@faac.sk
faac.sk

POBOČKA

KANCELÁŘ A SKLAD

LIBEREC

BRATISLAVA

ADAVSYS s.r.o.
Žitavská 583/60
460 01 Liberec 11

FAACSK s.r.o.
Podlesná 4
841 03 Bratislava - Lamač

+420 602 225 511
sklad@faac.cz
faac.cz

+421 944 747 642
info@faac.sk
faac.sk

Popis a vyobrazení produktů FAAC je pod ochranou autorských práv FAACCZ s.r.o. Je zakázáno jakékoliv kopírování tohoto materiálu bez písemného souhlasu FAACCZ s.r.o.
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SÍDLO SPOLEČNOSTI (ČR)

