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IR-30
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Φωτοκύτταρο ενσύρματο μέχρι 10 μέτρα
Wired photocell up to 10 meters

ΤοIR-30 είναιενσύρματο φωτοκύτταρο για απόσταση μέχρι 10 μέτρα. Τροφοδοτείται
από τον αυτοματισμό 12-24VAC/DC και είναι μια απλή, εύχρηστη και αξιόπιστη λύση.

IR-30 is a wired photocell for distance up to 10 meters. Εasy installation
durable and reliable.

Χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία  12-24 VAC/DC
• Αδιάβροχο
• Μέγεθος 49.2 x 76 x 21.6 mm

Features: 

•  Power supply 12-24 VAC/DC
• Waterproof
• Size 49.2 x 76 x 21.6 mm
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Φωτοκύτταρο μπαταρίας μέχρι 12 μέτρα
Photocell with battery up to 12 meters

To IR-51 είναι φωτοκύτταρο μπαταρίας για απόσταση έως 12 μέτρα. Έχει την ελάχιστη
δυνατή κατανάλωση αφού για τη λειτουργία του απαιτούνται 2 μπαταρίες τύπου ΑΑ.
Δυνατότητα σύνδεσης του και με καλώδιο, ανάλογα τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό με 12-24 VAC/DC. Διαθέτει ενδεικτικό ηχητικό
σένσορα που υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του φωτοκύτταρου. 

IR-51 is a battery photocell for up to 12 meters. It has the lowest consumption, since
it requires 2 AA batteries to operate. It can be installed also with cable depends on the
installation requirements. It is powered by the control panel 12-24
VAC/DC. It has an indicator sound sensor that indicates the operating
mode of the photocell. 

Χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία  12-24VAC-DC
• Αδιάβροχο
• Μέγεθος 127 x 50 x 35mm

Features: 

• Power supply 12-24VAC-DC
• Waterproof
• Size 127 x 50 x 35mm

IR-52
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Ενσύρματο φωτοκύτταρο με φάρο μέχρι 12 μέτρα
Wired photocell with flashlamp up to 12 meters

To IR-52 είναι ενσύρματο φωτοκύτταρο με ενσωματωμένο φάρο. Καλύπτει απόσταση
έως 12 μέτρα. Η τροφοδοσία του φωτοκύτταρου καθώς και του ενσωματωμένου
φάρου γίνεται από τον αυτοματισμό με 12-24 VAC/DC. 

IR-52 is a wired photocell with built-in flash lamp. The covering distance is up to 12
meters. The power supply of the photocell and flash lamp is 12-24VAC / DC from the
control panel.

Χαρακτηριστικά:  

• Τροφοδοσία  12-24VAC-DC
• Αδιάβροχο
• Μέγεθος 127 x 50 x 35mm

Features: 

• Power supply 12-24VAC-DC
• Waterproof
• Size 127 x 50 x 35mm
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To PB-1500 είναι φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα. Ενδείκνυται για κάλυψη απόστασης
έως 15 μ.Ο ανακλαστήρας είναι νέας τεχνολογίας που του επιτρέπει να διακρίνει όλα
τα μεταλλικά αντικείμενα. Τροφοδοτείται με 12-240 VAC/DC από τον αυτοματισμό. 

PB-1500 is a retro-reflective photocell. Suitable for covering distance
up to 15 meters. It has a new technology reflector that distinguishes all 
metallic objects. It is powered by 12-240 VAC / DC by the control panel.

PB-1500
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Χαρακτηριστικά: 

•  Τροφοδοσία  12-240 VAC/DC
•  Αδιάβροχο
•  Μέγεθος  122 χ 61 χ 62 mm

Features: 

•  Power supply 12-240 VAC/DC
•  Waterproof
•  Size 122 χ 61 χ 62 mm

Ενσύρματο φωτοκύτταρο μέχρι 30 μέτρα
Wired photocell up to 30 meters

To IR-3000 είναι ενσύρματο φωτοκύτταρο για κάλυψη απόστασης έως 30 μέτρα.
Μοναδικός σχεδιασμός, υψηλή ποιότητα και ανθεκτικότητα, ιδανικό για όλες τις εγκα-
ταστάσεις. Τροφοδοτείται από τον αυτοματισμό με 12-24VAC / DC.

IR-3000 is a wired photocell to cover distance up to 30 meters. Unique
design, high quality and durability, ideal for all installations. It is powered
by control panel with 12-24VAC / DC.

Χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία  12-24 VAC/DC
• Αδιάβροχο
• Μέγεθος 59 χ 87 χ 38 mm

Features: 

• Power supply 12-24 VAC/DC
• Waterproof
• Size 59 χ 87 χ 38 mm

IR-1000
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Φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα μέχρι 10 μέτρα
Retro-reflective photocell up to 10 meters

To IR-1000 είναι φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα. Ενδείκνυται για κάλυψη απόστασης
έως 10 μέτρα. Ο ανακλαστήρας του είναι νέας τεχνολογίας που του επιτρέπει να δια-
κρίνει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα. Τροφοδοτείται με 12-240 VAC/DC από τον αυ-
τοματισμό.

IR-1000 is a retro-reflective photocell. Suitable for covering distance up
to 10 meters. It has a new technology reflector that distinguishes all
metallic objects. It is powered by 12-240VAC / DC by the control panel.

Χαρακτηριστικά: 

• Τροφοδοσία  12-240 VAC/DC
• Αδιάβροχο
• Μέγεθος 20 χ 63 χ 39 mm

Features: 

• Power supply 12-240 VAC/DC
• Waterproof
• Size 20 χ 63 χ 39 mm

Φωτοκύτταρο με ανακλαστήρα 
μέχρι 15 μέτρα
Retro-reflective photocell up to 15 meters 
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