
                 

                                                              MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD ČESKY 

 

RLK 31-SET 
 

Reflexní světelná závora s polarizačním filtrem, odrazkou, montážním držákem a 2m fixním kabelem.  
 
 

Informace o bezpečnosti 
Před zahájením provozu si pozorně přečtěte montážní a provozní instrukce. Montáž, připojení a seřízení by měl 
provádět pouze autorizovaný personál. Nevhodné pro průmyslové bezpečnostní aplikace, neobsahuje žádnou ochranu 
obsluhy nebo funkci nouzového zastavení. 
 
 

Běžné použití 
Reflexní světelná závora obsahuje vysílač i přijímač v jednom pouzdře. Emitované světlo z vysílače se odráží na odrazce 
zpět do přijímače. Je-li nějakým objektem přerušen světelný paprsek, světelná závora sepne/rozepne kontakt. 
 
 

Instalace 
Reflexní světelná závora může být instalována s nebo bez montážního držáku. Montážní plocha musí být rovná, aby 
se zabránilo deformaci krytu během instalace. Doporučujeme šrouby osadit podložkou, aby se zabránilo posunutí 
senzoru. 
 
 

Seřízení 
Připojte reflexní světelnou závoru k provoznímu napětí, zelená LED svítí trvale. Odrazku umístěte naproti světelné závoře 
(kolmo k paprsku). Světelnou závoru přesně nastavte horizontálním i vertikálním natočením senzoru. V případě 
optimálního odrazu paprsku svítí žlutá LED trvale. Pokud žlutá LED bliká, odraz paprsku není přesný. 

 

 
 

Napájení 
24 – 240 V AC / 12 – 240 V DC 
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Provozní test 
Umístěte nějaký objekt mezi světelnou závorou a odrazku. Pokud byl objekt detekován, žlutá LED zhasne. 
 
 

Údržba 
V případě, že světelná závora nebo odrazka jsou znečištěné, žlutá LED začne blikat. Doporučujeme světelnou závoru 
a odrazku pravidelně čistit vlažnou vodou a měkkým hadříkem. 

 
 

Technická data 

Rozměry 62 x 35 x 18 mm Stupeň krytí IP67 

Typ odrazky C110-2, Ø 84 mm Teplotní rozsah -25° C ~ +55°C 

Detekční rozsah min. 0.2 m, max. 9 m Vyzařovací úhel 3° 

Prahový rozsah 12 m s odrazkou C110-2 Osvětlovací limit 50000 Luxů 

Materiál pouzdra ABS Barva pouzdra černá 

Materiál okénka PMMA Váha setu 350 g 
 

Elektrické specifikace 

Napájecí napětí 24–240V AC / 12–240V DC Připojení Fixní kabel 

Délka kabelu 2 m Průměr vodičů 5 x 0.25 mm2 

 
 

Třída ochrany 
II, jmenovité napětí ≤ 250 V AC se stupněm rušení 1-2 dle IEC 60664-1. Izolace výstupního 

obvodu od vstupního obvodu dle EN50178, jmenovité izolační napětí 240VAC 

Signálový výstup 1 relé, přepínací Typ spínání  S přerušením závory rozepíná  

Spínací napětí max. 240 V AC Spínací proud max. 3 A 

Spínací frekvence 20 Hz Doba odezvy ≤ 25 ms 
 

Normy a schválení 

Standardy EN 60947-5-2 Schválení CE 
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