
 

19 759     Optický sníma   
 
Slouží jako sníma  obsazení úsek  nebo polohy vlak . Díky velké citlivosti není nutné na modely 
dopl ovat žádné odrazné plochy. Jeho použití je velmi vhodné nap íklad pro ovládání závor, kde 
dokáže správn  reagovat na prom nnou délku vlak  a k otvírání závor dochází bez prodlevy po 
projetí posledního vozu.     
Sníma  pracuje s neviditelným infra erveným sv tlem. Sv telný paprsek je modulovaný a tudíž 
sníma  není citlivý na rušení od okolního osv tlení. Konstrukce sníma e byla zcela pod ízena 
maximální jednoduchosti a tím dosažení nízké ceny p i zachování velmi dobrých parametr .  
Sníma  je dodáván  se snímacími prvky kolmo k základní desce. V p ípad  pot eby lze vývody 
snímacích prvk  ohnout o 90 stup  do polohy rovnob žn  s deskou. Osy obou prvk  se musí 
protínat ve vzdálenosti asi 10 mm od jejich p ední ásti. Také v p ípad , kdy dojde k zohýbání 
vývod  p i manipulaci je pot eba polohu oba snímacích prvk  se ídit, jinak dojde ke  snížení 
citlivosti sníma e.  Na jednom z optoprvk  je nasazena krátká erná izola ní trubi ka. P i její ztrát  
nebo odstran ní op t dojde ke snížení citlivosti. 
 
Citlivost modulu je závislá na vlastnostech odrazné plochy. Orienta ní vzdálenosti citlivosti 
sníma e: 
Matný erný povrch – min. 10 mm 
Bílý papír – cca. 50 mm 
Zrcátko – až 100 mm 
Citlivost samoz ejm  také ovliv uje velikost odrazné plochy. 
 
P i detekci odrazné plochy je výstup sníma e v log. „0“ .  
Vzhledem k tomu, že je sníma  ur en pro p ipojení do dalších elektronických modul , není výstup 
sníma e ošet en proti zákmit m p i p echodu z jednoho stavu do druhého. Ve zvláštních 
p ípadech, kdyby toto bylo na závadu, je nutné za sníma  doplnit ješt  tvarova .  
  
 
Základní technické parametry: 
Napájecí nap tí: 5V ss, max. 20 mA 
Výstup: TTL, (log „0“=max. 5mA, log „1“=max. 0,5mA ), aktivní je úrove  „L“  
Rozm ry : 40 x 12 x 8 mm 

 
Zapojení sníma e: 
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P íklad zapojení jednoduché indikace obsazení LED diodou 
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Distribuce: František Dvo á ek  Velkoobchod ES , 5.kv tna 245, 289 11 Pe ky , CZ 
     www.es-pecky.cz  , tel. 602 17 25 66 
Technické dotazy :  milos@zajic.cz 



 

 


