
 
 

MODUL BARIERĂ FOTOELECTRICĂ INFRAROŞU 18 M 
Cod produs: 191344 

 
RO   Manual de utilizare 

 
 
Instrucţiuni de siguranţă 
Manualul de utilizare aparţine acestui produs. El include instrucţiuni importante legate de punerea în funcţiune şi manevrarea 
aparatului. Înmânaţi acest manual de utilizare atunci când daţi acest aparat unei terţe persoane. 
Acest modul nu este adecvat pentru persoane sub 14 ani (produsul nu dispune de aprobare CE pentru jucării).  
Feriţi modulul de temperaturi înalte, vibraţii puternice sau umiditate. 
Produsul trebuie pus în funcţiune de către persoane calificate, căci numai în acest mod poate fi garantată siguranţa în 
funcţionare. 
Tensiunea de funcţionare poate fi livrată numai de către o baterie sau un bloc de alimentare sigur în funcţionare. 
Contactul releului poate suporta sarcini de max. 25 V. 
Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecţia la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  
În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcţionarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 
Nu plasaţi niciodată produsul în apropierea materialelor inflamabile (de ex. perdele).  
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului 
sau a nerespectării instrucţiunilor de siguranţă prezentate în manual. 
 

 



 
Părţi componente receptor 
IC:  1 IC U2531 
  1 suport IC 8 pini 
IF:  1 diodă IR cu filtru S288P 
T1:  1 tranzistor SC238 sau BC237 sau BC547 
LED:  1 diodă luminoasă galbenă 
C1:  1 condensator electrolitic 10 µF  
C2, C6:  2 condensatoare electrolitice 100 µF 25 V 
C3:  1 condensator 4,7 nF (4n7) 
C4:  1 condensator 39 pF (39K sau 39P) 
C5:  1 condensator electrolitic 4,7 µF 
C7:  1 condensator 100 nF (104) 
RE:  1 releu 12 V 1 X ON 
R1:  1 rezistenţă 309 Ohmi sau 374 Ohmi 
R2:  1 rezistenţă 150 kOhmi (maro-verde-negru-portocaliu...) 
R3:   1 rezistenţă 1,1 kOhmi (1K1) 
R4:  1 rezistenţă 5 k 6 (verde-albastru-roşu...) 
R5:  1 rezistenţă 432 Ohmi (galben-portocaliu-roşu-negru...) 
1 placă circuit imprimat aurită, cca. 55 x 44 mm 
 
Părţi componente emiţător 
T2, T3:  2 tranzistori SS216 sau BC547 
T4:  1 tranzistor SF829 sau BC337 
LED2, LED3: 2 diode luminoase IR TSHA 5201 
C6,C9:  2 condensatoare 100 nF (104) 
C7:  1 condensator 4,7 nF (4n7) 
C8:  1 condensator electrolitic 4,7 µF 
R6:  1 rezistenţă 12 Ohmi sau 15 Ohmi 3 W 
R7:  1 rezistenţă 1 k 1 Ohm (1K1) 
R8, R10:  2 rezistenţe 10 k (maro-negru-portocaliu...) 
R9:  1 rezistenţă 22 kOhmi (roşu-roşu-negru-roşu...) 
1 placă circuit imprimat aurită cca. 23 x 45 mm 
 
 
Cele două plăci de circuit imprimat vor fi montate conform schiţelor 
din acest manual. Placa electronică a receptorului trebuie montată în 
aşa fel încât lentila convexă a diodei infra-roşu IF să poată stabili 
contact vizual direct cu emiţătorul. Receptorul funcţionează la o 
tensiune continuă filtrată de 12 V, cca. 100 mA, generată de către o 
baterie sau un bloc de alimentare. Emiţătorul funcţionează la o 
tensiune de cca. 9 V şi curent de cca. 50 ... 80 mA. Dacă folosiţi baterii 
acestea trebuie să furnizeze un curent de cca. 100 mA! Bateriile 
tranzistor de 9 V nu sunt potrivite pentru funcţionarea continuă! Cele 
două diode luminoase IR ale emiţătorului trebuie să indice în direcţia 
diodei receptorului IF. Cu cât este mai mare distanţa, cu atât mai 
precis trebuie orientate diodele emiţătorului în direcţia receptorului. 
Dacă emiţătorul emite în direcţia receptorului se activează releul şi se 
aprinde ledul receptorului. Raza de acţiune a barierei fotoelectrice 
poate fi mărită considerabil dacă sunt folosite componente optice sau 
lentile de focalizare în faţa emiţătorului şi receptorului. Dacă 
receptorul este expus la lumină solară puternică recomandăm 
protecţia diodei receptorului IF cu ajutorul unui tubuleţ faţă de lumina 
difuză venită din spate şi din lateral. Orientaţi deschiderea tubului spre 
emiţător. În interior tubul trebuie să aibă culoarea negru mat.  
 
Barieră fotoelectrică cu lumină IR invizibilă. Modul complet cu 
emiţător şi receptor. Alimentare: emiţător 9 V, receptor 12 V. Releu 
max. 3 A. Soluţia ideală pentru echipamente de alarmă, fotografierea 
automată a animalelor, controlul de la distanţă al uşilor de garaj etc. 
Cu filtru IR încorporat pentru funcţionare în timpul zilei.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Kemo Electronic GmbH (Leher 
Landstr. 20, D-27607 Langen, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2013 Kemo Electronic GmbH & German Electronics SRL (ed.  lb. română) 
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