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Technische gegevens:
Voedingsspanning: 9..12 V=

Frequentie: ca. 40 kHz
Rijkweidte: ca. 10...80 cm, afhankelijk van lichaams grootte (ca. 0.01...0.5 m2)
Idicatie: via een led
Stroomopname: < 10 mA
Printplaat afmeting: ca. 55 x 45 mm

Instruções de montagem: A placa de circuito è equipada conforme a lista de componentes, o impresso de equipamento e o junto manual de
indicações “Indicação geral válida para Kit”. As cabeças do sensor tem de ser montadas de modo que estas possam reflectir livremente (o ângulo de

radiação não pode ser impedido por placas ressaltadas nas partes do lado ou pela frente). Alem disso tem de ser os sensores isolados contra ruidos de
estruturas. A maneira melhor para este resultado se conseguir, devem os sensores ser depositados em borracha ou borracha espomja. Entre a caixa e os
sensores devem-se encontrar pelo menos borrache de 3 mm de grossora ou material alveolar (material de espuma). Na direção do feixe (em frente) não se
podem encontrar borrachas ou materiais de espomja! Todas as montagens erradas diminuem o alcance do raio de ação!
Colocação em funcionamento: Para o primeiro ajuste deve o espaço pela frente dos sensores estar livre pelo menos dois metros (nenhum objecto). Depois da
colocação da tensão de rede (serviço), em primeiro lugar põe-se o potencímetro de compenção P2 encostado o mais que poder, voltado para o lado esquerdo.
Agora coloque o potenciómetro de compenção P1 em posição de modo que o diodo luminoso de sinal luminoso. Agora voltar o P1 para trás até o sinal
luminoso do diodo luminoso se apagar.
Com o P2 pode agora regular o nível de sensibilidade. Quando você se aproximar dos sensores com um grande objecto (põr exemplo uma placa de madeira 50
x 100 cm) o diodo luminoso acende-se. O alcance raio de ação é em objectos lisos maior. Pequenos e desiguais objectos reduzem o alcance raio de ação. Para
ajuda em estacionamento de carros, monte o aparelho na parede da garagem á altura do para-choques. O diodo luminoso pode-se com um cabo grande ser
montado num visivel adequado lugar. Quando agora o para-choques se aproximar aos sensores, o diodo luminoso se acende a partir de uma certa distância. O
aparelho funciona segundo principio da refleção de som provucada por objectos. Quanto melhor o objecto reflectir o som, maior é o raio de alcance. Frequência
de trabalho: aprox. 40 kHz. Como indicado no desenho, pode o circuito ser aumentado com a placa de relé “B197”, que ao brilhar do LED liga tambem um relé.
Com este relé podem ser ligadas outras cargas. Este Kit “B197 placa de relé“ não eaté junta.
Descrição do circuito: O circuito trabalha conforme com o mesmo princípio que o “acústico acoplamento por reação“. Quando no círculo de ação dos sensores
não se encontram objectos, está o circuito em posição de repouso (nenhum sinal ultra-sónico). Quando um objecto chega ao círculo de ação dos sensores
então vibra o circuito num “acústico acoplamento por ação“ na frequência de ressonância dos sensores, ca. 40 kHz. O sinal 40 kHz é com o IC numa tensão
contínua transformado e então sobre T1 comandado o diodo luminoso.
Uso conforme as disposições legais: Reconhecimento de corpos que se movem no meio da área de alcance do aviso ultra-sónico comoautomóveis, objectos
grandes, corpo de pessoas ou animais grandes.
Dados técnicos:
Tensão de serviço: 9...12 V=
Frequência de trabalho: ca. 40 kHz
Raio de alcance: ca. 10...80 cm, dependente do tamanho do corpo (ca. 0,01...0,5 qm)
Indicação: sobre um diodo luminoso
Consumo de corrente : < 10 mA
Medida da placa de circuito: ca. 55 x 45 mm
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