Sulton 430
Acionador Infravermelho
de Sobrepor
Sulton 430

Importado no Brasil por

O acionador de abertura Infravermelho Sulton 430 é um produto que
complementa sistemas de controle de acesso. O acionamento ocorre por um
sensor infravermelho, bastando o usuário aproximar sua mão do dispositivo
para liberar o acesso, não sendo necessário tocá-lo. Pode ser sobreposto em
paredes de alvenaria, madeira e perfis metálicos.

- Acionamento via detecção de movimento próximo ao sensor.
- Sinalização de bloqueio e liberação de saída em LED.
- Ajuste de distância de detecção (1-15cm).

Especicações
Modelo
Aplicação
Tipo de Contato

Sulton 430
Portas com controlador de acesso, interfones
e sistemas com temporizador para controle
de fechaduras.
Relé (NO - COM - NC)

Tensão máxima
dos contatos

AC/DC 12V-36V

Ajuste de distância
de detecção

1 ~ 15cm

Sinalização luminosa
de status do relé
do acionador

Fechado: Azul
Aberto: Vermelho

80mm (diâmetro) x 25mm (altura)
Dimensões
Temperatura de
-20 ~45°C
Operação
Umidade de
0 ~95°%
Operação
500 mil acionamentos
Vida útil mínima
Corrente de
22 mA
Consumo (Standby) DC 12V
Corrente de
55 mA
Consumo (Pico) DC 12V
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Sinalização

Instalação

NC

NO

COM

GND

+12

Conecte os fios nos bornes do controlador de acesso, interfone ou fonte
temporizada conforme o esquema a seguir:
Ligação com
controlador de
acesso, interfone
e fonte
temporizada

BUT / OPEN
GND

-

Alimentação

+

AC/DC 12V - 36V

Ajuste de distância de detecção:
Para ajustar a distância de detecção remova a lente e ajuste de 1 a 15cm em VR1
conforme a imagem a seguir:
Remova a lente
Aqui

VR1 : Ajuste de
distância de detecção (1 - 15cm)

Azul: Desacionado / abertura da fechadura não solicitada.
Verde: Acionado / abertura da fechadura solicitada.
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Vermelho

12V

Preto

Neg

NC

NO

COM

GND

+12V

NF

NEG

F1

NA

F2

BOT

+12

Esquema de ligação do Acionador Infravermelho
Sulton 430 com o Controlador SCA-S185, Fonte
Temp.2A Sulton e Fechadura Eletroímã Sulton 1800

Verde

DT

+

Branco

D1

-

Marrom

NC

Azul

CO

Roxo

NO

