
 

 

A FOTOCELLÁS ÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSA 

Alap funkció 

Működés alatt a szenzor mindig ebben az állapotban van. Az érzékelő a címkék közti távot érzékeli magas 

pontossággal és gyorsasággal. Ezt egy sárga színű LED jelzi. 

ON LED – zöld: Ha áram alatt van a berendezés, folyamatosan világít. 

OUT LED – sárga: Kimeneti jelkapcsoló. A szenzor a címkék közti üres közt/távolságot érzékeli. A kijelző független a 

kimeneti beállítástól. 

WARN LED – piros: Nem világít, ha a berendezés hibátlanul működik. Ha a „Kontroll határ elérve” szöveg megjelenik, 

vagy ha az utolsó betanítási folyamat nem sikerült a piros LED világít. 

Működtetés: A betanító gombot legalább 2 másodpercig nyomva kell tartani, hogy a szenzor beállítódjon. A gombot 

ki lehet kapcsolni annak érdekében, hogy a nem szándékosan történő működést elkerülje. 

Érzékelő beállítása a „betanító” gombon keresztül 

Ahhoz hogy a berendezés a legoptimálisabban tudjon a különböző címkék esetén is működni két különböző 

érzékenységű beállítása létezik. 

A standard érzékenység a legtöbb címke esetében alkalmazható. Mindig ezzel az érzékenységgel próbálják meg a 

gépet beállítani a címke felhelyezése után. 

Csak ha az érzékelő nem működik megfelelően normál betanítás esetén – ez akkor fordulhat elő, ha pl. a használt 

címke, enyhén átlátszó nem egyenletes/vegyes szerkezetű – ez esetben ajánlott az érzékenyebb betanítás (7-12 

másodpercig kell nyomva tartani a betanító gombot). 

Dinamikus betanítás előkészítése: Fűzze be a címke tekercset a gépbe. 

Statikus betanítás előkészítése: Távolítson el 1-2 db címkét a tekercsről a szenzor előtt lévő szakaszon 

 tartsa nyomva a betanító gombot addig, amíg a sárga és a zöld színű LED egyszerre nem kezd el villogni 

 engedje el a betanító gombot 

 dinamikus betanítás: állítsa be a címkeszalagot úgy, hogy max 20m/perc sebességgel haladjon át az 

érzékelőn, úgy hogy legalább 3-7 címke áthaladjon az érzékelőn 

 statikus betanítás: a címke közöket ugyanakkora közönként rögzíti az érzékelő 

 nyomja meg röviden a gombot még egyszer, hogy lezárja a betanítási folyamatot. 

A palackérzékelő érzékenységének beállítása 

 nyomja le a betanító gombot addig, amíg a sárga LED nem 

kezd villogni 

 engedje el a betanító gombot 

 kész 


