
 

Sestava TELCO pro zvláště prašné prostory 

LT 12AL Ex TB 38/15 

LR 100L Ex TB 38/15 

PA 11 A 300T – 230 VAC 
nebo 
PA 11 A 303T – 24 VDC 
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Popis sestavy 
 
Použití: 
Tato sestava je určena pro práci ve zvláště prašných  
prostorech, vnitřních i venkovních a také v místech s  
nebezpečím výbuchu (zóna 2 a 22). 
Může být využita k limitnímu hlášení v násypkách 
i pro takové materiály jako piliny, štěpka, uhlí, mouka, 
cukr, kakao, tabák, atd. 
Také je vhodná pro indikaci přesypu, závalu, atd. 
V těchto extrémních případech je doporučen max. dosah 
do 3m, přestože v čistém prostředí je dosah sestavy až 40m. 
 
Sada obsahuje: 
vysílač  - LT 12AL Ex TB 38/15 
přijímač - LR 100L Ex TB 38/15 
zesilovač - PA 11 A 300T nebo PA 11 A 303T 
    (podle zvoleného napájení) 
 
Zesilovač se zasouvá do běžné 11-pólové patice (TR 11), která není součástí sestavy, ale je 
možné ji též objednat. 
 
Technický popis: 
Instalace sestavy je velmi jednoduchá. Vysílač a přijímač s krytím IP 67 se montují proti sobě 
v požadované vzdálenosti. Není nutné přesné směrování, v ose mezi vysílačem a přijímačem 
je nutné přerušit paprsek o průměru 6mm, funkci výstupu kopíruje žlutá LED na vysílači LT. 
Zelená LED na přijímači LR indikuje napájení systému. 
Vysílač s přijímačem jsou se závitem M12x1, matky jsou přiloženy. S paticí zesilovače jsou 
propojeny 15m dlouhými kabely, které je možné libovolně zkracovat. 
 
Zesilovač PA 11A se dodává pro napájení 230 VAC ( typ 300T ), nebo pro napájení 24 VDC 
( typ 303T ). Výstupem je přepínací kontakt relé, zatížitelný do 3A. 
Na zesilovači je možné nastavení časového zpoždění při náběhu i odpadu relé, a to 
od 0 do 10s. Především u aplikací v násypkách a pro indikaci závalů a přesypů 
je vhodné nastavení zpoždění při náběhu cca 1 až 2s, 
aby nebyl výstup aktivován při průletu většího kusu 
snímaného materiálu. Pozor, při přepnutí čelního  
přepínače spínací/rozpínací se změní funkce  
potenciometrů časového zpoždění z náběhu na 
odpad a naopak. 
U těchto aplikací je doporučeno nastavení zesílení  
na maximum, tj. přepínač v poloze 100% dosahu a 
potenciometr vytočený na pravý doraz. 
Při přerušení kabelu nebo poškození vysílače bude 
na zesilovači blikat červená LED LT, v případě 
přijímače červená LED LR. 
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Vysílač a přijímač 
 

Druh Typ Vývod Rozměry (mm) Úhel Materiál 
Vysílač LT 12AL Ex TB 38/15 Kabel 15m M12×41,5 3° Poniklovaná mosaz 
Přijímač LR 100L Ex TB 38/15 Kabel 15m M12×41,5 10° Poniklovaná mosaz 
 
 

Položka Technická specifikace 
Vysílací dioda Ga Al As (880nm) 
Teplota okolí – provoz  (IEC 68-2-14) od –20°C do –55°C 
Teplota okolí – skladování  (IEC 68-2-14) od –40°C do +80°C 
Úhel otevření 3° vysílač / 10° přijímač 
Krytí  (IEC 529) IP 67 
Vibrace  (IEC 68-2-6) 1,5mm špička / špička, 10-55 Hz 
Úder  (IEC 68-2-27) 30g 
Odolnost proti slunečnímu záření 60.000 luxů pod úhlem 20° 
Elektromagnetická kompatibilita EN 50081 + EN 50082 

Vyzařovací charakteristika vysílače Vyzařovací charakteristika přijímače 

Rozměry přijímače a vysílače 

Závora – vysílač proti přijímači Difúzní snímač – odraz od předmětu 

Funkce LED diod 
 
žlutá LED – vysílač LT: 
  kopíruje funkci výstupu 
 
zelená LED – přijímač LR: 
  indikuje napájení systému 
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Zesilovač 
 

Typ Napájecí napětí Výstup Zatížení výstupu Čas vyp/zap Frekvence 
PA 11 A 300T 230 VAC, ±15% relé, NPN 250V/3A, 24V/5A 45/40 ms 20 Hz 
PA 11 A 303T 24 VDC, ±15% relé, NPN 250V/3A, 24V/5A 45/40 ms 20 Hz 
 
 

Položka Technická specifikace 
Příkon 3,2 VA 
Teplota okolí – provoz  (IEC 68-2-14) od –20°C do +55°C 
Teplota okolí – skladování  (IEC 68-2-14) od –40°C do +80°C 
Relativní vlhkost 85% 
Krytí  (IEC 529) IP 40 
Vibrace  (IEC 68-2-6) 1,5mm špička / špička, 10-55 Hz 
Úder  (IEC 68-2-27) 50 g 
Volný pád  (IEC 68-2-32) 100 mm, beton 
Elektromagnetická kompatibilita EN 50081 + EN 50082 

Vysílač LT 
5 – živý (červený vodič) 
7 – zem (černý vodič) 
 
Přijímač LR 
6 – živý (žlutý vodič) 
8 – zem (stínění) 

Zapojení v patici (11 pólů) 

Indikace 
napájení 

Indikace 
úrovně 

Indikace 
výstupu 

Indikace 
poruchy 

Potenciometry pro 
nastavení časového 
zpoždění 0-10s 

Potenciometr pro 
nastavení dosahu 

Přepínač dosahu 
100% / 30% 

Přepínač funkce 
spínací / rozpínací 

Rozměry a popis funkce 
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