
Miniaturní jednocestné
světelné závory ELS 300

vysoce spolehlivé
malé rozměry 
vhodné do těsných prostor 
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Vysoce kompaktní
miniaturní světelné závory ELS 300

Typ Obj. kód Popis Cena

ELS 300-Tx-N 105 728 vysílač, dosah 0,5–6 m 480,–

ELS 300-Tx-L 105 729 vysílač, dosah 1–12 m 480,–

ELS 300-Rx-PNP/LO-N 105 730 přijímač, PNP, režim light on 650,–

ELS 300-Rx-PNP-DO-N 105 731 přijímač, PNP, režim dark on 650,–

ELS 300-Rx-PNP/LO-F 105 734 přijímač, PNP, režim light on, rychlá odezva 650,–

ELS 300-Rx-PNP/LO-NA-F 106 214 přijímač, PNP, režim light on, úzký paprsek, rychlá odezva 650,–

TX-kabel 104 689 kabel 10 m pro vysílač senzorů řady ELS 300 350,–

RX-kabel 104 688 kabel 10 m pro přijímač senzorů řady ELS 300 350,–
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Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

Technické parametry ELS 300

• k ochraně automatických posuvných
 dveří, výtahových dveří, vertikálních
 posuvných dveří a samospuštění
 eskalátoru a pojízdných chodníků (ploch)
• bezpečnostní kategorie 2 v kombinaci 
 s bezpečnostním relé
• provozní dosahy: 0,5–6 m nebo 1–12 m
• vysílač a přijímač

Vybrané typy světelných závor ELS 300

• výstup PNP nebo NPN
• několik verzí: standardní, s dlouhým
 dosahem, s úzkým paprskem, s rychlou
 odezvou
• velmi dobré detekční schopnosti
 i v těžkých podmínkách
• jednoduchá instalace do otvoru
 o průměru 12–13 mm

• vhodná do interiéru i exteriéru
• necitlivost vůči okolnímu světlu  
 (100 000 Lux)
• konektor M8
• napájecí napětí 10–30 V DC
• krytí IP65

Pozn. K dispozici také provedení s NPN výstupem.
Krytí IP65


