
vysoce spolehlivé
malý profil 12 x 16 mm
aktivní křížené paprsky

Světelné závory 
Cegard/Mini MOD
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Typ Obj. kód Popis Cena

cegard/Mini-MOD SY-2000-16 113 095
optická závora, 16 elementů, 74 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 
0–5 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm, 
vysílač + přijímač, řídicí jednotka, kabeláž

9 980,–

cegard/Mini-MOD SY-1900-24 113 233
optická závora, 24 elementů, 114 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 
0–5 m, monitorovací výška 1 630 mm, délka 1 900 mm, 
vysílač + přijímač, řídící jednotka, kabeláž

13 300,–

cegard/Mini-MOD SY-2000-32 113 097
optická závora, 32 elementů, 154 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 
0–5 m, monitorovací výška 1 800 mm, délka 2 000 mm, 
vysílač + přijímač, řídící jednotka, kabeláž

18 500,–

cegard/Mini-MOD SY-2000-36 114 559
optická závora, 36 elementů, 174 paprsků, rozsah 0–5m, monitorovací 
výška 1 600 mm, délka 2 000 mm, vysílač + přijímač, 
řídicí jednotka, kabeláž

12 200,–

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!

Vysoce kompaktní 
světelné závory Cegard/Mini MOD

Technické parametry Cegard/Mini MOD
• světelná závora CegardMini MOD je
 vhodná pro snadnou modernizaci 
 a ochranu výtahových dveří
• vhodná pro statické i dynamické aplikace
• profil pouze 12 x 16 mm, 
 délka do 2 000 mm
• monitorovací výška:
 16 el. 1 822 mm – délka profilu 2 000 mm 
 24 el. 1 630 mm – délka profilu 1 900 mm
 32 el. 1 800 mm – délka profilu 2 000 mm
 36 el. 1 600 mm – délka profilu 2 000 mm
• husté monitorovací pole se 74/114/154/174
 paprsky
• provozní rozsah 0–5 m
• integrovaný LED indikátor
• univerzální rozsah napětí 20–265 V AC/DC 
nebo 20 - 375 VDC
• reléový výstup pro snadnou integraci 
 do stávajícího systému
• odolnost vůči okolnímu světlu 
 (100 000 Lux)
• montáž možná čelně i ze strany, montážní
 otvory kompatibilní se světelnými
 závorami Cegard/Max, MiniMax
• součástí dodávky je také univerzální
 napájecí zdroj UPS a kabely  5 m
• krytí IP65 (na poptání také IP67), 
 řídicí jednotka IP56
• Cegard/Mini-MOD se 36 elementy splňuje 
požadavky normy EN 81-20
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Vybrané typy světelných závor Cegard/Mini MOD

dynamické aplikace statické aplikace
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