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Parabéns, você adquiriu um produto com selo de qualidade máxima IPEC. Utilizando a mais alta tecnologia do desenvolvimento até a expedição do produto, 
proporcionando conforto e comodidade no seu dia a dia.  

Tecnologia que você usa
...............................................................................................................

SENSORES ATIVOS
LINHA DUAL 

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto sem aviso prévio. 

Dual 
30mt

Dual
60mt

Dual 

100mt

O Sensor Perimetral de Duplo Feixe, exerce seu trabalho somente em par, Transmissor e Receptor, onde o Transmissor irradia Luz infravermelho linear 
(invisível a olho nu) e o Receptor capta o sinal, e quando houver uma interrupção em ambos dos feixes, ocorrerá o disparo de um relé.

Sensor Perimetral de Duplo feixe, ideal para instalação em  ALARMES convencionais e monitorados, Cercas elétricas e AUTOMATIZADORES  de portões 
para uso residencial, comercial ou industrial.

OBS: (1) Distância externa - poderá ser instalado com a incidência de luz solar, luzes artificiais, chuva, ventos, entre outros;
(2) Distância Interna - poderá ser instalado em área interna que esteja livre de luz solar, luzes artificiais e equipamentos que gerem baixas frequências e 
alta potência.

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: De 12 VDC;
DISTÂNCIA DE INSTALAÇÃO ENTRE TRANSMISSOR, RECEPTOR E CONSUMO:

DUAL 30 30 mts 50 mts 80 mA8 cm

MODELO

DUAL 60 60 mts 100 mts 80 mA8 cm

DUAL 100 100 mts 150 mts 100 mA8 cm

A nova linha Dual possui sensores digitais com frequência de 40Khz fixa, seu alinhamento é preciso, portanto é importante lembrar que 
se a instalação estiver desalinhada (fora de nível) ou fora de prumo, os sensores 
NÃO alinham. 

-ARTICULADOR: Possui articulador Horizontal e Vertical para a correção e 
ajustes dos feixes:

-LED VERMELHO: Quando aceso, indica sensor desalinhado durante a 
instalação e sensor obstruído durante funcionamento

-VERTICAL - Permite ajustar verticalmente os sensores TX e RX, em até 6º, ou 
seja, serve para corrigir irregularidades da superfície onde os sensores forem 
fixados em até 15 mm do prumo. Veja as figuras abaixo:

-POTÊNCIA DO SINAL DO INFRAVERMELHO - O sensor Dual possui 2 níveis de POTÊNCIA DO SINAL DO INFRAVERMELHO  NA 
UNIDADE EMISSORA ( MAIOR e MENOR).  Para distancias indicadas pelo manual mantenha a chave J1 para o lado MAIOR e para  metade da 
distância, deixar na posição MENOR.

-HORIZONTAL - Permite ajustar horizontalmente e verticalmente os sensores 
TX e RX, em 85º + 85º

-LED VERDE: Quando aceso, indica sensor alinhado      durante a instalação e 
sensor normal durante o funcionamento

ALINHADOR ELETRÔNICO: Possui alinhador eletrônico incorporado 
sinalizado por leds, onde: Parafuso

de ajuste
horizontal.
Após finalizado
o ajuste aperte 
o parafuso para
o sensor não mudar de
posição no momento
de encaixar a tampa.

Parafuso
de ajuste
vertical.

Figura ilustrativa do
ajuste Horizontal.
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SUGESTÃO DE FIAÇÃO3

-Para a fiação dos sensores, entre os sensores e o Alarme poderão ser de bitolas inferiores, como por exemplo 24 AWG.

-Recomendamos que, para instalações acima de 7 pares, que se coloque um  carregador flutuador e uma bateria a parte para suportar o consumo da 
instalação e não sobrecarregar o sistema de alarme;
-Já para os setores de Alarmes, a bitola do fio recomendada é 24 AWG com diâmetro de 0,509 mm/ 1,85 ohms por Km e 0,612 Ampéres;
-Evite passar os fios junto à rede elétrica predial. Isto pode fazer com que chegue ruído na alimentação dos sensores;

Para a alimentação dos sensores TX e RX, deverá ter os seguintes cuidados:

-Antes de dimensionar a instalação, verifique o consumo de cada conjunto de sensores e confira a quantidade que deverá ser instalada;

-Verificar a distância da primeira unidade TX ou RX até a última unidade TX ou RX em relação ao Alarme (ponto de partida) a quantidade de sensores 
instalados;
-Quantidade de sensores instalados: a bitola do fio indicado é de 18AWG - diâmetro de 1,024 mm, 20.73 ohms por KM. Isto porque quanto menor a 
bitola do fio, maior é a perda de energia elétrica e também o acúmulo de ruídos;


