
Dimensões
Acessório: L:30 x A65 x P40
Embalagem: L:34 x A120 x P55

Peso
Bruto: 0,080kg
Líquido: 0,076kg

mm
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LINHA DE

ACESSÓRIOS

barreira
sbfs g1

Segurança em primeiro lugar
O sensor de barreira modelo SBFS G1 é um disposi�vo de segurança que tem
por obje�vo evitar acidentes em caso de um acionamento não intencional do
portão de garagem automa�zado. Este disposi�vo é composto por duas
partes, um Sensor Transmissor, que transmite o feixe infravermelho, e um 
Sensor Receptor, que recebe este sinal e faz a comunicação com a central 
eletrônica do automa�zador.

Compa�bilidade
Compa�vel com automa�zadores Contel que u�lizam saída NF codificada ou

não codificada, bem como com outros equipamentos eletrônicos que traba-

lham com sistemas NA/NF não codificados. 



Receptor

Transmissor

Veja no site
Escaneie o código QR
abaixo para acessar a

página do produto.

Visão Geral

Principio de Funcionamento
Os sensores são instalados um em cada lateral do portão, direcionados um contra
o outro, de modo que se forme um feixe infravermelho. Ao interromper este feixe 
durante um ciclo de fechamento do portão, a central eletrônica iden�fica o sinal e
inicia imediatamente um ciclo de abertura. Um ciclo de fechamento somente será
possível quando o objeto que interrompe o feixe for removido.

Segurança em primeiro lugar
O sensor de barreira modelo SBFS G1 é um disposi�vo de segurança que tem por
obje�vo evitar acidentes em caso de um acionamento não intencional do portão
de garagem automa�zado. Foi desenvolvido para atender aos requisitos especifi-
cados pelo Inmetro através da Portaria 371 de dezembro de 2009. Este disposi�vo
é compostos por um duas partes, um Sensor Transmissor, que transmite o feixe 
infravermelho, e um Sensor Receptor, que recebe este sinal e faz a comunicação 
com a central eletrônica do automa�zador.

Distância entre Unidades: 1,5m a 15m;
Tensão de Alimentação: 12 Vcc;
Consumo de corrente: 20 mA;
Sinal de Saída  configurável NA/NF;
Proteção contra inversão de polaridade;

Caracterís�cas

Conteúdo da Embalagem
01 Sensor Transmissor.
01 Sensor Receptor.
01 Chicote 3 vias.
01 Manual de Instrução.

Trava Elétrica

Outros Acessórios

Nobreak UPS

ATENÇÃO!

MANTENHA-SE AFASTADO DA ÁREA
DE ATUAÇÃO DO PORTÃO, UMA VEZ
QUE O MESMO PODERÁ OPERAR
INESPERADAMENTE.

PORTÃO AUTOMÁTICO!

www.contel.ind.br
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Placa de Sinalizacção

Placas de Alerta

www.contel.ind.br | comercial@contel.ind.br | +55 (54) 3224-2433

Transmissor TX Stylo
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