D158 CANHÃO DE ILUMINAÇÃO
INFRAVERMELHO
Manual de Instalação e Funcionamento
É utilizado em conjunto com câmeras monocromáticas e com lambda de
940nm para iluminação infravermelho focalizada.

CARACTERÍSTICAS:
§
Alimentação: 13,5VDC;
§
Consumo de corrente: 280mA;
§
Ângulo de abertura do feixe: 20º;
§
Deve ser utilizado com câmeras de lambda de 940nm;
§
Dimensões: 90mm x 60mm x 40mm.

INSTALAÇÃO:
§
Retire a placa da caixa;
§
Introduza a câmera no orifício central da placa utilizando dois pedaços de
fita dupla face para a fixação;
§
Efetue a ligação elétrica na câmera;
§
Cole o conjunto câmera e placa no fundo da caixa utilizando a fita dupla
face;
§
Fixe o equipamento de modo que ele focalize a área que se deseja
iluminar;
§
Conecte os fios provenientes da alimentação: negativo e positivo.
Obs: O alcance do foco sofrerá variações de acordo com a sensibilidade de
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CERTIFICADO DE GARANTIA
A DECIBEL® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal.
Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que
sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta
garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por
acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver
ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou
consertado por pessoa não credenciada pela DECIBEL®.
Modelo:___________________________________.
N° de Série:________________________________.
N° do Pedido de Compra:_____________________.
N° da Nota Fiscal:___________________________.
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