
PCBLED - PAINEL CONTADOR BI-DIRECIONAL EM LEDs COM SENSOR

O PCBLED foi destinado a controlar quantitativamente o fluxo de passagem pessoas que entram e saem de locais onde não
possa haver aglomerações, mantendo a ordem e atender requisitos e ou recomendações dos órgão públicos de fiscalização. 
 O contador possui display de 4 dígitos com barreira infravermelha ativa com alcance de 3 metros. Este equipamento é ideal
para  a  contagem de pessoas  ou  veículos,  que  permite  a  identificação do  sentido  de  passagem:  o  sensor  identifica  por
triangulação se a pessoa ou veículo está entrando ou saindo do ambiente, e faz a contagem de acordo, incrementando ou
decrementando a numeração no painel. Também acompanha um controle sem fio para contagem manual ou para ajustes
rápidos na contagem e configurações. Também é possível zerar o painel (reset) através do controle sem fio. Possui 6 modos
de operação, atendendo a diversas necessidades de contagem no comércio, indústrias, eventos, transportes, portarias, festas,
pesquisas de trânsito, contagem de objetos em sistemas industriais e de logísticas. muito mais.

CARACTERISTICAS TECNICAS
-Contagem bidirecional, crescente e decrescente via sensor;
-Fator de multiplicação ou divisão (exemplo: incrementar de 2 em 2, ou contar 1 a cada grupo de 5 objetos);
-Permite definir um número limite para contagem, com aviso sonoro e visual;
-Possibilidade de reset automático;
-Opção para salvar a numeração atual em caso de desligamento ou queda de energia;
-Beep opcional com controle de volume;
-Função campainha, ideal para uso em lojas, avisando a entrada de um cliente;
-Limite de 1 contagem por segundo;
-Alcance do sensor: 3 metros;
-Dimensões do painel: 24 x 14 cm;
-Tamanho dos dígitos: 6,5 x 4 cm;
-Tensão de operação: 7.5 VDC (Corrente Contínua);

ESPECIFICAÇÔES TECNICAS
- Display com 4 dígitos; 
- LEDs em SMD branco de alto-brilho;
- Controle de volume digital;
- Fonte de alimentação;
- Tensão de operação: 7.5 VDC (Corrente Contínua);
- Tensão de rede: 90~240Vac;
- Limite de 1 contagem por segundo;
- Alcance do sensor: 3 metros;
- Dimensões do painel: 24 x 14 x 5 cm;
- Tamanho dos dígitos: 6,5 x 4cm;
-Área reservada para atuação do contador: 1,8m³.
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