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Leia atentamente o manual antes do manuseio do equipamento 
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1. O Produto 

 

2. Especificações Técnicas 

Modelo CST – 30P CST – 60P CST – 100P 

Externo 30m 60m 100m 
Alcance 

Interno 90m 180m 300m 

Características do feixe Feixes duplos infravermelhos pulsantes. 

Tempo de resposta 50 – 700 ms (selecionável) 

Tensão de entrada 12 – 24 VCC / 11 – 18 VCA 

Corrente operacional < 65 mA < 70 mA 

Período de alarme 2 s (± 1) nominal 

Saída de relé Relé Form C (30 VDC/VAC/<0.6A) 

Chave anti-violação (Tamper) N.C. (normalmente fechado) aciona quando a tampa é 
removida 

Temperatura operacional -25ºC a 55ºC 

Umidade operacional <96% 

Ângulo de alinhamento ± 5º vertical, ± 90º horizontal 

Método de instalação Parede ou poste 

Peso 300 g (Tanto o receptor quanto o transmissor) 

Cor Preto 
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3. LEDs Indicadores 

 

 

• GOOD (verde): quando aceso, indica que os feixes estão alinhados. Quando apagado, 
indica que os feixes não estão alinhados. 

• LEVEL (vermelho): o brilho varia dependendo do nível incidente. 

• ALARM (vermelho): quando aceso, indica disparo de alarme. 

• POWER (verde): quando aceso, indica que os feixes estão sendo transmitidos. 

4. Cuidados e Segurança Antes da Instalação 

• Não instale o sensor em áreas de passagem de veículos ou áreas expostas a muito vento 
onde objetos possam interferir na operação do detector. 

• Evite instalar o sensor próximo a objetos que possam provocar mudanças de temperatura. 

• Evite expor à luz solar direta e/ou a faróis de automóveis. 

• Remova qualquer objeto que esteja à frente da lente do detector. 

• Instale o sensor em um local estável que não esteja sujeito a tremores.  

 

⇒ Fixar altura e distância do alarme em: 

Modelo Distância do alarme Ângulo do feixe de luz 

CST – 30P 30m 0.9m 

CST – 60P 60m  1.8m 

CST – 100P 100m  3.0m 
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5. Instalação 

• Solte o parafuso e remova a tampa. 
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• Prenda a chapa da base à parede, marque onde ficarão os furos de instalação e faça os 
furos de guia.  

 

 

 

• Prenda a base à parede, marque onde ficarão os furos de instalação e faça os furos de 
guia.  

 

 

 

• Rompa a película de na parte posterior do sensor e passe os fios através do orifício. 

 

• Monte o sensor na parede. 

Suporte removível 

Modelo com suporte incorporado (vista traseira) 
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• Conecte os fios aos terminais de borne. 

 

6. Terminais de Borne 

 

7. Relação Fiação/Alcance 

Diâmetro 12VDC 24VDC 

0,5 mm² (0.8 mm de diâmetro) 300m 600m 

0,75 mm² (1.0 mm de diâmetro) 400m 800m 
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1,25 mm² (1.2 mm de diâmetro) 700m 1400m 

2,0 mm² (1.6 mm de diâmetro) 1000m 2000m 

8. Instalação em Poste 

1. Abra o orifício para os fios no suporte e puxe os fios. 

2. Remova a tampa. 

3. Fixe a base no suporte. 

 

 
 

9. Ajuste do Feixe 

1. Remova a tampa e alimente o transmissor e o receptor. 

 

2. Observe o efeito de mira do visor a 10 cm à direita. 

3. Para ajuste vertical, utilize o parafuso de ajuste vertical. Para ajuste horizontal, mova o suporte 
horizontalmente para a posição desejada (não há parafuso de ajuste horizontal). Utilize o visor de 
ajuste, como destacada na figura acima, de forma a deixar o sensor oposto no centro deste visor. Faça 
isso no receptor e no transmissor. 

4. Caso o LED GOOD (verde) não estiver aceso. O LED GOOD (verde) deverá ficar aceso. Melhore o ajuste 
do feixe.  

Diagrama de fixação 
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10.Método de Ajuste do Feixe  

1. Insira o voltímetro no borne de teste (LEVEL) no receptor. Fique atento à polaridade. 

2. Ajuste o ângulo horizontal e o ângulo vertical até que a tensão do orifício de teste eleve-se ao máximo 
(3,8V). 

3. Se a tensão for menor que 3,8V o transmissor deverá ser reajustado. 

 

11. Ajuste do Tempo de Resposta 

 

Observação: Quanto mais brilhante estiver a luz do LED LEVEL, maior é a precisão do feixe. 
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12. Testes 

Após a instalação, confirme a operação correta através de testes de percurso. 

Baseie-se nas condições de LED conforme a tabela a seguir: 

 Condição Indicação 

Transmissor Transmitindo LED verde aceso 

Observado LEDs GOOD e LEVEL acesos 
Receptor 

Alarme LED ALARM aceso 

 

13. Dúvidas Frequentes 

 

Dúvida Possível causa Solução 

Os LEDs do 
transmissor não 

acendem 
• Tensão inadequada • Verifique a alimentação e cabos 

Os LEDs do 
receptor não 
acendem 

• Tensão inadequada • Verifique a alimentação e cabos 

O LED de alarme 
do receptor não 
acende, mesmo 
quando os feixes 
são bloqueados 

• Feixes estão sendo refletidos para o 
receptor por outros objetos 

• Os feixes não foram cortados 
simultaneamente 

• Tempo de corte de feixe muito curto, 
menor que o tempo de resposta 

• Remova o objeto refletor ou 
mude a direção do feixe 

• Corte o feixe duplo 

• Diminua o tempo de resposta 

Quando os feixes 
são bloqueados, o 
LED do receptor 
acende, mas o 
alarme não 
dispara 

• Fiação em curto circuito 

• A conexão não está adequada 
• Verifique a fiação e a conexão 

O LED de alarme 
do receptor está • Os feixes não estão adequadamente • Ajuste os feixes 
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sempre aceso ajustados 

• Há barreiras entre o transmissor e o 
receptor 

• A tampa ou as partes ópticas estão 
sujas 

• Remova as barreiras 

• Limpe as partes ópticas com um 
pano macio 

Alarme 
intermitente 

• Fiação inadequada 

• Alimentação/tensão flutuante 

• Barreiras móveis entre o transmissor e 
o receptor 

• Base de instalação instável 

• Bloqueio por outros objetos móveis 

• Verifique a fiação 

• Verifique a alimentação 

• Remova possíveis barreiras ou 
mude a posição de instalação 

• Firme a base 

• Ajuste o feixe 

• Ajuste o tempo de resposta ou 
mude a posição de instalação 

ANOTAÇÕES 
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Certificado de Garantia 
 

 

 

 

 

 

1- Todas as partes, peças e componentes, são garantidos contra eventuais DEFEITOS DE FABRICAÇÃO que 
porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão 
da nota fiscal do produto. 

2- Constatado o defeito, deve-se imediatamente comunicar à empresa que efetuou a instalação ou 
serviço autorizado mais próximo. Somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito 
durante o prazo de garantia. Caso contrário esta garantia perde o efeito, pois o produto terá sido 
violado. 

3- Em caso de atendimento domiciliar e/ou necessidade de retirada do produto, as despesas decorrentes 
de serviços, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam por conta e risco do 
consumidor. 

4- A garantia ficará automaticamente cancelada se o produto for violado, receber maus tratos ou sofrer 
danos decorrentes de acidentes, quedas, agentes da natureza (raios, inundações), variações de 
tensão elétrica, sobrecarga acima do especificado e instalação em desacordo com o manual. 

A Khronos reserva-se o direito de alterar o equipamento sem aviso prévio. 

 

LOCAL: _________________________________________________ 

REVENDA: _______________________________________________ 

DATA: __________________________________________________ 

 

  

 

 

 
 
Importado por: Khronos Indústria, Comércio e Serviço em Eletrônica LTDA. CNPJ 78.323.094/0004-70. 

País de origem: China. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.009.030.015.01 

Informações e suporte técnico do produto: 
www.cs.ind.br      suporte@cs.ind.br 

 
CS COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA 

Fone: +55 (48) 3246-8563 

A CS Comunicação e Segurança fornece este documento no estado em que se encontra, não 
oferecendo nenhuma garantia quanto à precisão das informações fornecidas e se exime de qualquer 
responsabilidade por danos e prejuízos resultantes do seu uso. 


