Radio
Remote Control

CALL17/8.2

Zaøízení pro bezdrátové ovládání mostových, portálových a sloupových jeøábù, materiálových zakladaèù, zvedákù,
manipulátorù a montáāních ploin.
DATA

DIRECTION

2 SPEED

METAL
HOUSING

PORTABLE
CARD

LONG
RANGE

433MHz

Charakteristické vlastnosti:
! urèeno pro jednoduí aplikace s jednorychlostními a dvourychlosními pohony
! robustní vysílaè s centrální hliníkovou skoøepinou a speciálními odlitky z nárazuvzdorných plastù, na pøání v ochranném koāeném pouzdru
! LCD displej pro zobrazování provozních informací a stavu akumulátoru
! 8 dvoustupòových tlaèítek + høibová hlavice STOP
! standardnì dva pøepínaèe doplòkových funkcí ( I, II, I + II; Hlavní/Pomocný;
Mikro/Rychle; pøedvolba ovládaného stroje, tandemový provoz apod.)
! samostatné kanály pro START/STOP, akustickou návìst, pomocné osvìtlení
! povel pro pøemostìní koncového vypínaèe oetøen v souladu s ÈSN 270140
! funkce KEY-LOCK pro pohotové uzamknutí klávesnice
! automatický pøechod do STAND-BY módu po nastaveném èase
! hodinové rychlonabíjení akumulátoru s výdrāí 12 hodin v obvyklém provozu
! pøenosná pamìová karta s provozní konfigurací vysílaèe
! funkce AAD a VAA pro sdílené ovládání skupiny strojù roziøujícími vysílaèi
! pøedání a pøevzetí oprávnìní ve vech reāimech sdíleného ovládání
! na pøání bezpeènostní funkce INFRA START proti nahodilé aktivaci zaøízení
! zdvojený bezpeènostní obvod s kontrolou platného povelu
! blokovací vstup pro vazby alternativního ovládání
! SW konfigurovatelnost funkèních vlastností podle poāadavkù uāivatele
! 14 volnì programovatelných výstupních povelových relé
! optická indikace provozních stavù svítilnou nebo indikaèním panelem
! vyrábìno v ÈR, excelentní servis, skladová dostupnost náhradních dílù
Hlavní technické údaje:
pracovní dosah
frekvenèní pásmo
výstupní VF výkon
reakèní doba
rozsah pracovních teplot:
elektrotechnické krytí
hmotnost vysílaèe

typ.120m
430- 434MHz
10mW
65ms
-15°C a +60°C
IP54/56
480g

napájení: pøijímací èást
vysílaè
nabíjecí adaptér
rozmìry: pøijímací èást
vysílaè
indikaèní panel
ivotnost akumulátoru

230/400VAC/50Hz
aku Li-Ion 7.2V/1000mAh
230VAC/50Hz
250x200x100mm
80x200x35mm
175x100x60mm
cca 1 000 nabíjecích cyklù

Posouzení shody: TÜV SÜD Czech s.r.o., inspekèní certifikát ev.è.: 1682/90/10/BT/IC/E
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