TELEMOTIVE XLTX
Rádiové dálkové ovládání

SPOLEHLIVÉ, VÝKONNÉ, FLEXIBILNÍ
TO JE TELEMOTIVE XLTX
Nejnovější trendy a technologie v lehkém, ergonomickém a
odolném krytu s nadčasovým designem – Telemotive XLTX.
Pohodlně tvarovaný vysílač se snadno ovládá, všechny prvky
padnou do ruky.
Rozsáhlými možnostmi nastavení a konfigurace vyhoví XLTX i těm
nejnáročnějším požadavkům průmyslových aplikací.

VŠESTRANNÉ S MNOHA FUNKCEMI
ź Grafický displej se systémovými a
provozními informacemi
vč. indikace stavu baterie, síly
signálu a výstražnými
informacemi formou grafických
symbolů.
ź možnost obousměrné komunikace
s přijímačem pro aplikace, které vyžadují zpětnou vazbu, pro informace o stavu
ovládaného zařízení a pro potvrzení vysílaných povelů.
ź K dispozici RF modul s vyšším vysílacím výkonem pro zvýšení pracovního dosahu nebo
pro obtížné provozní podmínky. Frekvenční pásma: 72 MHz, 400 MHz, 900 MHz a
2,4 GHz.
ź Nastavení podle potřeb uživatele.

ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ
ź Robustní, vysoce pevný plastový kryt IP66 (NEMA 4)
pro maximální ochranu před nárazem a vlivem okolí.
ź Díky optimalizované spotřebě energie patří XLTX mezi
rádiová ovládání s nejdelší výdrží baterie na
současném trhu. Navíc je vybaveno zásobníkem
náhradní baterie.
ź Nabíjecí Ni-MH baterie.
ź Vyhovuje vojenským specifikacím.

Hlavní a záložní baterie

PŘIZPŮSOBENÍ VAŠÍ APLIKACI
ź Volitelně až 8 lineárních pák nebo 4 joysticky vč. libovolné kombinace.

ź Různé tvary zakončení páky joysticků pro jejich
snadnou identifikaci.
ź Volitelný vypínač s klíčem nebo snímač kódu na
boku vysílače.
ź Různé kombinace lineárních pák, joysticků,
vypínačů, přepínačů nebo potenciometrů.
ź Volitelně s plynulým, proporcionálním řízením.
ź Možnost připojení kabelem.
ź Gravírovaný štítek s volitelným popisem a
symboly.

Různá zakončení joysticků

MAGNETEK - JEDNODUCHÁ VOLBA

PERFEKTNÍ PRO KAŽDOU APLIKACI
XLTX se může snadno přizpůsobit téměř každé aplikaci. Magnetek nabízí
inovativní a cenově výhodné řešení bezdrátové komunikace, kompletně
připravené pro spolupráci s řídícími systémy zdvihacích nebo jiných
transportních zařízení. Na základě Vašich požadavků navrhneme co
nejjednodušší a nejvýhodnější řešení s nejmenším počtem dílů a maximálním
využitím schopností zařízení.
Nabízíme kompletní plug-and-play balíčky pro dálkové řízení strojů, balíčky
navržené na míru Vašim zařízením a důkladně testované.
Balíčky obsahují:
ź Kontrolní a řídící obvody
ź Grafické displeje
ź Naprogramování podle požadavků dané aplikace
ź Kryty: IP66 (NEMA 4) nebo nerezové
ź Hotovou kabeláž s potřebnými konektory
ź Antikolizní systém

ź Až 64 programovatelných výstupů

SYSTÉMY NA MÍRU
Pro rozsáhlé a nadstandardní možnosti přizpůsobení jsou naše
předprojektované systémy vybaveny přijímačem Flex-M.

ź Možnost pracovních režimů Pitch & Catch nebo

multibox
ź Proporcionální moduly
ź Možnost monitoringu činnosti

MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE FLEX M

ź Krytí IP66 (NEMA 4 nebo NEMA 4X)

ź Modulární koncepce

ź Licencovaná pásma - FCC Part 90, IC Part C

ź Obousměrná komunikace

ź Bezlicenční pásma - FCC Part 15, IC Part K

ź FCC Part 15, 900 MHz

ź AC nebo DC napájení různých hodnot

ź Laditelný vysílač, 32 kanálů
ź Montáž na DIN lištu

Jiné konfigurace nebo frekvenční pásma jsou k
dispozici jako zakázková řešení

Přijímač Flex-M

MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE INTELESMART
ź Uživatelské mapování výstupů

OPTIMALIZOVANÁ ZAKÁZKOVÁ ŘEŠENÍ
Na základě Vašich požadavků navrhneme a s přijímači 18K,
Flex M nebo inteleSmart připravíme optimální řešení.

USB nebo IR adaptérem
ź 12 až 24 výstupů
ź Laditelný vysílač, 31 kanálů
ź Optimalizovaný pro řízení

frekvenčních měničů, PLC nebo
stykačů

Přijímač inteleSmart

MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE 18K

ź Kompaktní provedení s minimálními rozměry

ź Zakázková konfigurace podle

ź Krytí IP66 (NEMA 4X)

potřeb aplikace

ź Volitelné připojení kabelem

ź Modulární koncepce

ź Skupinové kódování - možnost rozpoznání a

ź Jednoduchá konfigurace a

údržba

Přijímač 18K

spolupráce až s 8 vysílači podle zásady kdo dřív
přijde je dříve obsloužen.

Pro více informací kontaktujte společnost TER Česká s.r.o. nebo Vašeho prodejce
TER Česká s.r.o.
zástupce MAGNETEK Material Handling pro region střední, východní Evropy a Rusko
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