A8, A6, A4 Tlačítkové

Kompaktní, ergonomické, bezpečné
Tlačítkové vysílače A8, A6, A4 (označení je odvozeno od počtu tlačítek) jsou lehké, kompaktní a odolné proti pádu z výšky 1,5
metru. Mají navigační menu pro nastavení funkcí a technických vlastností dle požadavků dané aplikace. Standardně jsou
vybaveny vnitřní a snadno vyjímatelnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. ID vnitřní paměť vysílače obsahuje jedinečnou
adresu dálkového ovládání a veškeré nezbytné individuální informace.

Možnosti vysílačů A8, A6, A4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funkce STOP v souladu s EN ISO 13849-1
Dvoupásmová technologie (434 MHz / 915 MHz)
Automatické vyhledávání volné frekvence
Vhodné pro aplikace pro řízení s více RDO
Universální dokovací stanice pro nabíjení baterie
Vnitřní lithiová baterie bez paměťového efektu
Velmi lehký vysílač odolný proti pádu z výšky 1,5 metru
Multifunkční příkazy (přepínač “1, 1+2, 2”; nebo “1/2”,
funkce blokování, tlačítko)
Pracovní dosah 75 - 100 metrů
4 LED pro zpětnou vazbu pro znázornění statusu stroje
Navigační menu pro nastavení funkcí a technických vlastností
Záznamník dat pro záznam operací rádiového ovládání
PIN kód pro zabránění neoprávněnému použití
ID vnitřní paměť vysílače
Lze používat při nabíjení
CAN komunikace a sériové porty

Provedení

A4

A6

A8

Příslušenství
USB adaptér
(s EU zástrčkou)
Nový adaptér s EU zástrčkou
a USB výstupem.

Dokovací stanice
Universální nabíjecí
systém.

Nabíječka se zásuvkou

Držák na zeď

Nabíjecí systém s rychlým
připojením vybavený power
bankou pro získání další energie,
když se používá. K dispozici s USB.

Pro upevnění na zeď.
K uložení vysílače, když
se nepoužívá.

Soft pouzdro

Odolné pouzdro
s popruhem přes rameno

Volitelné soft pouzdro, které
zaručuje dobrou ergonomii
ovládání tím, že zlepší cit
při dotykovém ovládání
tlačítek.

Pro lepší přenositelnost
vysílače. Je součástí
standardní výbavy.

Technické parametry
Napájení

Baterie Li-ion 3,7 VDC

Frekvenční pásma

433,05 - 434,79 MHz (64 kanálů)
915 - 928 MHz (256 kanálů)

Typický pracovní dosah

75 - 100 metrů

Bezpečnostní úroveň funkce STOP

PL d (EN ISO 13849-1)

Průměrná doba provozu s plně nabitou baterií
(nepřetržité požití při teplotě 20°C / 68°F)

40 h

Stupeň krytí

IP 65

Provozní teplota

(-20°C) ÷ (+55°C) / (-4°F) ÷ (+131°F)

Skladovací teplota

(-40°C) ÷ (+70°C) / (-40°F) ÷ (+158°F)

Rozměry

64,5 × 179 × 37,5 mm / 2,54 × 7,05 × 1,48 in

Hmotnost

0,25 kg (0,551 lb)

A8, A6, A4 tlačítkové vysílače mohou být provozovány se všemi Autec AIR Series přijímači.
ACRS 13-G/L, DCRS13

ACRM15, ACRM5E, DCRM24

123 × 202 × 83 mm
		

1,2 kg

185 × 235 × 105 mm
		

2,2 kg

HACRP8, MVRCAN
144 × 120 × 63 mm
		

0,65 kg

250 × 290 × 110 mm
		

4,5 kg

A8, A6, A4 tlačítkové vysílače je možné použít pro vícenásobné systémy (více přijímačů, více vysílačů, více jednotek).

Přijímače

Souprava RDO
•
•
•
•
•

Vysílač + vnitřní baterie
Přijímač
Dokovací stanice
Odolné pouzdro s popruhem přes rameno
AIR Series provozní návod na CD
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