DYNAMIC
DYNAMIC+
DYNAMIC+P

AUTEC

GLOBÁLNÍ ZASTOUPENÍ

AUTEC je předním výrobcem bezdrátových ovládacích zařízení s bezpečnostními funkcemi
používanými k dálkovému ovládání samohybných nebo stacionárních pracovních strojů ve
stavebnictví, ocelářském průmyslu a údržbě a logistice obecně. Vývojové a výrobní ústředí se nachází
v italské Vicenze, 100 km od letištního uzlu v Benátkách. Další společnosti skupiny sídlí v Německu,
Španělsku, Jižní Koreji, Číně, USA, Kanadě a Brazílii a poskytují technickou, logistickou a obchodní
podporu. AUTEC integruje řízení podnikových procesů, zejména designu a výroby, založené na
spolehlivosti, robustnosti a bezpečnosti.
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BEZDRÁTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ RÁDIOVÉ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PRO PRŮMYSLOVÉ
APLIKACE NA CELÉM SVĚTĚ OD ROKU 1986
RŮZNÉ ZEMĚ PRODÁVAJÍCÍ SVÉ
PRODUKTY
LÉTA ZKUŠENOSTÍ VE VÝVOJI
BEZDRÁTOVÝCH OVLÁDACÍCH SYSTÉMŮ
SKUPINA SPOLEČNOSTÍ A VÍCE NEŽ 30
DISTRIBUTORŮ A SERVISNÍCH CENTER PO
CELÉM SVĚTĚ

RÁDIOVÉ DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
PRO HYDRAULICKÉ A MOBILNÍ STROJE

Frekvenční
pásma

Pro aplikace stejnosměrného proudu obvykle spojené s hydraulickými stroji používanými na pracovištích,
v logistice a dopravě, údržbě infrastruktury a mnoha dalších odvětvích nabízí AUTEC rádiové ovládání
řady DYNAMIC, DYNAMIC + a DYNAMIC + P s různými funkcemi, které splňují specifické požadavky.

OBECNÉ VLASTNOSTI
•
•
•
•

Rozhraní člověk-stroj je k dispozici na široké škále grafických displejů nebo LED diod
Barevné displeje jsou CODESYS V3.5 programovatelné přes Ethernet v souladu s IEC 61131-3
Přizpůsobitelné komunikační protokoly CANopen 2.0A, CANopen 2.0B a J1939
Programovatelné funkce pro několik digitálních a proporcionálních aplikací

Hammingova vzdálenost: ≥ 15
Typický pracovní dosah: 100 m (330 ft)
Stupeň krytí: IP65 (NEMA 4)
Rozsah pracovních teplot vysílacích jednotek: (-25 °C) ÷ (+ 55 °C) / (-13 °F) ÷ (+ 130 °F)
Rozsah pracovních teplot přijímacích jednotek: (-25 °C) ÷ (+ 70 °C) / (-13 °F) ÷ (+ 158 °F)
Skladovací teplota vysílacích a přijímacích jednotek: (-40 °C) ÷ (+ 85 °C) / (-40 °F) ÷ (+ 185 °F)

BEZPEČNOST
Řady DYNAMIC, DYNAMIC +, DYNAMIC + P byly navrženy tak, aby splňovaly nejnovější normy funkční
bezpečnosti včetně EN ISO 13849-1 a IEC 62061. Vysílací a přijímací jednotky mezi sebou komunikují
pomocí jedinečného, jednoznačného, nereprodukovatelného kódu prostřednictvím „Proprietární systém
AUTEC“.
• Funkce STOP do PL e, kat. 4 / SIL 3 v souladu s EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
• Ochrana před neúmyslným pohybem z klidového stavu (UMFS) do PL d, kat. 3 / SIL 2 podle EN ISO
13849-1 / EN IEC 62061
Funkce STOP a UMFS byly certifikovány TÜV SÜD na mnoha modelech řady DYNAMIC. Certifikát
vydaný kompetentní, uznanou a nezávislou třetí stranou je další zárukou bezpečnosti, kvality a
spolehlivosti produktu.

RADIOVÁ KOMUNIKACE FHSS
Vysílací jednotky a přijímací jednotky spolu komunikují v režimu „přeskakování frekvencí“, což znamená,
že dynamicky používají pracovní frekvence. V zásadě neustále mění pracovní frekvence a před použitím
kontrolují, zda je frekvence volná. Tímto způsobem udržují stabilní rádiové spojení, i když existuje rušení,
a současně vytvářejí co nejméně rušení pro ostatní rádiová zařízení v oblasti. Vysoce spolehlivé rádiové
spojení poskytuje rychlou a přesnou odezvu na proporcionální ovládání bez nutnosti mapování frekvencí,
i když jsou rádiové frekvence velmi přeplněné.

DYNAMIC

DYNAMIC+

DYNAMIC+P

870 MHz
(128 kanálů)
915 MHz
(256 kanálů)
447 MHz
(32 kanálů)
434 MHz
(63 kanálů)
429 MHz
(40 kanálů)
2.4 GHz
(až 83 kanálů)

870 MHz
(128 kanálů)
915 MHz
(256 kanálů)

870 MHz
(128 kanálů)
915 MHz
(256 kanálů)

CANopen 2.0 A

CANopen 2.0 A
CANopen 2.0 B
J1939

CANopen 2.0 A
CANopen 2.0 B
J1939

přizpůsobitelné

přizpůsobitelné

Sběrnice

Speciální
funkce

Dostupné
přijímací
zařízení

2.4 GHz
(až 83 kanálů)

VÍCE SYSTÉMŮ
(s pásmem 2,4 GHz)

DVOUPÁSMOVÝ
SINGLE MODUL

PÁROVÁNÍ
PŘES KABEL

Lze integrovat více
systémů, jako jsou Take
& Release, multi-přijímací
a multi-jednotkové
systémy.

Dvojité frekvenční pásmo
dostupné v jednom
rádiovém modulu.

Vysílací jednotka a
přijímací jednotka jsou
spárovány kabelem.

CRX
ARX
ARM
ADD

CRD

CRP

PÁROVÁNÍ
U řady DYNAMIC + P jsou vysílací jednotka a přijímací jednotka spárovány pomocí jednoduchého
postupu PÁROVÁNÍ, při kterém jsou obě jednotky spojeny kabelovým ovládáním. Systém ponechává
AUTEC již spárovaný a identifikovaný. Jednotky nemají kódový klíč. Největší výhodou je, když musí být
jedna ze dvou jednotek nahrazena záložní jednotkou: pokud k tomu dojde, PÁROVÁNÍ činí postup
mnohem jednodušším.

161 mm (6.30 in)

138 mm (5.40 in)

COMPACT

1.8 kg (3.9 lb)

COMPACT je vysílací jednotka používaná pro dálkové ovládání strojů v různých
sektorech.
Se spolehlivým rádiovým spojením a dodržováním požadavků na funkční bezpečnost
je tento „kompaktní“ vysílač, který lze přenášet na bederním pásu nebo ramenním
popruhu, vhodný pro použití v obtížných pracovních podmínkách. Navržen s
ergonomickým tvarem, aby se zabránilo nedobrovolné aktivaci a problémům
způsobeným vnějším rušením při používání. Jeho pracovní oblast je optimalizována
tak, aby byl umožněn snadný přístup a držení tlačítek nahoře a po stranách. Horní rám
má pohodlné gumové rukojeti a 2,8" TFT barevný displej.
Ve všech konfiguracích je zaručena mechanická a chemická odolnost, stejně jako
stupeň krytí IP65 a odolnost proti pádu 1,5 m.

260 mm (10.20 in)

260 mm (10.20 in)

FJC/DJC/PJC

HLAVNÍ RYSY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obousměrné rádio FHSS s automatickým
vyhledáním volného kanálu (870/915 MHz
nebo 2,4 GHz, v závislosti na modelu)
Funkce STOP do PL e, SIL 3 (v souladu s EN
ISO 13849-1 / EN IEC 62061)
UMFS do PL d, kat. 3 / SIL 2 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
Lze použít také ve více systémech (pouze 2,4
GHz)
Odnímatelný vypínač s klíčem ID 0-1
Typický pracovní dosah: 100 metrů (330 ft)
Přizpůsobitelné označení
Zobrazení stavu stroje pomocí 4 nebo 32
LED
Autonomie s plně nabitou baterií při 20 °C
(68 °F):
18,5 h s Li-Ion baterií bez displeje
9 hodin s Li-Ion baterií a 2,8" displejem 11
h s baterií NiMH

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•

Ramenní pás nebo bederní pás
Vyjímatelná NiMH nebo Li-Ion baterie a
nabíječka baterií

MOŽNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,8" TFT LCD displej (240x320 pixelů, 65536
barev)
32 signalizačních LED
LED na panelu
Kabelové ovládání
Externí bzučák
IR senzor
Hliníkový panel (pro drsné pracovní
prostředí)
Ochrana před mořským prostředím
Odnímatelný mechanický vypínač s klíčem
(pokud není k dispozici ID klíč 0-1)
Odnímatelný magnetický vypínač s klíčem
M-Key (pouze pro PJC)

243 mm (9.60 in)
175 mm (6.80 in)

LINK

1.75 kg (3.80 lb)

LINK je vysílací jednotka speciálně navržená pro bezdrátové ovládání hydraulických
jeřábů pomocí 4 až 6 lineárních joysticků.
Hlavními rysy tohoto produktu jsou ergonomie a spolehlivost, které nabízejí uživateli
značné výhody. Možnost zpětné vazby dat zobrazuje informace o ovládacích prvcích a
stavu stroje v reálném čase na 2,8'' TFT LCD barevném displeji.
Postranní tlačítka jsou plochá a mají velkou dotykovou plochu, která je činí dobře
chráněnými a snadno použitelnými. Zákazníci si mohou produkt přizpůsobit pomocí
vlastního loga.
LINK je k dispozici s technologií FSA s obousměrným rádiem FHSS ve frekvenčním
pásmu 870/915 MHz nebo 2,4 GHz. LINK lze také použít s DYNAMIC + P a lze jej
spárovat s novým přijímačem CAN (CRP) pomocí kabelu.

FJN/DJN/PJN

HLAVNÍ RYSY
•
•
•
•
•
•
•
•

Obousměrné rádio FHSS s automatickým
vyhledáním volného kanálu (870/915 MHz
nebo 2,4 GHz, v závislosti na modelu)
Funkce STOP do PL e, SIL 3 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061)
UMFS do PL d, kat. 3 / SIL 2 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
Odnímatelný vypínač s klíčem ID 0-1
Typický pracovní dosah: 100 metrů (330 ft)
Přizpůsobitelné označení
Zobrazení stavu stroje pomocí 4 nebo 32
LED
Autonomie s plně nabitou baterií při 20 °C
(68 °F):
18,5 h s Li-Ion baterií bez displeje
9 hodin s Li-Ion baterií a 2,8" displejem
11 h s baterií NiMH

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•

Ramenní pás nebo bederní pás
Vyjímatelná NiMH nebo Li-Ion baterie a
nabíječka baterií

MOŽNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,8" TFT LCD displej (240x320 pixelů, 65536
barev)
32 signalizačních LED
LED na panelu
Kabelové ovládání
Externí bzučák
IR senzor
Hliníkový panel (pro drsné pracovní
prostředí)
Ochrana před mořským prostředím
Odnímatelný mechanický vypínač s klíčem
(pokud není k dispozici ID klíč 0-1)
Odnímatelný magnetický vypínač s klíčem
M-Key (pouze pro PJN)

182 mm (7.20 in)

159 mm (6.26 in)

CURVE

2.4 kg (5.30 lb)

CURVE je joysticková vysílací jednotka, která pojme 8 lineárních joysticků a až 3
víceosé joysticky.
Je ideální pro ovládání středních / velkých hydraulických jeřábů, ale lze ji použít také
na betonových čerpadlech a pro mnoho dalších aplikací. Funkce zpětné vazby dat
poskytuje uživateli důležité informace o stavu stroje na přizpůsobitelném 2,8'' TFT LCD
barevném grafickém displeji nebo prostřednictvím 32 LED diod nebo také na 4,3''
barevném displeji (programovatelným CODESYS / Linux).
CURVE je k dispozici s technologií FSA s obousměrným rádiem FHSS ve frekvenčním
pásmu 870/915 MHz nebo 2,4 GHz. Může být také použita s přijímacími jednotkami
DYNAMIC + P a může být spárována s novým přijímačem CAN (CRP) pomocí kabelu.

309 mm (12.20 in)

309 mm (12.20 in)

FJQ/DJQ/PJQ

HLAVNÍ RYSY
•
•
•
•
•
•
•
•

Obousměrné rádio FHSS s automatickým
vyhledáním volného kanálu (870/915 MHz
nebo 2,4 GHz, v závislosti na modelu)
Funkce STOP do PL e, SIL 3 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061)
UMFS do PL d, kat. 3 / SIL 2 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
Odnímatelný vypínač s klíčem ID 0-1
Typický pracovní dosah: 100 metrů (330 ft)
Přizpůsobitelné označení
Zobrazení stavu stroje pomocí 4 nebo 32
LED
Autonomie s plně nabitou baterií při 20 °C
(68 °F):
18,5 h s Li-Ion baterií bez displeje
9 hodin s Li-Ion baterií a 2,8" displejem 11
h s baterií NiMH

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•

Ramenní pás nebo bederní pás
Vyjímatelná NiMH nebo Li-Ion baterie a
nabíječka baterií

MOŽNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,8" TFT LCD displej (240x320 pixelů, 65536
barev)
4.3" TFT LCD displej (480x272 pixelů, 65536
barev)
32 signalizačních LED
LED na panelu
Kabelové ovládání
Externí bzučák
IR senzor
Senzor náklonu nebo nárazu (pouze s
rozšiřující deskou HIC nebo displejem 4,3“)
Ochrana před mořským prostředím
Odnímatelný mechanický vypínač s klíčem
(pokud není k dispozici ID klíč 0-1)
Odnímatelný magnetický vypínač s klíčem
M-Key (pouze pro PJQ)

219 mm (8.60 in)

197 mm (7.76 in)

FJR/DJR/PJR

2 kg (4.40 lb)

Vysílací jednotky FJR / DJR / PJR mají až 12 proporcionálních ovládacích prvků a až
64 digitálních ovládacích prvků s možností zpětné vazby dat, která zobrazuje
informace přijaté ze stroje na grafickém displeji, LED matrici nebo LED panelu.

264 mm (10.40 in)

263 mm (10.35 in)

FJR/DJR/PJR

HLAVNÍ RYSY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obousměrné rádio FHSS s automatickým
vyhledáním volného kanálu (870/915 MHz
nebo 2,4 GHz, v závislosti na modelu)
Funkce STOP do PL e, SIL 3 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061)
UMFS do PL d, kat. 3 / SIL 2 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
Lze použít také ve více systémech (pouze 2,4
GHz)
Odnímatelný vypínač s klíčem ID 0-1 nebo
mechanickým klíčem
Typický pracovní dosah: 100 metrů (330 ft)
Přizpůsobitelné označení
Až 6 joysticků a několik tlačítek plus START a
STOP
Autonomie s plně nabitou baterií při 20 °C
(68 °F):
18,5 h (Li-Ion), 11 h (NiMH) bez displeje, 15
h (Li-Ion), 9 h (NiMH) s 2,7'' displejem, 8 h
(Li-Ion) s 4,3'' displejem

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•

Ramenní pás nebo bederní pás
Vyjímatelná NiMH nebo Li-Ion baterie a
nabíječka baterií

MOŽNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7" transflektivní LCD grafický displej
4.3" TFT LCD displej (480x272 pixelů,
65536 barev)
32 signalizačních LED
LED na panelu
Kabelové ovládání
Externí bzučák
IR senzor
Senzor náklonu nebo nárazu (pouze s
rozšiřující deskou HIC nebo displejem 4,3")
Ochrana před mořským prostředím
3-osý joystick
ID interní paměť tx (pokud není k dispozici
ID klíč 0-1)
Odnímatelný magnetický vypínač s klíčem
M-Key (pouze pro PJR)

309 mm (12.17 in)
219 mm (8.60 in)

194 mm (7.64 in)

FJM/DJM/PJM

313 mm (12.32 in)

2.5 kg (5.5 lb)

Vysílací jednotky FJM / DJM / PJM mají až 12 proporcionálních ovládacích prvků a až 64
digitálních ovládacích prvků s možností zpětné vazby dat, která zobrazuje informace přijaté ze
stroje na grafickém displeji, LED matrici nebo LED panelu.

FJM/DJM/PJM

HLAVNÍ RYSY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obousměrné rádio FHSS s automatickým
vyhledáním volného kanálu (870/915 MHz
nebo 2,4 GHz, v závislosti na modelu)
Funkce STOP do PL e, SIL 3 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061)
UMFS do PL d, kat. 3 / SIL 2 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
Lze použít také ve více systémech (pouze
2,4 GHz)
Odnímatelný vypínač s klíčem ID 0-1 nebo
mechanickým klíčem
Typický pracovní dosah: 100 metrů (330 ft)
Přizpůsobitelné označení
Sběrnice a sériové rozhraní (CAN /
CANopen)
Až 8 joysticků a několik tlačítek plus START
a STOP
Autonomie s plně nabitou baterií při 20 °C
(68 °F):
18,5 h (Li-Ion), 11 h (NiMH) bez displeje, 15
h (Li-Ion), 9 h (NiMH) s 2,7'' displejem, 8 h
(Li-Ion) s 4,3'' displejem

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•

Ramenní pás nebo bederní pás
Vyjímatelná NiMH nebo Li-Ion baterie a
nabíječka baterií

MOŽNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7" transflektivní LCD grafický displej
4.3" TFT LCD displej (480x272 pixelů, 65536
barev)
32 signalizačních LED
LED na panelu
Kabelové ovládání
Externí bzučák
IR senzor
Senzor náklonu nebo nárazu (pouze s
rozšiřující deskou HIC nebo displejem 4,3")
Ochrana před mořským prostředím
3-osý joystick
ID interní paměť tx (pokud není k dispozici
ID klíč 0-1)
Odnímatelný magnetický vypínač s klíčem
M-Key (pouze pro PJM)

426 mm (16.80 in)

259 mm (10.20 in)

FJB/DJB/PJB

242 mm (9.53 in)

426 mm (16.80 in)

5.50 kg (12.10 lb)

6.30 kg (13.90 lb)
FJB/DJB/PJB

Vysoce konfigurovatelné vysílací jednotky FJB / DJB / PJB jsou vhodné pro náročná
prostředí. Mají velké množství ovládacích prvků a jsou robustní, což je charakteristika
všech produktů AUTEC.
Tyto joystickové vysílací jednotky jsou uživatelsky přívětivé díky přenosnému systému
speciálně navrženému pro pomoc operátorovi, mají až 12 proporcionálních ovládacích
prvků a až 64 digitálních ovládacích prvků s možností zpětné vazby dat, která
zobrazuje informace přijaté ze stroje na barevném grafickém displeji nebo LED panelu.

HLAVNÍ RYSY
Obousměrné rádio FHSS s automatickým
vyhledáním volného kanálu (870/915 MHz
nebo 2,4 GHz, v závislosti na modelu)
•
Funkce STOP do PL e, SIL 3 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061)
•
UMFS do PL d, kat. 3 / SIL 2 (v souladu s
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
•
Lze použít také ve více systémech (pouze
2,4 GHz)
•
Odnímatelný vypínač s klíčem ID 0-1 nebo
mechanickým klíčem
•
Typický pracovní dosah: 100 metrů (330 ft)
•
Přizpůsobitelné označení
•
Až 10 lineárních joysticků
•
Až 4 dvoj nebo 3-osé joysticky
•
Až 26 ovládacích prvků nahoře, až 10
tlačítek nahoře a až 4 tlačítka dole po obou
stranách
•
Autonomie s plně nabitou baterií při 20 °C
(68 °F):
8 h (Li-Ion) s 4.3" displejem
8 h (Li-Ion) s 7" displejem
Pozn.: 7" displej má duální Li-Ion baterii a
čipovou kartu.
•

STANDARDNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
•
•

Zádový popruh
Vyjímatelná Li-Ion baterie a nabíječka baterií

MOŽNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3" TFT LCD displej (480x272 pixelů, 65536
barev)
7" TFT LCD displej (800x480 pixelů, 65536
barev)
32 signalizačních LED
LED na panelu
Kabelové ovládání
Externí bzučák
IR senzor
Senzor náklonu nebo nárazu (pouze s
rozšiřující deskou HIC, displejem 4.3" nebo
7")
Ochrana před mořským prostředím
3-osý joystick
ID interní paměť tx (pokud není k dispozici ID
klíč 0-1)
Odnímatelný magnetický vypínač s klíčem
M-Key (pouze pro PJB)

DISPLEJE

DALŠÍ DISPLEJE
Vysílací jednotky FJR / DJR / PJR, FJM / DJM / PJM mají 2,7'' transflektivní LCD displej, který zobrazuje
řetězce, data ze stroje a ikony různých tvarů a velikostí. Pro vysílací jednotky FJC / DJC / PJC, FJN /
DJN / PJN, FJQ / DJQ / PJQ je k dispozici 2,8" barevný displej.

Díky obousměrné komunikaci mohou všechny vysílací jednotky řady DYNAMIC, DYNAMIC +, DYNAMIC
+ P zobrazovat zprávy přijaté ze stroje na grafických displejích a / nebo výkonných LED diodách.

2.8" BAREVNÝ DISPLAY

4.3’’ A 7’’ BAREVNÉ DISPLEJE

•
•
•

Pro modely FJR / DJR / PJR, FJM / DJM / PJM, FJB / DJB a FJQ / DJQ / PJQ byl představen 4,3''
barevný TFT LCD displej. Tento displej je programovatelný pomocí CODESYS V3.5 přes Ethernet v
souladu s mezinárodní normou IEC 61131-3: tento vývojový systém se používá k programování
grafického rozhraní a umožňuje široký výběr zobrazení dat. Díky 65536 barvám a rozlišení 480x272
pixelů poskytuje tento displej optimální zobrazení provozních parametrů a stavu stroje nebo jiných
varování. Pro model PJB je k dispozici 7" barevný TFT LCD displej s rozlišením 800x480 pixelů, 65536
barvami a stejnými technickými vlastnostmi jako 4,3'' displej.

•
•
•

65536 barev
256x128 pixelů
K dispozici pro modely: FJC / DJC /
PJC, FJN / DJN / PJN, FJQ / DJQ /
PJQ
Přizpůsobitelná varování a ikony
Vnitřní i venkovní užití
16 LED diod

2,7" TRANSFLEKTIVNÍ DISPLEJ
•
•
•
•
•

Černobílá verze
128x64 pixelů
K dispozici pro modely: FJR / DJR /
PJR a FJM / DJM / PJM
Přizpůsobitelná varování a ikony
16 LED diod

LED MATRICE
HLAVNÍ RYSY
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snadno čitelné i za velmi slunečných
podmínek
Pozorovací úhel displeje až 130°
CODESYS V3.5 programovatelný přes
Ethernet v souladu s IEC 61131-3
6 tlačítek nahoře pro navigaci na displeji a /
nebo speciální funkce
8 vstupů
6 výstupů v režimu Source Mode
11 výstupů v režimu Sink Mode
Provozní teplota: -25 °C až + 55 °C
Skladovací teplota: -40 °C až + 85 °C
3-osý akcelerometr
Přizpůsobitelná obrazovka

ELEKTRONIKA

Interní elektronika obsahuje 2 GB datovou
paměť.

MECHANIKA

Displej je instalován v horní části vysílací
jednotky. Antireflexní obrazovka z plexiskla
odolná proti poškrábání je uzavřena v plastové
konstrukci se stupněm krytí IP65.

4.3’’ GRAFICKÝ DISPLEJ
•
•
•
•

Rozlišení 480x272 pixelů, 16: 9
Jas 500 cd/m²
Až 65 536 barev
16 LED indikujících správnou funkci stroje a
veškerá varování

7’’ GRAFICKÝ DISPLEJ
•
•
•

Rozlišení 800x480 pixelů,
16: 9
Jas 800 cd/m²
Až 65536 barev

32 LED MATRICE
•
•
•

32 LED
K dispozici pro všechny modely
Nastavitelný jas pro modely FJC /
DJC / PJC, FJN / DJN / PJN, FJQ /
DJQ / PJQ

PŘIJÍMACÍ JEDNOTKY

198 mm (7.80 in)

CRD

155 mm (6.10 in)

191 mm (7.52 in)

CRP

155 mm (6.10 in)

186 mm (7.32 in)

ARX

240 mm (9.45 in)

Přijímací jednotka s 12 analogovými výstupy a 64 digitálními výstupy přes
rozhraní CANopen, 4 digitální výstupy MOSFET. Připojovací rozhraní s
kruhovým konektorem M12, 10-pinovým konektorem nebo kabelovou
průchodkou. Na přání volitelná interní anténa nebo externí anténa.
Napájení: 8-30 VDC
Jmenovitý proud kontaktů
STOP / BEZPEČÍ:
SO_1=2 A (30 VDC), SO_2=2 A (30
VDC)

Jmenovitý proud digitálních
výstupů: 2A (30VDC)
Max. rozměry:
144x162x63 mm (5.67x6.38x2.48
in) Váha: 650 g (1.43 lb)

Kompaktní přijímací jednotka s napájením 8-30 VDC a přizpůsobitelnými
připojovacími rozhraními: kruhový konektor M12, 10-pinový konektor nebo
kabelová průchodka. S maximálně 12 analogovými a 64 digitálními
výstupy (přes rozhraní CANopen), 2 výstupy STOP, 2 výstupy UMFS, 4
programovatelnými výstupy MOSFET a 2 výstupy CAN. Dvojitý výstup
CAN lze použít k současnému ovládání protokolů CANopen a J1939.
CRD má také 4místný displej pro diagnostiku. Standardní anténa je
interní, zatímco externí s prodloužením 1 m nebo 3 m je volitelná.
Napájení: 8-30 VDC
Max. rozměry:
Jmenovitý proud kontaktů STOP / 155x198x71.5 mm (6.10x7.80x2.81
BEZPEČÍ:
in) Váha: 1 kg (2.2 lb)
STP_1=3 A (30 VDC), STP_2=3 A (30
VDC) SAF_1=3 A (30 VDC), SAF_2=3 A
(30 VDC)
Přijímací jednotka s napájením 8-30 VDC se dodává ve dvou verzích:
dvoupásmová 870/915 MHz nebo 2,4 GHz. Přizpůsobitelné připojovací rozhraní s
kruhovými konektory M12, 10-pinovým konektorem nebo kabelovou průchodkou.
S maximálně 12 analogovými a 64 digitálními výstupy (přes rozhraní CANopen), 2
výstupy STOP, 2 výstupy UMFS, 4 programovatelnými výstupy MOSFET a 2
výstupy CAN. Dvojitý výstup CAN lze použít k současnému ovládání protokolů
CANopen a J1939. CRP má také 4místný displej pro diagnostiku. Standardní
anténa je interní, zatímco externí s prodloužením 1 m nebo 3 m je volitelná. CRP
lze také použít v systému Take & Release.
Napájení: 8-30 VDC
Max. rozměry:
Jmenovitý proud kontaktů
155x198x71.5 mm (6.10x7.80x2.81
STOP / BEZPEČÍ:
in) Váha: 1 kg (2.2 lb)
STP_1=3 A (30 VDC), STP_2=3 A (30
VDC) SAF_1=3 A (30 VDC), SAF_2=3
A (30 VDC)
Kompaktní přijímací jednotka s až 8 analogovými výstupy (napětí) a 16
analogovými výstupy PWM (8 obousměrných os), až 16 digitálními výstupy,
na vyžádání k dispozici také prostřednictvím rozhraní CANopen. Rozhraní
pro přímé připojení na elektromagnetické ventily nebo s 32, 40, 50 nebo 72pinovým konektorem. Externí stylusová anténa.
Napájení: 8-30 VDC
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud kontaktů
proporcionálních výstupů
STOP / BEZPEČÍ:
(napětí): 10 mA (28 VDC) Max.
SO_1=2 A (30 VDC), SO_2=2 A (30
rozměry:
VDC) Jmenovitý proud digitálních 240x186x83 mm (9.45x7.32x3.27
výstupů: 2 A (30 VDC)
in) Váha: 1.2 kg (2.7 lb)
Jmenovitý proud proporcionálních
výstupů (PWM):
2 A (30 VDC)

Přijímací jednotka konfigurovatelná až s 12 analogovými výstupy (napětí)
a 24 analogovými výstupy PWM (12 obousměrných os), až 64 digitálními
výstupy, k dispozici také přes rozhraní CANopen. Připojovací rozhraní s
32, 40, 50 nebo 72-pinovým konektorem. Externí stylusová anténa.

280 mm (11.02 in)

144 mm (5.67 in)

ARM

185 mm (7.28 in)

Napájení: 8-30 VDC
Jmenovitý proud kontaktů
STOP / BEZPEČÍ:
STP_1=7.5 A (30 VDC)
STP_2=7.5 A (30 VDC)
SAF_1=7.5 A (30 VDC)
SAF_2=3 A (30 VDC)

ADD

Jmenovitý proud digitálních
výstupů: 4 A (30VDC)
Jmenovitý proud
proporcionálních výstupů
(PWM): 2 A (30 VDC) Jmenovitý
proud proporcionálních výstupů
(napětí): 10 mA (28 VDC)
Rozměry: 185x280x105 mm
(7.28x11.02x4.13 in)
Váha: 3 kg (6.6 lb)

Přijímací jednotka se 16 vestavěnými analogovými vstupy (proud nebo
napětí). Až 12 analogových výstupů (napětí) a 24 analogových PWM
výstupů (12 obousměrných os), až 64 digitálních výstupů, k dispozici také
přes rozhraní CANopen. Lze použít v systému supervizor - operátor.
Připojení rozhraní s 32, 40, 50 nebo 72-pinovým konektorem.

343 mm (13.50 in)

148 mm (5.83 in)

CRX

Napájení: 8-30 VDC
Jmenovitý proud kontaktů
STOP / BEZPEČÍ:
STP_1=7.5 A (30
VDC) STP_2=7.5 A
(30 VDC) SAF_1=7.5
A (30 VDC)
268 mm (10.55 in)

SAF_2=3 A (30 VDC)

Jmenovitý proud digitálních
výstupů: 4 A (30 VDC)
Jmenovitý proud
proporcionálních výstupů
(PWM): 2 A (30 VDC) Jmenovitý
proud proporcionálních výstupů
(napětí): 10 mA (28 VDC)
Rozměry: 268x343x110 mm
(10.55x13.50x4.33 in)
Váha: 3.8 kg (8.4 lb)

VOLITELNÉ DESKY
FSAAVO10A
•
Deska s 10 analogovými výstupy (napětí)
•
Kompatibilní s ARM a ADD
FSAAPO06A
•
Deska s 12 analogovými PWM výstupy (6
obousměrných os)
•
Kompatibilní s ARM a ADD
FSADSO16A
•
Deska MOSFET se 16 digitálními výstupy
•
Kompatibilní s ARM a ADD
FSADRO08A/B
•
Reléová deska s 8 digitálními výstupy
•
Kompatibilní s ARM a ADD
FSADIA16A
•
Deska s 16 diodami
•
Kompatibilní s ARX

FSAAMI01A
•
Deska s 8 analogovými vstupy (proud nebo
napětí)
•
8 digitálních vstupů
•
Sériové rozhraní RS 232/485.
•
Namontováno pouze na ARM. Možnost ADD má
16 analogových vstupů bez sériového rozhraní
FSAAPO04A
•
Deska se 4 analogovými PWM výstupy (2
obousměrné osy)
•
4 digitální výstupy MOSFET
•
Kompatibilní s ARX
FSAAMI06A
•
Deska se 6 analogovými vstupy (proud nebo
napětí) a výstupem CAN
•
Kompatibilní s ARX

MBM06MH
BATERIE pro
joystickové vysílací
jednotky
•
NiMH
•
7.2 V
•
750 mAh
•
5.4 Wh

MULTI-VYSÍLACÍ SYSTÉMY

Systém s více vysílači (nebo-li Take & Release) se skládá z několika identických vysílacích jednotek
(až 7), které může několik operátorů použít k dálkovému ovládání stroje a jedné přijímací jednotky
nainstalované ve stroji. Pouze jedna vysílací jednotka může obsadit přijímací jednotku pomocí příkazu
„Take“; žádná jiná vysílací jednotka nemůže ovládat přijímací jednotku, dokud ji neuvolní obsazující
vysílací jednotka pomocí příkazu „Uvolnit“. Toto řešení je také k dispozici na DYNAMIC + pro
maximálně dvě vysílací jednotky a jednu přijímací jednotku.

LPM02 BATERIE
pro joystickové
vysílací jednotky
•
•
•
•

MULTI-PŘIJÍMACÍ SYSTÉMY

Li-Ion
7.4 V
1400 mAh
10.36 Wh

LPM04 BATERIE pro
joystickové vysílací
jednotky s 4.3" nebo
7" displejem

Systém více přijímačů se skládá z přenosné vysílací jednotky, kterou může operátor použít k ovládání
jednoho nebo více strojů a několika identických přijímacích jednotek nainstalovaných na strojích.
Počet přijímacích jednotek závisí na pracovní aplikaci, ve které se používá, a typu požadovaného
rádiového spojení.

•
•
•
•

Li-Ion
7.4 V
2800 mAh
20.72 Wh

NABÍJEČKA BATERIÍ
MBC12V pro MBM06MH
•
•
•

Napájení: 12-24 VDC
IP30
70x113.5x39.5 mm
2.76x4.47x1.56 in

70 mm (2.76 in)

113.5 mm (4.47 in)

Řadu DYNAMIC 2,4 GHz lze použít ke konfiguraci systémů rádiového dálkového ovládání sestávajících z
několika vysílacích nebo přijímacích jednotek: u těchto více systémů může být jeden stroj ovládán
několika operátory nebo několik strojů (nebo jeho částí) může být ovládáno pouze jedním operátorem.

113.5 mm (4.47 in)

BATERIE A NABÍJEČKY BATERIE

NABÍJEČKA BATERIÍ
ULC932A pro LPM02
•
•
•

Napájení: 12-24 VDC
IP30
70x113.5x39.5 mm
2.76x4.47x1.56 in

70 mm (2.76 in)

135 mm (5.31 in)

VÍCE SYSTÉMY ŘADY DYNAMIC

NABÍJEČKA BATERIÍ
ULC932B pro LPM04
•
•
•

Napájení:12-24 VDC
IP30
76x135x53 mm
2.99x5.31x2.08 in

76 mm (2.99 in)

MULTI-JEDNOTKOVÝ SYSTÉM

KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ
Kabelové ovládání, které je k dispozici na přání, spojuje vysílací a přijímací jednotku pomocí kabelu, který
nahrazuje rádiové spojení, a používá se:
Systém s více jednotkami se skládá z několika přenosných vysílacích jednotek (2 až 4), které může
několik operátorů použít k dálkovému ovládání jednoho nebo více strojů a několika přijímacích
jednotek (2 až 4) nainstalovaných na strojích. Vysílací jednotky mohou být současně spojeny se všemi
vybranými přijímacími jednotkami. Přijímací jednotky lze ovládat jednou vysílací jednotkou samostatně
a výhradně.

•
•
•
•

ve specifických pracovních podmínkách definovaných výrobcem stroje;
když nelze navázat rádiové spojení mezi rádiovými dálkovými jednotkami;
při práci v prostředí, ve kterém není povolena nebo je nebezpečná práce s využitím rádiových
frekvencí;
pokud není k dispozici baterie:

DYNAMIC
DYNAMIC+
DYNAMIC+P

AUTEC Srl
Via Pomaroli, 65 - 36030 Caldogno (VI) - Italy
Tel. +39 0444 901000 - Fax +39 0444 901011
info@autecsafety.com - www.autecsafety.com
Made in Italy
Cert. UNI EN ISO 9001:2015 No. 50 100 2877 Design,
manufacture and service of remote control systems for safety
industrial application.
This documentation includes general descriptions and / or technical characteristics of the relevant Autec products. This documentation
does not replace nor is sufficient for the assessment of the relevant products regarding their suitability to the user’s specific application.
The user or the system integrator has the obligation to carry out a correct and complete risk analysis, to evaluate and test the products
in the specific application or use. Neither Autec nor any of its affiliates or subsidiaries shall be liable for the misuse of the information
contained herein.
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Radio remote controls for hydraulic and mobile
machinery

