FLEX MINI
Rádiové dálkové ovládání
Rádiové dálkové ovládání Flex Mini nabízí cenově
výhodnou možnost náhrady velkých, těžkých
a omezujících závěsných ovladačů malým, lehkým
rádiovým dálkovým ovládáním.
Vysílač, to je nejmodernější technologie rádiových ovládání v lehkém, malém, ale
přesto pevném a odolném krytu.
Přijímač se montuje rychle a jednoduše.
Systém je cenově dostupný, snadno přizpůsobitelný požadavkům převážné
většiny průmyslových a mobilních aplikací, kterým stačí jednoduché ovládání
jako jsou např. pojízdné vrtačky, sázecí stroje, navijáky, jednorychlostní
kladkostroje a zvedáky, dveřní pohony a celá řada dalších.

KOMFORTNÍ A STYLOVÉ
160gramový vysílač se dobře drží a snadno ovládá. K používání stačí jedna
ruka, práce neunavuje. Díky malým rozměrům se lehce vejde do kapsy.
Závěsné poutko, spona za opasek a magnetický držák jsou součástí výbavy.

VŠESTRANNÉ A PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ
ź Vysílač s 8 jednostupňovými tlačítky
ź Indikační LED s informacemi o diagnostice a provozním stavu
ź Kódovaný, zabezpečený rádiový přenos řízený mikroprocesorem
ź Pevná vysílací frekvence v pásmu 433 MHz, 32 volitelných kanálů
ź Dosah do 50 metrů

PŘIZPŮSOBENÍ VAŠIM POŽADAVKŮM
ź Pevný nylonový kryt odolný proti nárazům s krytím IP66
ź 2 běžné alkalické nebo nabíjecí AA baterie
ź Provozní doba až 100 hodin
ź Široký výběr symbolů tlačítek ve standardní výbavě, jiné symboly na přání

PŘIJÍMAČ
Přijímač Flex Mini je navržen s ohledem na rychlou montáž, snadné zapojení
a jednoduché nastavení. Všechny díly jsou dobře přístupné a rychle vyměnitelné.
Indikační LED diody nepřetržitě informují obsluhu o provozním stavu a činnosti přijímače.
Odolný plastový kryt s krytím IP66 umožňuje vnitřní nebo venkovní použití i v extrémně
nepříznivých klimatických nebo provozních podmínkách.
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MOŽNOSTI NASTAVENÍ VYSÍLAČE

PB2

PB1

PB2

ON
OFF

START

STOP

PB4

PB3

PB4

PB3

PB4

PB3

PB6

PB5

PB6

PB5

PB6

PB5

PB8

PB7

PB8

PB7

PB8

PB7

8 tlačítek

7 tlačítek + ON/OFF

6 tlačítek + START + STOP

MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE
ź 8 spínacích relé 250 V AC
ź Možnost nastavit relé jako NO kontakty normální nebo bistabilní
ź Možnost vzájemného blokování 2 sousedních tlačítek
ź Možnost nastavení 2 tlačítek jako přepínač ON–OFF
ź Napájecí napětí 12÷24 V DC nebo od 24 do 380 V AC
ź Výstupní kabel 1,3 m
ź Provozní teplota -25 °C ÷ +75 °C
ź Rychlá instalace zavěšením na držák
ź Hmotnost 1 kg

Pro více informací kontaktujte společnost TER ČESKÁ nebo Vašeho prodejce

www.terceska.cz
TER ČESKÁ s.r.o.
Karlštejnská 53
252 25 Ořech, Praha-západ
Tel: +420 251 613 310
E-mail: mini@terceska.cz

