Индустриални кранове
Процесни и тежки кранове
Леки кранови системи
Кранови компоненти
Електрически въжени телфери
Електрически верижни телфери
Резервни части
Аксесоари

Радиоуправления
Серия Air

Серия Аir:
Компактна, ергономична, сигурна

Описание
Podem и Autec, добре познат Европейски
производител на радиоуправления, представят
новата AIR серия. Те се отличават с компактни
размери, ергономичен предавател и се
използват в широк диапазон от приложения
за управление на подемни механизми,
автоматизация и модернизация на съоръжения.
Освен основните операции серията притежава
и функция за безопасност съчетана с лесна
инсталация. Налични са модели с 8, 6 или 4
бутона плюс допълнителни принадлежности.

Функционалност:

• Автоматично търсене на работна честота
• Li-ion батерия: без ефект „памет“, не старее, дълга автономна
работа

• Изключително лек, но здрав предавател
(тестове от 1.5 метра падане)

• Мултифункционални бутони (заключване, моментно,
комутатор 1, 1+2, 2, 1/2)

• Меню за оптимизиране на функциите и производителността
в съответствие с приложението

• Комбинирани системи за безопасно управление
на различни машини

• Вземи & Освободи системи за споделяне на контрола

Безопасност и защита:

на една и съща машина

• STOP функция кореспондираща с EN ISO 13849-1
• ПИН код при СТАРТ: защита от неоторизиран персонал
• Бърза замяна на предавател посредством лесна
процедура – НОВО!

• ID вътрешна памет TX – НОВО!
• Работа по време на зареждане – НОВО!
• Задния капак на предавателя в черно, увеличена стабилност
и устойчивост към мръсотия – НОВО!

Дизайн
Предавател и приемник
Авариен
Стоп бутон
LED
индикатори

Приемниците от Air серията са лесни за
инсталиране в много приложения:
• Поддържат разширен диапазон
захранване, с всички стойности за
доставка, управлявани с един вход
• Терминали и терминални блокове
улесняват операциите по окабеляване
• Всички релета могат да бъдат
програмирани чрез софтуер с набор
от функции
Двустепенни
бутони според
модела
радиоуправление
Старт
бутон

Функционален
бутон

Щуцер
за сигнален и
захранващ кабел

Предавател

Приемник

Отвори за
закрепване

Модели / Конфигурация
Air 4

Air 6

Тегло (заедно с батерията): 250 g
Размери: 64.5 x 179 x 37.5 mm

Тегло (заедно с батерията): 250 g
Размери: 64.5 x 179 x 37.5 mm

Air 8

Приемник (за конфигурация с Air 4/6/8)

Тегло (заедно с батерията): 250 g
Размери: 64.5 x 179 x 37.5 mm

Тегло: 1.2 kg
Размери: 123 x 202 x 83 mm

Фокус върху детайлите
Преносим
комплект Air

Стойка
Предназначена за монтаж
на стена. Място за
съхранение на предавателя,
когато не се зарежда.

Кабел за зареждане
Осигурява бърза връзка към
външен източник (външна
батерия). Завършва със
стандартен тип-A USB).

Презрамка
За комфорт при носене
на предавателя.

Ултра мек калъф
За гарантиране най-добра
ергономия. Значително
подобрява усещането за
чувствителност и натиск
упражняван върху бутоните.

Зарядно устройство
Нов тип зарядно със
USB конектор.

Комплекта съдържа: Предавател, приемник, кабел за зареждане, стойка, зарядно устройствово, CD с ръководство за AIR

Технически характеристики
Честотна лента

433.05–434.79 MHz (64 канала)
915–928 MHz (256 канала)

Работен обхват

75–100 m

Категория на безопасност (EN ISO 13849-1)

PL d

Aвтономност с напълно заредена батерия (при 20 °C)

40 h

Степен на защита

IP 65

Температурен диапазон (Работа) / (Съхранение}
Предавател
Приемник

(–20 °C +55 °C) / (–40 °C +70 °C)
(–20 °C +70 °C) / (–40 °C +70 °C)

Захранване напрежение

40–264 VAC / 9–30 VDC

Брой команди On–Off / Номинален ток

До 12 + Start и Stop / 6 A (250 VAC)
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