i-KONTROL
Konzolový joystickový vysielač pre zdvíhacie
zariadenia, mobilné aplikácie s funkciami
zapnúť/vypnúť a/alebo proporcionálnym ovládaním

CHARAKTERISTIKA
• frekvenčný kanál:

• Ostatné ovládacie prvky:

433/870/915/419/865/918MHz

- 1-0-1 polohové prepínače s pevnou

• NiMH nabíjatelné akumulátory

polohou, alebo pružinovou aretáciou na

• Rýchla (< 2 hodiny) a inteligentná CB70
nabíjačka

nulovú pozíciu
- 0-1 polohové prepínače s pevnou

• Nová LE70IK riadiaca doska vysielača

polohou, alebo pružinovou aretáciou na

• je plne kompaktibilný s TM70 produktami

nulovú pozíciu

• dostupný prijímač so zbernicou CAN s rozhraním
RS 232 / RS-485
je plne kompaktibilný so systémom IQAN,
SAE J1939, Profibus DP
• TFT farebný display s možnosťou spätného hlásenia
informácií od komunikačného zariadenia
Možnosť zobrazenia varovných a výstražných
signálov taktiež so spätnou väzbou.

- 6, 16 a 24 polohový binárny alebo otočné

• Hlavné ovládače pohonov:

prepínače

- Jedno alebo dvojosí krokový/plynulý
joystick MO70

- Potenciometre

- jednoosé odporové analógové joysticky

- tlačítka

- dvojosé odporové analógové joysticky

Je možné display použiť ako zdroj graficky
spracovaných informácii, alebo ho mať
v zjednodušenom zobrazení dvojfarebných
diód - uživateľské rozhranie
• voliteľný obmedzovač dosahu LA70

• ľahká a rýchla zmena pracovného
frekvenčného kanála softwerom, alebo
automaticky

.

Nabíjatelné akumulátory

EP70 externá vyberatelná
EEPROM pamäť

Voľba káblového
pripojenia

LA70 Obmedzovač dosahu

TFT farebný display
Pomocné funkcie

Dvojosé (krokové alebo plynulé) joysticky

Jedno alebo dvojosé analógové odporové manipulátory

STOP tlačítko

Signalizačné LED

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
VYSIELAČ
Trieda ochrany IP65 / NEMA -4
Možnosť doplniť farebným TFT displejom
EEPROM externá a vymeniteľná pamäť EP70 / rýchla údržba
Logická základová doska LE70IK (nová doska vysielača)
Anti-kondézny systém Goretex
Materiál Polyamid (vysoká odolnosť proti nárazu)
Káblové pripojenie M12 konektor
Pracovná doba akumulátora 16 h (50% pracovného cyklusu)
Komfortný opasok vstavaný v obale vysielača, alebo odopínateľný
Pracovná teplota v rozmedzí -20ºC

+70ºC

Maximálny počet joystickov - 2 (MO70)
Maximálny počet pákových ovládaní - 6 (MA70)
Maximálny počet dvojosích elektrických joystickov 3 (EUCHNER)
Maximálny počet prídavných bočných tlačidiel - 6 (3+3)
Hmotnosť (vrátane akumulátora)1780g
PRIJÍMAČ
Typ prijímača R70/XX
Napájanie (AC) / LR70 (AC)48,115,230 Vac ± 10%; 50/60Hz
Napájanie (DC) / LR70 (DC)12 o 24Vdc
Rozmery 285x200x110 mm
Pracovná teplota v rozmedzí -20ºC

+70ºC

Trieda ochrany IP65 / NEMA -4
Pomocné relátka START + STOP(2) + SECURITY (KSAFETY)
STOP funkcia kategórie 3 podľa EN-954-1 a EN 13849 bezpečnostných noriem
Výstupné relátka 230 Vac / 8A ACI
STOP relátko Vac / 6A ACI
ŠPECIFIKÁCIA NABÍJAČKY
Napájanie (AC)115, 230 Vac

± 10%; 50/60Hz (v závislosti od modelu)

Napájanie (DC)10,5 – 35 Vdc
Rýchlonabíjanie (< 2 hodiny) a inteligentný režim nabíjania (nabíjanie je prispôsobené typu akumulátora)
ŠPECIFIKÁCIA AKUMULÁTORA
Model BT20K
Typ NiMH
Kapacita 2000 mAh, 4,8 V
Teplotný rozsah nabíjania 0 a 40ºC
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Predaj a servis v Slovenskej republike
RRC Servis s.r.o.
Ku bratke 5, 934 05, Levice
Tel.: +421 036 6 308 390
Fax: +421 036 6 308 391
rrcservis@gmail.com
www.rrcservis.sk

