
ŘADA AIR 
Dálkové ovladače řady Air jsou ideální pro automatizaci, průmyslová zdvihadla a provozní a samohybné 
stroje.

PŘEDNOSTI
• Konfigurovatelné dvoupásmové rádio s automatickým vyhledáváním frekvence při spuštění systému

(frekvence 434/915 MHz) nebo s plně automatickým vyhledáváním v režimu FHSS (frekvence 870/915 MHz).
• Konfigurace systému pomocí navigačního menu nebo PC softwaru.
• Záznamník dat pro záznam operací rádiového ovládání.
• Připojení přes CANopen, Profibus, ProfiNet, EtherCat, EtherNet IP a sériové rozhraní pro řízení a komunikaci dat.

BEZPEČNOST
Autec navrhuje a vyrábí průmyslová rádiová ovládání s úrovní bezpečnosti, 
která splňuje i ty nejpřísnější normy a standardy. Nejdůležitější aspekty 
dálkových ovládání (funkční, elektrické, environmentální, rádiové) odrážejí 
nejmodernější technologii pro ovládání a komunikaci. Funkce STOP u typů 
řady Air byla certifikována firmou TÜV Rheinland jako odpovídající směrnici 
PL d dle EN ISO 13849-1 a SIL 3 dle EN IEC 62061. Komunikace rádiové 
frekvence se realizuje přes certifikovaný a patentovaný Autec systém, který 
je vhodný pro aplikace kritické z hlediska bezpečnosti. Každé RDO používá 
svůj vlastní unikátní kód, který je nezaměnitelný.

 FHSS RÁDIO KOMUNIKACE
Systém přenosu a řízení dat je obousměrný, dvoupásmový 
a je konfigurovatelný uživatelem:
• s automatickým vyhledáváním frekvence při spuštění systému (434/915 MHz);
• s plně automatickým vyhledáváním přes technologii FHSS - Frekvenční

spouštění spektra (870/915 MHz).

SPOLEHLIVOST
Všechny elektronické a mechanické součástky jsou navrženy, vyrobeny a testovány tak, aby vydržely použití v těžkých 
podmínkách, jako jsou extrémní teploty, otřesy, vibrace, ropné látky, barvy a ředidla, ale také elektromagnetické 
rušení, prach a voda. Řada Air je osazena kryty se stupněm krytí IP65. U všech vyrobených RDO je testována 
funkčnost pomocí specifického zařízení, které zaručuje řádné otestování konstrukce každé části, která je použita        
při výrobě RDO Autec. Efektivní systém monitorování umožňuje přesně identifikovat komponenty a činnosti prováděné 
ve výrobním procesu s cílem zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

FLEXIBILITA
Pravděpodobně největší předností řady Air je skutečnost, že zahrnuje širokou paletu vysílačů a přijímačů.
V závislosti na konkrétních požadavcích na provedení RDO je možné kombinovat různé typy vysílačů a přijímačů. 
Propojení mezi jednotkami nebylo nikdy jednodušší. Všechny vysílače řady Air jsou konstruovány tak,           
že je možné je spojit s kterýmkoliv z přijímačů této řady. Některé přijímače mají navíc volné sloty pro přídavné karty 
pro konfiguraci nebo další vstupy pro zpětnou vazbu. CAN komunikace, AC nebo DC napájení, joysticky nebo tlačítka: 
možnosti konfigurací jsou prakticky neomezené, zákaznické specifikace často umožňují řešení „jedna velikost
pro všechny“, pokud jde o kombinaci vysílač / přijímač. Obvykle, čím je požadavek více specifický, tím “větší” RDO 
potřebujete a to zvyšuje cenu. Díky velkému množství RDO a přijímacích jednotek, dostanete vždy to, co chcete         
a neplatíte za něco, co nepotřebujete.



Joystickové vysílače
Joysticková provedení řady Air jsou k dispozici ve třech různých modelech: AJS, AJR, AJM. Mohou být osazeny 
1 až 4 digitálními nebo analogovými joysticky. Standardně jsou vybaveny NiMH externí vyjímatelnou baterií      
pro snadné nabíjení nebo výměnu. Provedení s displejem je vybaveno Li-Ion baterií.
K dispozici je odnímatelný externí klíč s ID 0-1, který také obsahuje jedinečnou adresu dálkového ovládání          
a umožňuje zapínat a vypínat napájení vysílače. Klíč je možné rychle a jednoduše použít k zapnutí identického 
vysílače pro ovládání stejného stroje nebo pro použití záložního vysílače.

AJS AJR AJM

Možnosti vysílačů

• Dvoupásmové rádio s automatickým vyhledáváním
frekvence při spuštění (434/915 MHz) s funkcí STOP
až do PL d (podle EN ISO 13849-1)

• Vhodné pro aplikace pro řízení s více RDO
• Odnímatelný externí klíč s ID 0-1
• Pracovní dosah 100 metrů
• Přilnavý panel přizpůsobitelný požadavkům

zákazníka
• Až 42 digitálních funkcí
• Až 37 digitálních a 3 analogových funkcí

(vč. směrových)
• Až 28 digitálních a 6 analogových funkcí

(vč. směrových)
• Vizualizace provozního stavu stroje

se 4 nebo 16 LED diodami
•

•

AJS: 1 až 3 křížové joysticky, až se 7 ovládacími
prvky START & STOP
AJR: až 3 křížové joysticky s mnoha ovládacími
prvky, v závislosti na provedení

• AJM: až 4 křížové joysticky s ovládacími
prvky, v závislosti na provedení

• Záznamník dat

Příslušenství
• Ramenní popruh nebo bederní pás
• Snadno vyjímatelná NiMH nebo Li-Ion baterie

s nabíječkou

Volitelné příslušenství
• Kabelový konektor
• Pádový senzor
• Hliníkový panel (pro náročné

prostředí)
• IR senzor
• Externí bzučák
• 1.54’’ displej (OLED)
• 2.7’’ displej (OLED nebo transflektivní)
• 4.3’’ barevný displej (programovatelný

CODESYS)
• Odnímatelný mechanický klíč (pokud není

k dispozici klíč ID 0-1)

Ovládací prvky
• Potenciometr
• Otočný přepínač
• Páčkový přepínač
• “Pull-up” páčkový přepínač
• Boční tlačítko

Klíč ID 0-1Ramenní popruh Bederní pás Kabelový konektor



DISPLAY
Díky vždy aktivní, obousměrné komunikaci, lze snadno odesílat informace o stavu stroje z přijímací do vysílací jednotky. 
Tyto informace je možné zobrazit 4 LED diodami nebo pomocí velmi účinného displeje pro joysticková dálková ovládání  
s 16 LED diodami. LK NEO nabízí 1,8" barevný displej a volitelných 6 nebo 10 tlačítek; zatímco joystickové jednotky 
nabízejí displej od 1,54'' OLED do 2,7'' černobílého transflektivního, a nebo 4,3" berevného displeje s programováním 
CODESYS. Oznámení se mohou zobrazovat jako ikony, popisy nebo opatření, v závislosti na nastavení předvoleb.

2.7” Displej

• K dispozici 
monochromatická 
(vnitřní) OLED 
verze a nebo
(venkovní) 
transflektivní verze

• 128 x 64 pixelů
• Může být použit

u vysílací jednotky 
AJS

• Uzpůsobitelné 
hlášení a ikony

• 16 LED diod 

1.8” Barevný displej

• 16 barev
k dispozici

• 128 X 160 pixelů
• Dostupný se 6

a/nebo 10 tlačítky
• Uzpůsobitelné

hlášení a ikony
• Lze použít uvnitř

i venku

4.3’’ Barevný displej

• 256 barev
k dispozici

• 480 x 272 pixelů
• programovatelný

CODESYS
• Může být použit

u vysílací
jednotky AJR a
AJM

• Uzpůsobitelné
hlášení a ikony

• Lze použít uvnitř
i venku

• 16 LED diod

1.54” Displej

• Dostupný v OLED
monochromatické
verzi

• 128 x 64 pixelů
• Může být použit

u vysílací jednotky
AJS

• Nastavitelné
hlášení a ikony



LPM02 BATERIE 
pro standardní 
joystickové vysílací 
jednotky

• Li-Ion
• 7.4 V
• 1400 mAh
• 10.36 Wh

LPM01 BATERIE 
pro LK NEO

• Li-Ion
• 3.7 V
• 1300 mAh
• 4.81 Wh

MHM03 BATERIE 
pro LK NEO

• NiMH
• 3.6 V
• 500 mAh
• 1.8 Wh

MBM06MH BATERIE 
pro standardní 
joystickové ovládací 
jednotky

• NiMH
• 7.2 V
• 750 mAh
• 5.4 Wh

LPM00 BATERIE 
pro A4B, A6B, A8B

• Li-Ion
• 3.7 V
• 660 mAh
• 2.44 Wh

BATERIE A NABÍJEČKY



Infračervené čidlo
Možnost infračerveného čidla (IR) je k dispozici u řady Air. Je-li potřeba, vymezuje za zvláštních pracovních 
podmínek toto spojení oblast provozu rádiového ovládání. IR se skládá z osvětlovače instalovaného na stroji a 
čidla, instalovaného na vysílací jednotce, které přijímá infračervené vyzařování právě z osvětlovače.

FUNKCE:
• Spuštění infračerveného záření: radiové ovládání může pracovat pouze v ohraničeném prostoru a zabraňuje

nechtěnému spuštění v nebezpečných oblastech.
• Omezení infračerveného záření: umožňuje operátorovi pracovat pouze v případě, že infračervené jednotky jsou

spojeny v rámci rozsahu provozu.

PÁDOVÝ SENZOR
Pádový senzor se může spustit kvůli jedné nebo více 
z následujících příčin:
• Náraz: Pádový senzor se aktivuje, když vysílací jednotka prudce narazí;
• Pád: Pádový senzor se aktivuje, když vysílací jednotka klesne o více než 1 metr;
• Sklon: Pádový senzor se aktivuje, když je vysílací jednotka nakloněna pod určitým úhlem od země.

KABELOVÉ OVLÁDÁNÍ
Kabelové ovládání je k dispozici pro vysílací jednotky AJS, AJR a AJM. Propojuje vysílací jednotku kabelem 
k přijímací jednotce a tím nahrazuje rádioelektrické spojení. 
Používá se:
• ve zvláštních pracovních podmínkách stanovených výrobcem stroje;
• není-li možné vytvořit rádiové spojení mezi rádiovými dálkovými jednotkami;
• při práci v prostředích, kde použití rádiových frekvencí není povoleno nebo je nebezpečné;
• pokud není k dispozici baterie.



PŘIJÍMACÍ JEDNOTKY

HACRP8

Napájení AC. 7 programovatelných relé + START / STOP. 
Vyhrazený výstup pro povolení příkazů. Interní anténa      
s integrovaným signálním světlem. Houkačka jako volitelné 
příslušenství.

MVRCAN

Napájení AC/DC. S CANopen rozhraním.
4 programovatelné relé + STOP. 
Externí anténa je standard.

ACRS13-G/L

Napájení AC. 12 programovatelných relé + START / STOP 
se zabudovanou interní anténou nebo možností externí 
antény. Přijímač ACRS13-G je vybaven vyměnitelným 
napájecím modulem a 4 vstupy pro zpětnou vazbu dat, 
zatímco ACRS13-L je vybaven pevným integrovaným 
napájecím obvodem.

DCRS13

Napájení DC. 12 programovatelných relé + START / STOP 
se zabudovanou interní anténou nebo možností externí 
antény. 4 vstupy pro zpětnou vazbu dat.

ACRM15

Napájení AC. 14 programovatelných relé + START / STOP 
se zabudovanou interní anténou nebo možností externí 
antény. 4 vstupy pro zpětnou vazbu dat. K dispozici          
2 sloty pro rozšiřující karty.

ACRM5E

Napájení AC. Řada konfigurovatelných výstupů, se 
zabudovanou interní anténou nebo možností externí 
antény. 16 vstupů pro zpětnou vazbu dat.
K dispozici 5 slotů pro rozšiřující karty.

DCRM24

Napájení DC. 21 programovatelných MOSFET digitálních 
výstupů + 2 relé + START / STOP, se zabudovanou interní 
anténou nebo možností externí antény. 8 vstupů            
pro zpětnou vazbu dat. 
K dispozici 2 sloty pro rozšiřující karty.

MVRL9E

Napájení AC. Řada konfigurovatelných výstupů,              
se zabudovanou interní anténou nebo možností externí 
antény. 16 vstupů pro zpětnou vazbu dat.
K dispozici 9 slotů pro rozšiřující karty.

HACRP8 MVRCAN ACRS13-G/L
DCRS13

ACRM15
ACRM5E
DCRM24

MVRL9E



ROZŠIŘUJÍCÍ KARTY
AirRIR05A

• 5 relé, kontakty 10A, 250 VAC N.O. / N.C.
• Konektor s pružinovými svorkami.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,

DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.

AirRIR08A

• 8 relé, kontakty 6A, 250 VAC N.O.
• Konektor s pružinovými svorkami.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,

DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.

AirRIR08G

•

•

8 relé, kontakty pro spínání nízkého zatížení 1A,
250 VAC N.O.
Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,
DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.

AirRIV06A

• 6 analogových výstupů - napětí (0÷10 V, -10 +10 V)
nebo proudová smyčka (0÷20 mA).

• Vyjímatelná paměťová karta.
• Nastavení parametrů je programovatelné na dálku

nebo pomocí microSD.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15, DCRM24,

ACRM5E, MVRL9E.

AirRIC06A

• 12 analogových výstupů -  PWM (0÷2 A).
• Vyjímatelná paměťová karta.
• Nastavení parametrů je programovatelné na dálku

nebo pomocí microSD.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15, DCRM24,

ACRM5E, MVRL9E.

AirRID06A

• 6 nastavitelných analogových výstupů - napětí (0÷28 V).
• Vyjímatelná paměťová karta.
• Nastavení parametrů je programovatelné na dálku nebo 

pomocí microSD.
• Vhodná k přijímacím jednotkám:  ACRM15, DCRM24, 

ACRM5E, MVRL9E. 

AirRIAMIA

• 4 analogové vstupy (0÷10 VDC o 0.20 mA), zatížení
buněk, počítadlo pulsů a sériové rozhraní RS 232/485.

• Vyjímatelná paměťová karta.
• Nastavení parametrů je programovatelné na dálku nebo

pomocí microSD.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15, DCRM24,

ACRM5E, MVRL9E.

AirRIP01A

• Karta s proměnlivým odporovým výstupem (0÷10 kΩ).
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15, DCRM24,

ACRM5E, MVRL9E.

AirRISYNA

• Karta pro synchronizaci mezi přijímači (Synchro).
• V závislosti na programování a elektrickém stavu

digitálních vstupů vybraných přijímačů tato karta může
ovlivnit výstupy přijímacích jednotek.

• Vyjímatelná paměťová karta.
• Nastavení parametrů je programovatelné na dálku

nebo pomocí microSD.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM5E,

MVRL9E.

AirRIPRFA

• Karta Profibus DP.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,

DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.

AirRICANB

• Karta CANopen 2.0 A.
• Vyjímatelná paměťová karta.
•

•

Může být naprogramována pro komunikaci
s uživatelsky upraveným CANopen.
Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,
DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.

AirRIPRFN

• Karta Profinet IO.
• Podporuje PROFINET-RT a IRT ( konkrétně 2.3).
• Podporuje přemapování procesních dat.
• Připojení s 2 x RJ45 nebo 2 x M8.
• GSD soubor s popisem zařízení.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,

DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.

AirRIETHC

• Karta EtherCAT.
• Podporuje přemapování procesních dat.
• Připojení s 2 x RJ45 nebo 2 x M8.
• ESI soubor s popisem zařízení.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,

DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.

AirRIETHN

• Karta EtherNet/IP.
• Podporuje přemapování procesních dat.
• Připojení s 2 x RJ45 nebo 2 x M8.
• EDS soubor s popisem zařízení.
• Vhodná k přijímacím jednotkám: ACRM15,

DCRM24, ACRM5E, MVRL9E.



MNOHAČETNÉ SYSTÉMY
Řada Air firmy Autec nabízí řešení pro mnohačetné systémy; to znamená, pro dálkové systémy, 
které disponují více než jedním přijímačem nebo vysílačem.

SYSTÉMY S NĚKOLIKA VYSÍLAČI

Systémy s několika vysílači (tj. “Převzít a odpojit”) se skládají z více než jedné přenosné vysílací jednotky (až 15)    
z nichž více operátorů může dálkově ovládat jeden stroj a to tím, že “převezme” kontrolu nad přijímačem 
na samotném stroji. K tomu, aby vysílač převzal (Převzít “TAKE”) kontrolu nad strojem, musí předešlý operátor stroj 
nejprve odpojit (Odpojit “RELEASE”). 

SYSTÉMY S NĚKOLIKA PŘIJÍMAČI

Systém s několika přjímači dokáže za pomocí jednoho vysílače kontrolovat několik přijímačů. Je to efektivní způsob 
jak snížit náklady na vybavení, když jeden operátor ovládá celou řadu strojů. 
Seřazení spojení: Probíhá až u 4 přijímačů. V případě, že vysílač ztratí spojení s jedním z přijímačů, všechny 
ostatní v sekvenční řadě se rovněž zastaví.
Nezávislé dvojité spojení: Probíhá až u 4 přijímačů. V případě, že vysílač ztratí spojení s přijímačem, pouze stroj 
se ztrátou spojení zastaví chod. Další stroje budou pokračovat v chodu „nezávisle”.
Nezávislé několikanásobné spojení: Probíhá u přijímačů v počtu od 5 do 15 při současném užívání. V případě 
ztráty spojení mezi přijímačem a vysílačem, přestanou fungovat pouze stroje, které ztratily spojení. Ostatní 
připojené stroje budou dále v provozu.
Spojení jeden k jednomu: Probíhá u přijímacích jednotek v počtu od 2 do 15. Vysílací jednotka může ovládat 
pouze jeden přijímač.

SYSTÉMY S NĚKOLIKA VYSÍLAČI I PŘIJÍMAČI

Systémy s několika jednotkami zahrnují od 2 do 4 přijímacích a vysílacích jednotek. To je také známé jako “systém 
spojených-zdrojů”, kde několik operátorů může ovládat několik strojů napříč pracovními směnami -  dokonce napříč 
pracovními stanovišti. Stejné ovládání může řídit několik strojů, a každý stroj může mít až čtyři vysílače, ale každý 
stroj může být v jednen okamžik kontrolován pouze jedním vysílačem.



TECHNICKÉ PARAMETRY

OBECNÉ 

Frekvenční pásma

Hammingova vzdálenost

433.05 – 434.79 (64 kanálů) / 915-928 MHz (255 kanálů) / 
863-870 MHz (128 kanálů s FHSS)

≥ 9

Typický pracovní dosah 75-100 m 240-330 ft
Bezpečnostní úroveň funkce 
STOP až do PL e (EN ISO 13849-1) 

Stupeň krytí IP 65 (NEMA 4)

Pracovní teplota
Vysílací jednotka: (-20°C) ÷ (+55°C) 
Přijímací jednotka: (-20°C) ÷ (+70°C)

(-4°F) ÷ (+130°F)
(-4°F) ÷ (+158°F)

Skladovací teplota Vysílací jednotka: (-40°C) ÷ (+70°C) 
Přijímací jednotka: (-40°C) ÷ (+80°C)

(-40°F) ÷ (+158°F)
(-40°F) ÷ (+176°F)

VYSÍLACÍ JEDNOTKY

VYSÍLAČE A4, A6, A8 a A4B, A6B, A8B
Autonomní s plně nabitou 
baterií při 20°C (68°F)

40 h s interní Li-ion bateri(A4, A6, A8)         
16 h s externí Li-ion baterií(A4B, A6B, A8B) 

Rozměry 64.5x179x37.5 mm 2.54x7.05x1.48 in

Váha 250 g 0.55 lb

VYSÍLAČE LK NEO

Autonomní s plně nabitou 
baterií při 20°C (68°F)

Rozměry 8.17x3.35x1.92 in 
10.43x3.35x1.92 in

Váha

> 16 h s Li-ion baterií bez displeje
> 10 h s Li-ion baterií a 1.8’’ displejem
> 10 h s NiMH baterií
LK NEO 6-8: 207.5x85x49 mm
LK NEO 10-12: 265x85x49 mm
LK NEO 6-8: 380 g
LK NEO 10-12: 450 g

0.837 lb
0.992 lb

VYSÍLAČ SIDEKICK SK4
Autonomní s plně nabitou 
baterií při 20°C (68°F)

> 16 h s Li-ion baterií

Typický pracovní dosah 100 m 330 ft

Typ ovladače vojenský standard MIL-83731

Rozměry 138x118x60 mm 5.43x4.65x2.36 in

Váha 450 g 0.992 lb

JOYSTICKOVÉ VYSÍLAČE AJS, AJR, AJM

Autonomní s plně nabitou 
baterií při 20°C (68°F)

40 h s Li-ion baterií bez displeje
20 h s Li-ion baterií a 1.54’’ nebo 2.7’’ displejem 
8 h s Li-ion baterií a 4.3’’ displejem
20 h s NiMH baterií

Rozměry
AJS: 258x170x126 mm 
AJR: 260x200x190 mm 
AJM: 310x210x190 mm

10.20x7.00x5.00 in 
10.20x7.90x7.50 in  
12.20x8.30x7.50 in

Váha
AJS: 1.3 kg 
AJR: 2.0 kg
AJM: 2.5 kg

3.0 lb 
4.4 lb 
5.5 lb



PŘIJÍMACÍ JEDNOTKY

ACRS13 G/L a DCRS13
Zdroj napájení ACRS13G/L: 45-230 VAC DCRS13: 12-24 VDC

Anténa Interní, volitelná externí 

Maximální počet výstupů 12 vypnout / zapnout + START / STOP

Jmenovité zatížení STOP/BEZPEČNOST 4A (250 VAC)

Jmenovité zatížení řídicích příkazů 6A (250 VAC)

Kabeláž Kabelová průchodka,16-pin průmyslový konektor

Rozměry 123x258x83 mm 4.84x10.16x3.27 in

Váha 1.2 kg 2.7 lb

HACRP8
Zdroj napájení 45-400 VAC

Anténa Interní

Maximální počet výstupů 7 vypnout / zapnout + START / STOP

Jmenovité zatížení STOP/BEZPEČNOST 4A (250 VAC)

Jmenovité zatížení řídicích příkazů 4A (250 VAC)

Kabeláž Kabelová průchodka,10-pin průmyslový konektor

Rozměry 144x162x63 mm 5.67x6.38x2.48 in

Váha 650 g 1.43 lb

MVRCAN
Zdroj napájení 12-24 VDC 24 VAC

Anténa Externí, volitelná vnitřní

I/O sériové provedení CAN Open 2.0

Jmenovité zatížení STOP/BEZPEČNOST 6A (30 VDC)

Jmenovité zatížení řídicích příkazů 4A (30 VDC)

Kabeláž

Rozměry 5.67x6.38x2.48 in

Váha

10-pin průmyslový konektor

144x162x63 mm

650 g 1.43 lb

ACRM15
Zdroj napájení 45-230 VAC

Anténa Interní, volitelná externí

Maximální počet výstupů 30 vypnout / zapnout + START / STOP

Jmenovité zatížení STOP/BEZPEČNOST 4A (250 VAC)

Jmenovité zatížení řídicích příkazů 6A (250 VAC)

Kabeláž Kabelová průchodka, 24 nebo 32-pin průmyslový konektor

Rozměry 185x287x105 mm 7.28x11.30x4.13 in

Váha 2.2 kg 4.9 lb



MVRL9E
Zdroj napájení 24-230 VAC 12-24 VDC

Anténa Interní, volitelná externí

Maximální počet výstupů 71 vypnout / zapnout + START / STOP

Jmenovité zatížení STOP/BEZPEČNOST STOP: 6A (250 VAC) Bezpečnost: 10A (250 VAC)

Jmenovité zatížení řídicích příkazů 6/10A (250 VAC)

Kabeláž Kabelová průchodka, 24 nebo 32-pin průmyslový konektor

Rozměry 250x343x110 mm 9.84x13.50x4.33 in

Váha 4.5 kg 9.92 lb

ACRM5E
Zdroj napájení 24-230 VAC

Anténa Interní, volitelná externí

Maximální počet výstupů 40 ovypnout / zapnout + START / STOP

Jmenovité zatížení STOP/BEZPEČNOST STOP: 6A (250 VAC) Bezpečnost: 10A (250 VAC)

Jmenovité zatížení řídicích příkazů 6/10A (250 VAC)

Kabeláž Kabelová průchodka, 24 nebo 32-pin průmyslový konektor

Rozměry 185x287x105 mm 7.28x11.30x4.13 in

Váha 2.2 kg 4.9 lb

DCRM24
Zdroj napájení 12-24 VDC

Anténa Interní, volitelná externí

Maximální počet výstupů 39 vypnout / zapnout + START / STOP

Jmenovité zatížení STOP/BEZPEČNOST STOP: 6A (30 VDC) Bezpečnost: 10A (30 VDC)

Jmenovité zatížení řídicích příkazů 4A (30VDC) MOSFET, 10A (30VDC)

Kabeláž Kabelová průchodka, 24 nebo 32-pin průmyslový konektor

Rozměry 185x287x105 mm 7.28x11.30x4.13 in

Váha 2.2 kg 4.9 lb




