
Řada DYNAMIC

Řada Dynamic firmy Autec se skládá z joystickových vysílacích jednotek a jejich přijímačů. Tyto dálkové ovladače jsou 
vhodné pro aplikace napájené stejnosměrným proudem používané v oboru stavebnictví, logistiky, dopravy, údržby 
infrastruktury a mnoha dalších.

Přednosti
• Bezpečnostní úroveň funkce STOP PL e cat.4 / SIL 3 klasifikovaná podle normy EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
• Bezpečnostní úroveň ochrany proti nechtěným pohybům z klidového stavu (UMFS) PL d cat.3 / SIL 2 

klasifikovaná podle normy EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
• Obousměrné rádiové spojení se schopností dynamického a inteligentního vyhledávání volného kanálu na širokém 

pásmu frekvencí
• Sběrnice a sériový port rozhraní pro lepší kontrolu způsobu zobrazování dat
• Programovatelné funkce pro širokou škálu digitálních a analogových aplikací
• Grafický displej, který umožňuje vizualizaci dat a stavu stroje 

Bezpečnost
Řada Dynamic byla navržena a certifikována podle nejnovějších norem 
týkajících se funkční bezpečnosti, například EN ISO 13849-1 a IEC 62061. 
Vysílací a přijímací jednotky komunikují přes patentovaný kód firmy Autec, 
který není reprodukovatelný. Funkce STOP a ochrana proti nechtěnému 
pohybu z klidové polohy (UMFS) několika modelů jsou certifikovány značkou 
TÜV SÜD. Certifikace vydaná nezávislou, kompetentní a uznávanou třetí 
stranou je další zárukou bezpečnosti, kvality a spolehlivosti výrobku.

Technologie FSA

Použití technologie FSA firmy Autec umožňuje obousměrnou komunikaci, při které rádio neustále skenuje použité 
frekvenční pásmo. Tento proces se opakuje automaticky několikrát za sekundu bez přerušení. Tím je rádiové spojení 
bezpečnější a to bez nutnosti mapování frekvencí a umožňuje rychlé a přesné odpovědi přiměřené ovládání. 

Konfigurace
Řízení stroje může být velmi složité. Jednou z hlavních předností řady Dynamic je schopnost přizpůsobit systém 
dálkového ovládání; displeje, LED pro zpětnou vazbu, doplňkové sloty pro přijímače k rozšíření počtu příkazů, 
infračervený senzor, sériové porty a komunikační protokol CAN jsou jen některé příklady toho, jak lze uspokojit potřeby 
nespočetných aplikací.



Joystickové vysílače

Proporcionální joystickové dálkové ovládání řady Dynamic bylo vyvinuto pro aplikace hydraulické a mobilní 
techniky. Jsou k dispozici ve čtyřech různých modelech: FJS, FJL, FJR a FJM. Nabízí až 12 analogových 
příkazů a až 64 digitálních příkazů s možností zpětné vazby dat, která umožňuje vizualizaci informací 
přicházejících ze stroje na grafickém displeji nebo přes LED panel.

FJS FJR

FJL FJM

Hlavní funkce
• Funkce STOP splňuje požadavky normy

EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
•

•

Ochrana UMFS splňuje požadavky normy
EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
Obousměrná rádiová komunikace s dynamickým
vyhledáváním volné frekvence

• Sběrnice a sériové rozhraní (CAN / CANopen)
• Odnímatelné baterie buď NiMH nebo Li-ion
• Odnímatelný externí klíč s ID 0-1
• Typický pracovní dosah 100 m
• Stupeň krytí IP 65
• Příkazový panel dle požadavků zákazníka
• Až 12 analogových a 64 digitálních příkazů
• FJS: 2 joysticky, až 7 ovládacích prvků plus START

a STOP
• FJL: 4 nebo 6 analogových páčkových ovladačů

a až 6 ovládacích prvků plus START a STOP
• FJR: Až 6 joysticků a mnoho ovládacích prvků plus

START a STOP
• FJM: Až 8 joysticků a mnoho ovládacích prvků plus

START a STOP

Příslušenství
• Ramenní popruh
• Bederní pás
• Deluxe opěrný pás pro FJM s 4.3’’ displejem

Možnosti vysílačů
• 1.54’’ grafický displej (FJS a FJL)
• 2.7’’ LCD  transflektivní  displej (FJR a FJM)
• 4.3’’ barevný displej (FJR a FJM)
• 32LED matrix (FJR a FJM)
• LED diody na panelu
• Kabelové ovládání
• Senzor náklonu nebo nárazu (pro FJR a FJM, 

pouze panel s rozšířením HIC nebo 4.3’’ displejem)
• IR Senzor
• Externí bzučák
• 3osý joystick
• ID vnitřní tx paměti (pokud klíč ID 0-1 není 

přítomen)
• Provedení odolné proti mořské vodě  

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



FJB Joysticková vysílací jednotka

FJB je navržena pro aplikace v nepříznivých podmínkách. Je vysoce konfigurovatelná s velkým počtem příkazů a jak je 
pro produkty Autec obvyklé, je velmi odolná. Tato joysticková vysílací jednotka je snadno použitelná díky kvalitnímu 
opěrnému pásu speciálně navrženému pro podporu operátora a nabízí až 12 analogových příkazů a až 64 digitálních 
příkazů s možností zpětné vazby dat, která umožňuje vizualizaci informací přicházejících ze stroje na barevném 
displeji 4,3" nebo LED diodách na panelu.

Hlavní funkce
• Funkce STOP až do PL e, kat. 4 / SIL3 splňuje

požadavky normy EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
• Ochrana UMFS  až do PL d, kat. 3 / SIL2 splňuje

požadavky normy EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061
• Obousměrné rádiové spojení s dynamickým 

vyhledáváním volné frekvence
• Odnímatelná externí baterie Li-ion
• Může být použito se všemi přijímacími jednotkami 

řady Dynamic
• Odnímatelný externí klíč ID 0-1 nebo mechanický klíč
• Typický pracovní dosah 100 m
• Stupeň krytí IP 65
• Příkazový panel dle požadavků zákazníka
• Až 12 analogových a 64 digitálních příkazů
• Až 10 lineárních joysticků
• Až 4 2osé nebo 3osé joysticky
• Až 26 ovládacích prvků na hlavní ploše, až 10 

tlačítek nahoře a až 4 tlačítka dole nebo ze strany
• Až 12 tlačítek na čelním displeji 

Příslušenství
• Deluxe opěrný pás

Možnosti vysílače
• 4.3’’ barevný displej
• LED diody na panelu
• Kabelové ovládání
• IR senzor
• Senzor náklonu nebo nárazu
• Externí bzučák
• 3osý joystick
• ID vnitřní tx paměti (pokud klíč ID 0-1 není 

přítomen)
• Provedení odolné proti mořské vodě  

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

FJB



Přijímače

CRS
Základní stanice s předem zapojenými výstupy:
12 analogových a 64 digitálních výstupů přes rozhraní 
CANopen. Kabelové připojení 30pinovým konektorem 
(samec+samice). Externí anténa.

ARM

Základní stanice s předem zapojenými výstupy:
až 12 analogových (napěťových) nebo 24 analogových 
PWM (12 obousměrných os) a až 64 digitálních výstupů 
přes rozhraní CANopen. Kabelové připojení 32, 40, 50 
nebo 72pinovým konektorem. Externí anténa.

ARS
Základní stanice s předem zapojenými výstupy:
až 8 analogových (napěťových), 12 analogových PWM 
(6 obousměrných os) a maximálně 16 digitálních 
výstupů přes rozhraní CANopen. Kabelové připojení 
30pinovým konektorem (samec). Externí anténa.

CRX
Základní stanice s předem zapojenými výstupy:
12 analogových a 64 digitálních výstupů přes rozhraní 
CANopen 4 digitální výstupy MOSFET. Možnosti 
kabelového zapojení: kruhový konektor M12, 10pinový 
redukovaný konektor nebo kabelová průchodka. 
Interní nebo externí anténa.

ADD
Základní stanice s 16 analogovými, integrovanými vstupy 
(napětí nebo proud). Až 12 analogových (napěťových) 
nebo 24 analogových PWM (12 obousměrných os), 
až 64 digitálních výstupů přes rozhraní CANopen. 
Hodí se pro systém Dozor / Operátor. Kabelové připojení 
32, 40, 50 nebo 72pinovým konektorem.

ARX

Základní stanice s předem zapojenými výstupy:
až 8 analogových (napěťových), 16 analogových PWM 
(8 obousměrných os) a maximálně 16 digitálních 
výstupů přes rozhraní CANopen na vyžádání.
Přímé zapojení na elektromagnetické ventily nebo 32, 
40, 50 nebo 72pinový konektor. Externí anténa.



1.54’’ a 2.7’’ displeje

Díky obousměrné komunikaci jsou všechny vysílací jednotky Dynamic schopny zobrazovat zprávy přicházející ze 
stroje na grafickém displeji a/nebo pomocí vysoce účinných LED diod. 1.54” displeje jsou instalovány na FJS 
a FJL modelech, zatímco FJR a FJM byly navrženy pro systém LED diod a/nebo 4.3’’ nebo 2.7’’ displej. 
Ten je dostupný v LCD transflektivní verzi, která je ideální pro použití ve venkovním prostředí a umožňuje 
vizualizaci parametrů stroje, dat a ikon různých tvarů a velikostí.

1.54’’ displej
• Dostupný v OLED

monochromatické verzi
• 128 x 64 pixelů
• Může být použit u vysílací

jednotky FJS a FJL řady
Dynamic firmy Autec

• Nastavitelné ikony a hlášení

2.7’’ displej
• Dostupný v LCD transflektivní

monochromatické verzi
(pro venkovní použití)

• 128 x 64 pixelů
• Může být použit u vysílací

jednotky FJR a FJM řady
Dynamic firmy Autec

• Nastavielné uspořádání

Vysoce výkonné LED diody na paneluNastavitelná 32LED Matice

Matice a LED diody na panelu



4.3’’ barevný displej

Firma Autec představuje pro modely FJR, FJM a FJB řady Dynamic nový 4.3” TFT LCD barevný displej. 
Displej je programovatelný s kódem CODESYS V 3.5 přes Ethernet podle mezinárodní normy IEC 61131-3. 
Tento vývojový systém je použit k programování grafického rozhraní, což umožňuje široký výběr pro vizualizaci dat. 
S 256 barvami a rozlišením 480x272 pixelů, umožňuje tento nový displej výbornou vizualizaci provozních 
parametrů, stavů či jiných varování.

Hlavní funkce
• 4.3’’ TFT LCD displej
• Čitelný na slunci: výborný pro světlá prostředí
• Úhel zobrazení displeje až do 130°
•

•

Programovatelný s kódem CODESYS V 3.5
přes Ethernet (EC 61131-3)
6 kontextových tlačítek nahoře pro navigaci
displeje a/nebo další funkce

• 6 programovatelných výstupů (1 pro externí bzučák
a 5 pro externí LED diody)

• Provozní teplota: (-25°C) ÷ (+55°C) /
(-13°F) ÷ (+130°F)

• Skladovací teplota: (-40°C) ÷ (+85°C) /
(-40°F) ÷ (+185°F)  

• 3osé čidlo zrychlení
• Zobrazení dle požadavků zákazníka 

Elektronika
Vnitřní elektronika zahrnuje datovou paměť 16 
MB. Programovací software je CODESYS V 3.5.

Mechanika
Displej je istalován přímo na horní straně vysílacích 
jednotek FJR, FJM a FJB. Ochranné sklo odolné  
proti poškrábání je zabudováno v plastové 
konstrukci s ochranou IP 65.

Grafika
Díky svému vysokému rozlišení (480 x 272 pixelů, 
16:9) a jasu 500 cd/m² je displej snadno čitelný      
i ve velmi slunném prostředí. Na displeji lze 
zobrazit až 256 barev. Správná funkce je 
zvýrazněna 16 LED diodami stroje, které mohou 
indikovat varování ze stroje.

FJM FJRFJB



Ramenní popruh
Pro vysílací jednotky FJS 
a FJL.

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

Bederní pás
pro joystickové 
vysílací jednotky FJR a 
FJM.

LPM02 baterie pro 
joystickové vysílací jednotky
• Li-Ion
• 7.4 V
• 1400 mAh
• 10.36 Wh

LPM04 baterie pro 
joystickové vysílací 
jednotky s 4.3” displejem
• Li-Ion
• 7.4 V
• 2800 mAh
• 20.72 Wh

Deluxe opěrný pás FJM
Pro vysílací jednotku FJM s 
4.3’’ barevným displejem.

Deluxe opěrný pás FJB

Přenosný systém joystickové vysílací jednotky FJB.

Baterie a nabíječky

Přenositelnost



Technické parametry

Obecné

Frekvenční pásma 863-870 MHz (128 kanálů) – 915 MHz (260 kanálů)
447 MHz (32 kanálů) – 434 MHz (63 kanálů) – 429 MHz (40 kanálů)

Hammingova vzdálenost

Typický pracovní dosah

Bezpečnostní 
úroveň funkce STOP

≥15

100 m

až do PL e, kat.4 / SIL 3 (EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061)

Bezpečnostní úroveň pro ochranu 
proti nechtěnému pohybu z klidu 
(UMFS)

až do PL d, kat.3 / SIL 2 (EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061)

Stupeň krytí IP 65 (NEMA 4)

Vysílací jednotky

Joysticky

Autonomní s plně nabitou baterií 
(při 20°C) pro FJS a FJL

bez displeje: 18.5 h (LPM02 baterie), 11 h (MBM06MH baterie)     
s 1.54” displejem: 16 h (LPM02 baterie), 9.5 h (MBM06MH baterie)

Autonomní s plně nabitou baterií 
(při 20°C) pro FJR a FJM

bez displeje: 18.5 h (LPM02 baterie), 11 h (MBM06MH baterie)    
s 2.7” displejem: 15 h (LPM02 baterie), 9 h (MBM06MH baterie) 
s 4.3” displejem 8 h (LPM04 baterie)

Autonomní s plně nabitou baterií 
(při 20°C) pro FJB

s 4.3” displejem: 8 h (LPM04 baterie)

Provozní teplota (-25°C) ÷ (+55°C) (-13°F) ÷ (+130°F)

Skladovací teplota (-40°C) ÷ (+85°C) (-40°F) ÷ (+185°F)

Rozměry FJS: 258x170x126 mm 
FJL: 221x170x134 mm  
FJR: 260x200x190 mm 
FJM: 310x210x190 mm
FJB: 424x211x242 mm

10.2x7.0x5.0 in 
8.7x6.7x5.3 in 
10.2x7.9x7.5 in 
12.2x8.3x7.5 in
16.7x8.3x9.5 in

Váha FJS: 1.3 kg 
FJL: 1.4 kg 
FJR: 2 kg 
FJM: 2.5 kg
FJB: 5.5 kg

3 lb 
3 lb 
4.4 lb 
5.5 lb
12.1 lb

Přijímací jednotky

CRS

Zdroj napájení

Anténa

Maximální počet výstupů

8-30VDC

Externí, na výběr 1 nebo 5 m kabel 

12 analogových, 64 digitálních (přes rozhraní CANopen)

Jmenovité zatížení výstupů STOP/
BEZPEČNOST (SAFETY)

STP_1 = 8A (30VDC), STP_2 = 8A (30VDC) 
SAF_1 = 8A (30VDC), SAF_2 = 3A (30VDC)

Provozní teplota (-25°C) ÷ (+70°C) (-13°F) ÷ (+158°F)

Skladovací teplota (-40°C) ÷ (+85°C) (-40°F) ÷ (+185°F)

Kabeláž 30pinový konektor (samec + samice)

Rozměry 153x147x55 mm 6.1x5.9x2.2 in

Váha 500 g 1.1 lb



CRX

Zdroj napájení

Anténa

Maximální počet výstupů
Jmenovité zatížení výstupů 
STOP/BEZPEČNOST (SAFETY)
Jmenovité zatížení příkaz. funkcí

Provozní teplota

Skladovací teplota

Kabeláž

Rozměry

Váha

8-30VDC

Interní anténa. Možnost i externí, na výběr 1 nebo 5 m kabel

12 analogových, 64 digitálních, 4 MOSFET digitálních

SO_1 = 2A (30VDC), SO_2 = 2A (30VDC)

Digitální výstupy: 2A (30VDC)

(-25°C) ÷ (+70°C) (-13°F) ÷ (+158°F)

(-40°C) ÷ (+85°C) (-40°F) ÷ (+185°F)

Nastavitelná-dostupná řešení zahrnují M12 kruhový konektor,

10pinový redukční konektor, M12 konektor (8+5pinový), kabelovou 

průchodku 144x162x63 mm 5.04x5.63x2.48 in

650 g 1.43 lb

ARS

Zdroj napájení 8-30VDC

Anténa Externí, na výběr 1 nebo 5 m kabel 

Maximální počet výstupů Až 8 analogových (napětí), 12 analogových PWM (6 obousměrných os), 
max 16 digitálních, také dostupné přes rozhraní CANopen

Jmenovité zatížení výstupů STOP/
BEZPEČNOST (SAFETY)

STP_1 = 7.5A (30VDC), STP_2 = 7.5A (30VDC) 
SAF = 7.5A (30VDC)

Jmenovité zatížení příkaz. funkcí Analogové výstupy: 2A (30VDC) - PWM / 10mA (28VDC) - napětí 
Digitální výstupy: 2A (30VDC)

Provozní teplota (-25°C) ÷ (+70°C) (-13°F) ÷ (+158°F)

Skladovací teplota (-40°C) ÷ (+85°C) (-40°F) ÷ (+185°F)

Kabeláž Dva 30-pin konektory (samec)

Rozměry 189x184x61 mm 7.71x8.3x2.4 in

Váha 850 g 1.9 lb

ARX

Zdroj napájení 8-30VDC

Anténa Externí, na výběr 1 nebo 5 m kabel 

Maximální počet výstupů Až 8 analogových (napětí), 16 analogových PWM (8 obousměrných os), 
max 16 digitálních, také dostupné přes rozhraní CANopen

Jmenovité zatížení výstupů STOP/
BEZPEČNOST (SAFETY)

SO_1 = 2A (30VDC) 
SO_2 = 2A (30VDC)

Jmenovité zatížení příkaz. funkcí Analogové výstupy: 2A (30VDC) - PWM / 10mA (28VDC) - napětí 
Digitální výstupy: 2A (30VDC)

Provozní teplota (-25°C) ÷ (+70°C) (-13°F) ÷ (+158°F)

Skladovací teplota (-40°C) ÷ (+85°C) (-40°F) ÷ (+185°F)

Kabeláž Volitelné: Elektromagnetický ventil nebo 32, 40, 50, 72-pin konektor.

Rozměry 240x186x83 mm 7.95x4.84x3.23 in

Váha 1.2 kg 2.7 lb



ARM

Zdroj napájení 8-30VDC

Anténa Externí, na výběr 1 nebo 5 m kabel 

Maximální počet výstupů Až 8 analogových (napětí), 24 analogových PWM (12 obousměrných os), 
max 16 digitálních, také dostupné přes rozhraní CANopen

Jmenovité zatížení výstupů 
STOP/BEZPEČNOST (SAFETY)

STP_1 = 7.5A (30VDC), STP_2 = 7.5A (30VDC) SAF_1 = 7.5A (30VDC), 
SAF_2 = 3A (30VDC)

Jmenovité zatížení příkaz. funkcí Analogové výstupy: 2A (30VDC) - PWM / 10mA (28VDC) - napětí 
Digitální výstupy: 2A (30VDC)

Provozní teplota (-25°C) ÷ (+70°C) (-13°F) ÷ (+158°F)

Skladovací teplota (-40°C) ÷ (+85°C) (-40°F) ÷ (+185°F)

Kabeláž 32, 40, 50, 72pinový konektor

Rozměry 185x280x105 mm 7.9x9.1x3.8 in

Váha 3 kg 6.6 lb

ADD

Zdroj napájení 8-30VDC

Anténa Externí, na výběr 1 nebo 5 m kabel 

Maximální počet výstupů Až 8 analogových (napětí), 24 analogových PWM (12 obousměrných os), 
40 digitálních, také dostupné přes rozhraní CANopen

Jmenovité zatížení výstupů 
STOP/BEZPEČNOST (SAFETY)

STP_1 = 7.5A (30VDC), STP_2 = 7.5A (30VDC) SAF_1 = 7.5A (30VDC), 
SAF_2 = 3A (30VDC)

Jmenovité zatížení příkaz. funkcí Analogové výstupy: 2A (30VDC) - PWM / 10mA (28VDC) - napětí 
Digitální výstupy: 4A (30VDC)

Provozní teplota (-25°C) ÷ (+70°C) (-13°F) ÷ (+158°F)

Skladovací teplota (-40°C) ÷ (+85°C) (-40°F) ÷ (+185°F)

Kabeláž 32, 40, 50, 72pinový konektor

Rozměry 268x343x110 mm 9.8x11.4x4.3 in

Váha 3.8 kg 8.4 lb

Volitelné karty

FSAAVO10A Karta s 10 analogovými výstupy (napětí) pro ARM a ADD

FSAAPO06A Karta s 12 analogovými výstupy PWM (6 obousměrných os) pro ARM a ADD

FSADSO16A Karta MOSFET s 16 digitálními výstupy pro ARM a ADD

FSADRO08A/B Relé karta s 8 digitálními výstupy pro ARM a ADD

FSAAMI01A Karta s 8 analogovými vstupy (proud a napětí) a 8 digitálními vstupy; RS 
232/485 port sériového rozhraní. Pouze ARM přijímač. Možnost ADD 
pro 16 analogových vstupů bez sériového portu.

FSAAPO04A Karta s 4 analogovými výstupy PWM (2 obousměrné 
osy) a 4 MOSFET digitálními výstupy pro ARX

FSAAMI06A Karta s 6 analogovými proudovými či napěťovými vstupy 
a s CAN výstupy pro ARX

FSADIA16A Karta s 16 diodami pro ARX



Tato dokumentace obsahuje obecný popis a/nebo technické charakteristiky příslušných produktů společnosti Autec.
Tato dokumentace nenahrazuje ani nepostačuje pro hodnocení příslušných produktů, pokud jde o jejich vhodnost pro specifickou 
aplikaci uživatele. Uživatel nebo instalační technik je povinen provést správnou a úplnou analýzu rizik, vyhodnotit a otestovat produkty 
v konkrétní aplikaci nebo použití. Autec ani žádná z jejích přidružených nebo dceřiných společností neodpovídá za zneužití informací 
obsažených v tomto dokumentu.




