
LK NEO



Robustní, spolehlivé, ergonomické

Tlačítkové vysílače LK NEO byly společností Autec vytvořeny a vyvinuty, aby byl uživatelům poskytnut produkt moderní, 
funkční a s optimalizovanou konstrukcí. Vysílač je koncipován a navržen tak, že může být vybaven velkým počtem funkcí 
dostupných pomocí řady akčních prvků a konfigurací a zároveň vyváženým a vysoce ergonomickým krytem.
Vysílač LK NEO je k dispozici se 6, 8, 10 a 12 tlačítky. Provedení se 6 a 10 tlačítky mohou být s 1,8'' programovatelným 
barevným displejem. Vysílač je vhodný pro ovládání mostových jeřábů, kladkostrojů, dopravníkových pasů, automatických 
skladů a zavěšených magnetů.
Ve vysílači se nachází ID vnitřní paměť vysílače s jedinečnou adresou dálkového ovládání. Alternativně se může použít 
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.

Možnosti vysílačů LK NEO

• Funkce STOP dle EN ISO  13849-1
• Dvoupásmová technologie (434 MHz / 915 MHz)
• Provedení až s 12 tlačítky
• Mnoho individuálních přizpůsobení a přídavných funkcí
• Volitelný 1,8” barevný displej (v konfiguraci se 6/10 tlačítky)
• Vyměnitelná baterie s nabíječkou
• ID vnitřní paměť vysílače nebo klíč ID  0-1
• Pracovní dosah 75 - 100 metrů
• Ergonomický kryt a popruh na rameno ve standardním vybavení
• Zákaznický popis
• Použitelnost pro systémy s více jednotkami



Provedení

Standardní a volitelné příslušenství

LK NEO 6 LK NEO 10LK NEO 6 DF LK NEO 10 DFLK NEO 8 LK NEO 12

Barevný displej
S programovatelnou 
obrazovkou

Ostatní
Vibrační zpětná vazba, 
bzučák, odolné pouzdro 
s popruhem přes rameno

Aktivační spínač 
Může být umístěn 

ve středu krytu

Klíč ID 0-1
Může být umístěn

na levé straně krytu

Infračervené čidlo, 
Pádový senzor
Může být umístěn na straně 
nebo zádi krytu

2 až 3 polohový přepínač, 
odnímatelný mechanický klíč, 

otočný přepínač,
 nebo potenciometr

Může být umístěn na levé 
straně krytu



Údaje a informace uvedené v tomto prospektu se mohou měnit s následnými úpravami konstrukce RDO, které společnost Autec Srl může na svých 
výrobcích provádět. Všechna práva vyhrazena.

Technické parametry

Napájení 3,7 VDC Li-ion baterie
3,6 VDC NiMH baterie

Frekvenční pásma 433,05 - 434,79 MHz (64 kanálů) 
915 - 928 MHz (256 kanálů)

Typický pracovní dosah 75 - 100 metrů

Bezpečnostní úroveň funkce STOP PL d (EN ISO 13849-1) 

Doba provozu s Li-ion baterií (nepřetržité použití při 20°C / 68°F)

Doba provozu s NiMH baterii (nepřetržité použití při 20°C / 68°F)

> 20 h

> 10 h

Stupeň krytí IP 65

Provozní teplota (-20°C) ÷ (+55°C) / (-4°F) ÷ (+131°F)

Skladovací teplota (-40°C) ÷ (+70°C) / (-40°F) ÷ (+158°F)

Rozměry  LK NEO 6-8 207,5 × 85 × 49 mm / 8,17 × 3,35 × 1,92 in

Rozměry  LK NEO 10-12 265 × 85 × 49 mm / 10,43 × 3,35 × 1,92 in

Hmotnost LK NEO 6-8 0,38 kg (0,837 lb)

Hmotnost LK NEO 10-12 0,45 kg (0,99 lb)

Vysílače LK NEO mohou být provozovány se všemi Autec AIR Series přijímači.

ACRS 13-G/L, DCRS13
Rozměry: 
Hmotnost:  

123 × 202 × 83 mm 
1,2 kg

ACRM15, ACRM5E, DCRM24
Rozměry: 
Hmotnost:  

185 × 235 × 105 mm 
2,2 kg

HACRP8, MVRCAN
Rozměry: 
Hmotnost:  

144 × 120 × 63 mm 
0,65 kg

MVRL9E 
Rozměry: 
Hmotnost:  

250 × 290 × 110 mm 
4,5 kg

Vysílače LK NEO je možné použít pro vícenásobné systémy (více přijímačů, více vysílačů, více jednotek).

 Souprava RDO

• Vysílač
• Přijímač
• Nabíječka baterií
• 2 baterie
• Popruh přes rameno
• Soft pouzdro
• AIR Series provozní návod CD 

Přijímače

OS-KOM spol. s r.o., Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel.: +420 257 210 114, Fax: +420 257 211 935, E-mail: oskom@oskom.cz, Web: www.oskom.cz




