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Tele Radio vyvíjí, vyrábí a prodává systémy
rádiového dálkového ovládání pro průmyslové
použití. Máme rozsáhlé, více než 60leté
znalosti a odborné zkušenosti v oblasti
systémů rádiového dálkového ovládání.

Funkce

Panther je 2,4GHz široce uznávaný systém
dálkového ovládání, vyvinutý pro použití
s rozsáhlou řadou různých systémů. 2,4GHz
frekvence uživatelům také umožňuje ovládání
strojů z velké dálky, až 500 metrů.

• Panther pracuje na frekvenci 2,4 GHz a využívá
technologii, která bez nutnosti jakéhokoli
přizpůsobování umožňuje provoz stovek systémů,
aniž by docházelo k rádiovému rušení.

Námi vyvinutý software v produktech
Panther je vysoce konfigurovatelný podle
konkrétních potřeb zákazníků. Díky tomu
můžeme nabízet cenově výhodný systém,
se kterým zákazník získá jedinečné
řešení přizpůsobené přímo na míru jeho
požadavkům.
Úroveň výkonu d (PLd): Obvody jsou
zdvojené. Tlačítko Stop má dvě nezávislé
sady kontaktů, kdy každá z nich řídí dvě
zastavovací relé. Požadavkem je, že jedna
porucha by neměla způsobit ohrožení
bezpečnosti.

• Přijímač s 2+10 relé, předem zapojený.

• Zabudované zabezpečení proti selhání – vysílač
posílá nepřetržitý periodický signál, a když tento signál
není detekován, dojde k automatickému vypnutí
systému. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození
vysílače, lze použít libovolný jiný vysílač ze stejné
produktové řady.
• Produkt byl testován a certifikován v souladu
s normou EN 13849-1 (úroveň výkonu d, kategorie 3)
• Vysílač IP65, přijímač IP66
• Provozní doba při nepřetržitém používání je až
200 h.
• Součástí dodávky je standardní sada tří baterií
typu AAA, lze také zakoupit sadu dobíjecích baterií
(dvě li-ion baterie a nabíječka).
• Systém Panther lze přizpůsobit prakticky pro
všechny systémy se standardními portálovými jeřáby
a jeden vysílač může nezávisle obsluhovat čtyři
samostatné jeřáby.
• Možnost volného přemapování tlačítek vysílače
nebo relé přijímače.
• Celosvětová záruka společnosti Tele Radio Export
AB pokrývá vady materiálu, vady konstrukce a výrobní
vady po dobu dvou let od doručení od společnosti
Tele Radio Export AB.
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