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ZVEDACÍ SYSTÉMY

Bezpečnost především

LIFTING-01-CZ

PLd, PLe, SIL3
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CAT3 PLd

PNS-T1921
Baterie:

Nabíjecí

Hmotnost:

~ 295 g vč. baterií

Rozměry:

~ 76 x 160 x 37 mm

Krytí:

IP66

TG-T9-1

PLe

Baterie:

Nabíjecí

Hmotnost:

~ 295 g vč. baterií

Rozměry:

~ 76 x 160 x 37 mm

Krytí:

IP66

TG-T11-4
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.
Výběr jednoho z našich produktů v oblasti
zvedacích systémů zaručuje následující
funkce a soulady se standardy.
Bezpečné produkty: naše produkty v oblasti
zvedacích systémů patří do výkonnostní
kategorie d nebo e (PLd/PLe) a vyhovují
moderním bezpečnostním standardům
úrovně SIL3. Naše produkty jsou k dispozici
v provedení 433 MHz, 915 MHz a 2,4 GHz.
Analogové: Volbou vysílače s technologií
analogových tlačítek v kombinaci s elektrickým
motorem můžete svůj systém ovládat
proměnlivou rychlostí, na rozdíl od pevné
rychlosti u jiných než analogových řešení.
Displej: Výběrem vysílače s displejem získáte
výhodu duplexních informací. Tím můžete
dosáhnout výrazně vyšší efektivity práce.
Můžete si například
zobrazit hmotnost
zvedaného
břemene, otáčky
motoru, aktuální
kanál, frekvenci
atd.

Produkty
schválené
prostřednictvím:

PLe

Baterie:

Nabíjecí/vyměnitelné

Hmotnost:

~ 400 g vč. baterií

Rozměry:

~ 76 x 210 x 37 mm

Krytí:

IP65

TG-T14-7, TG-T15-7

Analog

Baterie:

Nabíjecí

Hmotnost:

~ 400/460 g vč. baterií

Rozměry:

~ 79 x 220 x 56 mm
~ 79 x 245 x 56 mm

Krytí:

IP67

TG-T12-20

PLe

Baterie:

Dobíjecí

Hmotnost:

~ 1200 g vč. baterií

Rozměry:

~ 210 x 140 x 130 mm

Krytí:

IP65

Zvolte si přijímač, který vyhovuje
vašemu řešení. Nabízíme širokou řadu
rozměrů a typů, od drobných přijímačů
s jedním relé až po větší přijímače
s 28 relé.
Systém Crane-to-Crane: Náš systém
CTC zajistí, že nedojde ke kolizi jeřábů
kvůli chybě obsluhy. Používáním
systému CTC zvýšíte bezpečnost
uživatelů a snížíte provozní náklady.

