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Radiocomanda RRC-0X din dou :
- unitatea de emisie (RRC-0X-TU);
- unitatea de recep (RRC-0X-RU).
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Alimentarea radiocomenzii este condiţionată
. Pentru evitarea descărcării inutile a acumulatorilor este recomandată oprirea
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antenă omnidirecţională externă cuplată prin conector BNC, existând astfel posibilitatea
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Caracteristici tehnice radiocomandă



ÎNAPOI
DEPLASARE
C

(
)ĂRUCIOR

DREAPTA
(

)
TRANSLAŢIE

POD COMUTATOR
SELE IECŢ
MECANISM

CONECTOR
BNC ANTENŞI Ă 433MHz

HUPĂ

COMUTATOR
URGENŢĂ

SIGURANŢĂ
FUZIBILĂ

RIDICARE

COBORÂRE

ÎNAINTE
(

)
DEPLASARE
CĂRUCIOR

ST
(

)

ÂNGA
TRANSLAŢIE

POD

CHEIE
ALIMENTARE

TELECOMANDĂ

LED SEMNALIZARE
BATERIE DESCARCAT“ Ă”

o frecven e de operare: 433,875-434,650MHz;
o 16 canale radio;
o consum: 34mA ( ), 30mA (receptor);
o sensibilitate receptor: -120dBm (pentru 12dB SINAD);
o ;
o module radio conforme cu normele EN 300 220-3 i EN 301 489-3;
o receptor radio cu imunitate la v Hz.

ţ

emiţător

putere emiţător: 10dBm (10mW)

ibraţii mecanice până la 500
ş

Date tehnice

Caracteristici generale

Banda de frecven : 433,875 - 434,650 MHzţă

Distan : 200 mţa de operare

La : 2 kHzţimea unui canal radio 5

Num : 16 preselectate cu posibilitatea extinderii părul canalelor radio ă la 32ân

Num /OFF disponibile la un moment dat: 6ăr comenzi ON

Num /cobor :ăr mecanisme de ridicare âre ce pot fi comandate 2

Comutator oprire de urgenţă

Buton activare hupă

Comutator cu cheie individuală pentru alimentarea radiocomenzii

Num : 16 (ie -OC)ărul maxim de ieşiri ale receptorului şiri PNP

Specifica :ţii tehnice module radio

Furnizare cu 1 set de acumulatori şi încărcător

Op /suport din material textil pentru emiţional se poate achiziţiona ţşi husă ător
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