Systemy radiowe do

mobilnych
układów
hydraulicznych

HBC-radiomatic – krótka prezentacja.

orbit
Ceniony klasyk do napędów jednostopniowych.

Firma HBC-radiomatic, z siedzibą w Crailsheim (Niemcy), od 70 lat
projektuje i produkuje wysokiej jakości systemy radiowe do najróżniejszych
zastosowań w przemyśle. Dzięki najwyższej jakości swoich wyrobów,
innowacjom wytyczającym nowe kierunki i konsekwentnemu nastawieniu
na zaspokajanie potrzeb klientów przedsiębiorstwo wyznacza standardy
w swojej branży.
Systemy sterowania radiowego HBC charakteryzują się wysokimi
standardami bezpieczeństwa, wygodną obsługą i ekonomicznością.
To właśnie dlatego cieszą się one popularnością na całym świecie.
Międzynarodowa sieć serwisowa i dystrybucyjna z 6 własnymi spółkami
zagranicznymi i ponad 40 doświadczonymi partnerami zapewnia eksport
naszych produktów na świecie.
Czynnikiem decydującym o sukcesie HBC-radiomatic jest fakt, że
przeważająca liczba elementów składowych systemów jest produkowana
we własnych zakładach. Umożliwia to
nieprzerwaną kontrolę wszystkich aspektów jakości. Wysokiej jakości
materiały, najnowocześniejsze procesy produkcyjne i kompetencje
pracowników to gwarancja produktów spełniających najwyższe wymagania.

• 8 przycisków sterowniczych.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania
akumulatora.
• Wymienny akumulator Li-Ion, czas działania – ok. 20 dni
roboczych (przy typowym wykorzystaniu przez 1-2 h dziennie).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 55.
• Alarm wibracyjny informujący o niskim poziomie naładowania
akumulatora.
• Technologia 2,4 GHz.
• Opcja: Przełącznik obrotowy.

patrol S

patrol D

Poręczny, wytrzymały, uniwersalny.

Kompaktowe sterowanie dla maszyn
i zastosowań specjalnych.

• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Do 4 jednostopniowych przycisków sterowniczych lub
przełączników przechylnych.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania akumulatora.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 12 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• Ręczne przełączanie częstotliwości.
• Opcje: radiomatic® AFS, komunikacja zwrotna, przycisk
zatwierdzający, potencjometr obrotowy dla funkcji
analogowych.

• Różne przyciski sterownicze
i/lub przełączniki przechylne.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Wymienny akumulator NiMH,
czas działania – ok. 20 h przy eksploatacji ciągłej (wersja
standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• Ręczne przełączanie częstotliwości.
• Do 4 diod LED do wyświetlania komunikatów zwrotnych i/lub
informacji systemowych.
• Opcje: radiomatic® iON do szybkiej aktywacji nadajników
zastępczych, potencjometr obrotowy do analogowych
funkcji, komunikacja zwrotna, radiomatic® AFS, technologia
2,4 GHz, przycisk zatwierdzający.

keynote

vector pro

Ergonomiczny i uniwersalny.

Multitalent z indywidualnymi opcjami obsługi.

• 12 jednostopniowych przycisków sterowniczych.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Diody LED do wyświetlania informacji systemowych lub
komunikatów zwrotnych.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 30 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• Ręczne przełączanie częstotliwości.
• Opcje: radiomatic® AFS, technologia 2,4 GHz,
komunikacja zwrotna, radiomatic® shock-off / zero-g /
inclination switch, przełączanie na 2. poziom działania za
pomocą przycisku sterowniczego,
radiomatic® report.

• Do 8 przycisków sterowniczych.
• Do 2 przełączników/przycisków obrotowych
lub 2 potencjometrów do analogowych funkcji.
• Aż do 4 przełączników przechylnych lub
2 wahadeł proporcjonalnych
lub 1 dwustopniowy przycisk zatwierdzający.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• radiomatic® iON do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Diody LED do wyświetlania komunikatów zwrotnych i/lub
informacji systemowych.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 30 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• Ręczne przełączanie częstotliwości.
• Opcje: radiomatic® AFS, technologia 2,4 GHz,
radiomatic® shock-off / zero-g / inclination switch,
komunikacja zwrotna.

linus 4

linus 6

Poręczny i wygodny w użyciu.

Optymalny komfort obsługi
dla maksymalnie 6 proporcjonalnych napędów.

• 4 dźwignie linearne.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• 4 pozycje dla różnych kombinacji przycisków sterowniczych,
przełączników przechylnych lub obrotowych.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania
akumulatora.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych
nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 16 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Inteligentne zarządzanie częstotliwością z technologią 2,4 GHz
lub DECT w przypadku wersji bez radiomatic® AFS.
• Opcje: radiomatic® report, radiomatic® shock-off / zero-g /
inclination switch, sterowanie kablowe.

• 6 dźwigni linearnych.
• 6 pozycji dla różnych kombinacji przycisków sterowniczych,
przełączników przechylnych i obrotowych lub przycisków
obrotowych.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania
akumulatora.
• radiomatic® iON do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 20 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje: radiomatic® shock-off / zero-g / inclination switch,
sterowanie kablowe, technologia 2,4 GHz, DECT.

Nowość

eco

technos A

Kompaktowy system sterowania.

Inteligentne wykonanie technos w kompaktowym formacie.

• Do 2 manipulatorów.
• 2 dodatkowe funkcje analogowe sterowane przez
przełączanie.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania
akumulatora.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 20 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Alarm wibracyjny sygnalizujący niski poziom naładowania
akumulatora (opcjonalnie do komunikatów zwrotnych).
• Opcje: radiomatic® report, automatyczne wyłączenie w
przypadku niezrozumiałych poleceń sterowniczych, DECT,
technologia 2,4 GHz, przejazd micro/prostokątny, sterowanie
kablowe, radiomatic® shock-off / zero-g / inclination switch,
komunikacja zwrotna, przycisk zatwierdzający.

• Do 2 manipulatorów lub do 6 dźwigni linearnych.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• 2 konfigurowalne kolorowe wyświetlacze TFT 1,77”
do wyświetlania komunikatów zwrotnych i informacji
systemowych w najróżniejszych formatach obrazów i grafik.
• radiomatic® iCON do nawigacji na wyświetlaczu i dla
specyficznych ustawień klienta.
• Dodatkowe funkcje (przyciski funkcyjne) dostępne na
wyświetlaczu.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczego nadajnika.
• Wymienny akumulator Li-Ion, czas działania – ok. 20 h przy
eksploatacji ciągłej.
• Zintegrowana latarka.
• Zintegrowane oświetlenie płyty czołowej.
• radiomatic® shock-off / zero-g / inclination switch.
• Alarm wibracyjny.
• radiomatic® AFS.
• Opcje*: radiomatic® report, komunikacja zwrotna, przejazd micro,
przejazd prostokątny, przycisk zatwierdzający, DECT, technologia
2,4 GHz, przełącznik osi Z, automatyczne wyłączenie w przypadku
niezrozumiałych poleceń sterowniczych, sterowanie kablowe.

technos B

Nowość

Ergonomiczne wykonanie z kolorowym
wyświetlaczem i ekstra dużym wyposażeniem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Do 3 manipulatorów lub do 8 dźwigni linearnych.
Różne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski obrotowe lub przechylne.
4 konfigurowalne przyciski sterownicze na pałąku ochronnym.
Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5” do wyświetlania komunikatów zwrotnych
i informacji systemowych w najróżniejszych formatach obrazów i grafik.
Dodatkowe funkcje (przyciski funkcyjne) dostępne na wyświetlaczu.
radiomatic® iCON do nawigacji na wyświetlaczu i dla
specyficznych ustawień klienta.
radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
Uderzeniowy wyłącznik STOP.
Zintegrowana latarka.
Zintegrowane oświetlenie płyty czołowej.
Alarm wibracyjny.
radiomatic® shock-off / zero-g / inclination switch.
Wymienny akumulator Li-Ion, czas działania – do 18 h przy
eksploatacji ciągłej.
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
radiomatic® AFS.
Opcje*: Technologia 2,4 GHz, DECT, radiomatic® report, przejazd
micro/prostokątny, przełącznik osi Z, komunikacja zwrotna,
radiomatic® photon, automatyczne wyłączenie w przypadku
niezrozumiałych poleceń sterowniczych, sterowanie kablowe.

spectrum 1
Bestseller HBC.

• Do 2 manipulatorów.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania
akumulatora.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 20 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje*: radiomatic® report, oświetlenie płyty czołowej,
przełącznik osi Z, alarm wibracyjny, przejazd micro/
prostokątny, technologia 2,4 GHz, DECT, radiomatic®
shock-off / zero-g / inclination switch, sterowanie kablowe,
komunikacja zwrotna, przycisk zatwierdzający.

*Dodatkowe liczne funkcje dostępne
na życzenie.

spectrum A

spectrum 2

Sprawdzony klasyk z wyświetlaczem.

Standard do zastosowań
z wieloma funkcjami.

• Do 2 smanipulatorów lub 6 dźwigni linearnych.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• Diody LED do wyświetlania informacji systemowych /
komunikatów zwrotnych.
• Ekran LCD wyświetlający komunikaty zwrotne i/lub dane
systemowe.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• radiomatic® iCON do nawigacji na wyświetlaczu i dla
specyficznych ustawień klienta.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 10 h przy
eksploatacji ciągłej.
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje*: radiomatic® report, alarm wibracyjny, komunikacja
zwrotna, przełącznik osi Z, oświetlenie płyty czołowej,
sterowanie kablowe, przejazd micro/prostokątny, technologia
2,4 GHz, DECT, radiomatic® shock-off / zero-g / inclination
switch, przycisk zatwierdzający.

• Do 3 manipulatorów lub 8 dźwigni linearnych.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania
akumulatora.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych
nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 20 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje*: Komunikacja zwrotna, radiomatic® shock-off / zero-g /
inclination switch, radiomatic® iBAR, alarm wibracyjny,
radiomatic® report, przełącznik osi Z, technologia 2,4 GHz,
DECT, radiomatic® AFM, oświetlenie płyty czołowej,
przejazd micro/prostokątny, sterowanie kablowe, przycisk
zatwierdzający.

*Dodatkowe liczne funkcje dostępne na
życzenie.

spectrum B

spectrum 3

Jakość z LCD potwierdzona tysiąckrotnie.

Indywidualność bez granic.

• Do 3 manipulatorów lub 8 dźwigni linearnych.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Diody LED do wyświetlania informacji systemowych /
komunikatów zwrotnych.
• Ekran LCD wyświetlający komunikaty zwrotne i/lub dane
systemowe.
• radiomatic® iCON do nawigacji na wyświetlaczu i dla
specyficznych ustawień klienta.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 10 h przy
eksploatacji ciągłej.
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje*: radiomatic® report, komunikacja zwrotna, alarm
wibracyjny, technologia 2,4 GHz, DECT, radiomatic® AFM,
przełącznik osi Z, oświetlenie płyty czołowej, przejazd micro/
prostokątny, radiomatic® shock-off / zero-g / inclination
switch, sterowanie kablowe, przycisk zatwierdzający.

• Do 4 manipulatorów lub 8 dźwigni linearnych.
• Różne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Dioda LED wskazująca tryb pracy/poziom naładowania
akumulatora.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 40 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje*: radiomatic® report, alarm wibracyjny, komunikacja
zwrotna, technologia 2,4 GHz, DECT, radiomatic® AFM,
przełącznik osi Z, przejazd micro/prostokątny, radiomatic®
shock-off / zero-g / inclination switch, radiomatic® CPS,
radiomatic® iBAR, sterowanie kablowe, oświetlenie płyty
czołowej, przycisk zatwierdzający.

*Dodatkowe liczne funkcje dostępne
na życzenie.

spectrum Ex /
spectrum Ex IIC

spectrum D
Wydajny nadajnik z kolorowym wyświetlaczem.

• Do 2 bezstopniowych manipulatorów
lub 8 bezstopniowych dźwigni linearnych.
• W wersji ze sterownikiem dodatkowo do 4 dźwigni linearnych.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski obrotowe
lub przechylne.
• Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5” do wyświetlania komunikatów
zwrotnych i informacji systemowych w najróżniejszych
formatach obrazów i grafik.
• Dodatkowe funkcje (przyciski funkcyjne) dostępne na wyświetlaczu.
• 6 przycisków sterowniczych / radiomatic® iCON do nawigacji
na wyświetlaczu i dla specyficznych ustawień klienta.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 10 h przy
eksploatacji ciągłej.
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje**: radiomatic® report, alarm wibracyjny,
oświetlenie płyty czołowej, radiomatic® shock-off / zero-g /
inclination switch, komunikacja zwrotna, przejazd micro/
prostokątny, technologia 2,4 GHz, DECT, przełącznik osi Z,
radiomatic® AFM, sterowanie kablowe, radiomatic® CPS,
przycisk zatwierdzający, radiomatic® photon.

** Dodatkowe liczne funkcje dostępne
na życzenie.

Nowość

Wydajna technika sterowania
do obszarów zagrożonych wybuchem.

• Dopuszczenie: Pod ziemią*, strefy Ex 1
(spectrum Ex IIC do grupy gazu IIC), 2, 21, 22 (ATEX, IECEx,
TR CU 012); Class I, Division 1, Groups C and D T4 /
Class I, Zone 0, Group IIB, T4 (NEC / CEC).
• Do 4 manipulatorów.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski
obrotowe lub przechylne.
• Diody LED do wyświetlania komunikatów zwrotnych /
informacji systemowych.
• Ekran LCD wyświetlający komunikaty zwrotne i/lub dane
systemowe (opcjonalny*).
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Wymienny akumulator NiMH, czas działania – ok. 9 h przy
eksploatacji ciągłej (wersja standardowa).
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje**: radiomatic® report*, radiomatic® AFS, technologia 2,4 GHz,
przełącznik osi Z, komunikacja zwrotna, przejazd micro/prostokątny,
przycisk zatwierdzający*, radiomatic® shock-off / zero-g / inclination switch.

* nie do spectrum Ex IIC

spectrum E

FSE 507

Sterowanie radiowe High-End do szczególnie
dużych i wymagających zastosowań.

Wytrzymała technika radiowa
dla maksymalnie 6 bezstopniowych napędów.
•
•
•
•
•
•
•

Do 6 bezstopniowych poleceń.
Do 6 poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie).
2 wejścia transoptorowe.
1 wyjście cyfrowe do zaworu pilotowego.
Zatrzymanie awaryjne: PL d, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1:2015.
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
Przyłącze: połączenia śrubowe metryczne
(opcjonalnie: uszczelka wielootworowa lub wtyczka harting).
• Napięcie zasilania: 10 – 30 V DC.
• Opcje: Technologia 2,4 GHz, DECT, jazda tandemowa,
uchwyt ścienny typu snap-in, sterowanie kablowe.

• Do 6 manipulatorów do nawet 6 stopni lub bezstopniowe
lub 10 dźwigni linearnych.
• Liczne przyciski sterownicze, przełączniki / przyciski obrotowe
lub przechylne.
• Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5” do wyświetlania komunikatów
zwrotnych i informacji systemowych w najróżniejszych
formatach obrazów i grafik.
• Dodatkowe funkcje (przyciski funkcyjne) dostępne na
wyświetlaczu.
• 6 przycisków / radiomatic® iCON do nawigacji na
wyświetlaczu i dla specyficznych ustawień klienta.
• radiomatic® iLOG do szybkiej aktywacji zastępczych nadajników.
• Uderzeniowy wyłącznik STOP.
• Wymienny akumulator Li-Ion, czas działania – ok. 18 h przy
eksploatacji ciągłej.
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• radiomatic® AFS.
• Opcje**: Oświetlenie płyty czołowej, radiomatic® shock-off /
zero-g / inclination switch, komunikacja zwrotna, alarm
wibracyjny, radiomatic® report, przejazd micro/prostokątny,
DECT, technologia 2,4 GHz, przełącznik osi Z, radiomatic®
AFM, radiomatic® CPS, przycisk zatwierdzający, radiomatic®
photon, sterowanie kablowe.

*Dodatkowe liczne funkcje dostępne
na życzenie.

FSE 510

FSE 511

Kompaktowy projekt dla maszyn
z interfejsem CAN.

Wysoka jakość, wszechstronność, wytrzymałość.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfejs CANopen-Safety (oddzielony galwanicznie).
Do 8 poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie).
Możliwość komunikacji zwrotnej poprzez CANopen.
Zatrzymanie awaryjne: PL d, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1:2015.
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
Przyłącze: Wtyczka harting lub skręcane przewody.
Napięcie zasilania: 10 – 30 V DC.
Wymiary: 165 x 165 x 70 mm.
Uchwyt ścienny typu snap-in (opcjonalnie łącznik gumowometalowy).
• radiomatic® AFS* (opcjonalnie w połączeniu z patrol S / D,
keynote i vector pro).
• Opcje: Technologia 2,4 GHz, DECT, antena wewnętrzna,
sterowanie kablowe.

• Do 20 poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie).
• 4 bezstopniowe polecenia (2 x PWM;
2 x 0 – 10 V lub 0 – 20 / 4 – 20)
• Możliwość komunikacji zwrotnej.
• Zatrzymanie awaryjne: PL d, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1:2015.
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• Przyłącze: Wtyczka harting lub skręcane przewody.
• Napięcie zasilania: 10 – 30 V DC.
• Wymiary: 165 x 165 x 70 mm.
• Uchwyt ścienny typu snap-in (opcjonalnie łącznik gumowometalowy).
• radiomatic® AFS* (opcjonalnie w połączeniu z patrol S / D,
keynote i vector pro).
• Opcje: Technologia 2,4 GHz, DECT, antena wewnętrzna.

*nie w połączeniu z orbit.

FSE 524

FSE 727 radiobus®

Niezawodny i uniwersalny.

Kompaktowy, wytrzymały, uniwersalny.

•
•
•
•
•
•

• Technologia radiobus® = indywidualna konfiguracja za
pomocą modułowych kart wtykowych - liczba gniazd: 2.
• Do 26 poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie).
• Do 10 poleceń bezstopniowych; maks. liczba dodatkowych
poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie) w zależności
od konfiguracji.
• Nadaje się dla wszystkich powszechnie stosowanych
zaworów proporcjonalnych.
• Złącza: CANopen, CANopen Safety, Profibus, RS232/485,
Profinet, SAE J1939, UART, IQAN i DeviceNet.
• Rozpoznawanie błędów i elektroniczne zabezpieczenie
zwarciowe.
• Możliwość komunikacji zwrotnej (do wyboru: cyfrowo,
analogowo lub szeregowo).
• Zatrzymanie awaryjne: PL d, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1:2015.
• Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, klasa ochrony IP 65.
• Wymiary: 165 x 165 x 115 mm.
• Przyłącze: Han 32 lub skręcane przewody.
• Napięcie zasilania: 10 – 30 V DC.
• radiomatic® AFS* (opcjonalnie w połączeniu
z patrol D, keynote i vector pro).
• Opcje: Technologia 2,4 GHz, DECT,
radiomatic® AFM, focus D / T,
sterowanie kablowe, radiomatic® report,
dopuszczenie do stref Ex 1 / 21 / 22
(z zamknięciem hermetycznym
do wysokich obciążeń) i strefy Ex 2.

•
•
•
•
•

Interfejs CANopen.
Do 24 poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie).
1 funkcja bezstopniowa sterowalna.
Możliwość komunikacji zwrotnej.
Zatrzymanie awaryjne: PL d, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1:2015.
Wytrzymała obudowa z aluminium lub tworzywa sztucznego,
klasa ochrony IP 65.
Wymiary: 270 x 160 x 115 mm.
Przyłącze: Han 32 lub skręcane przewody.
Napięcie zasilania: 10 – 30 V DC.
radiomatic® AFS* (opcjonalnie w połączeniu z patrol D,
keynote i vector pro).
Opcje: Technologia 2,4 GHz, DECT, dopuszczenie
do stref Ex 2 / 22 (tylko wersje aluminium).

*nie w połączeniu z orbit.

FSE 737 radiobus®

FSE 777 radiobus®

Duża wydajność, specyficzny dla klienta,
łatwy w konserwacji.

Odbiornik do dużych zastosowań.

• Technologia radiobus® = indywidualna konfiguracja za
pomocą modułowych kart wtykowych - liczba gniazd: 5.
• Do 50 poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie).
• Do 10 poleceń bezstopniowych; maks. liczba dodatkowych
poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie) w zależności
od konfiguracji.
• Nadaje się dla wszystkich powszechnie stosowanych
zaworów proporcjonalnych.
• Złącza: CANopen, CANopen Safety, Profibus, RS232/485,
Profinet, SAE J1939, UART, IQAN i DeviceNet.
• Rozpoznawanie błędów i elektroniczne zabezpieczenie
zwarciowe.
• Możliwość komunikacji zwrotnej (do wyboru: cyfrowo,
analogowo lub szeregowo).
• Zatrzymanie awaryjne: PL d, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1:2015.
• Wytrzymała obudowa aluminiowa, klasa ochrony IP 65.
• Wymiary: 270 x 160 x 115 mm.
• Przyłącze: Han 32 lub Han 50.
• Napięcie zasilania: 10 – 30 V DC.
• radiomatic® AFS* (opcjonalnie w połączeniu
z keynote i vector pro).
• Opcje: Technologia 2,4 GHz, DECT,
radiomatic® AFM, focus D / T, sterowanie
kablowe, radiomatic® report,
dopuszczenie do stref Ex 1 / 21
(z zamknięciem hermetycznym
do wysokich obciążeń) i 2 / 22.

• Technologia radiobus® = indywidualna konfiguracja za
pomocą modułowych kart wtykowych - liczba gniazd: 14.
• Do 100 poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie).
• Do 10 poleceń bezstopniowych; maks. liczba dodatkowych
poleceń łączeniowych (włączanie/wyłączanie) w zależności
od konfiguracji.
• Rozpoznawanie błędów i elektroniczne zabezpieczenie
zwarciowe.
• Możliwość komunikacji zwrotnej (do wyboru: cyfrowo,
analogowo lub szeregowo).
• Złącza: CANopen, CANopen Safety, Profibus, RS232/485,
Profinet, SAE J1939, UART, IQAN i DeviceNet.
• Zatrzymanie awaryjne: PL d, kategoria 3 wg EN ISO 13849-1:2015.
• Wytrzymała obudowa aluminiowa, klasa ochrony IP 65.
• Przyłącze: 2 x Han 32, Han 50 lub Han 64.
• Napięcie zasilania: 10 – 30 V DC.
• Wymiary: 360 x 260 x 115 mm.
• radiomatic® AFS.
• Opcje: Technologia 2,4 GHz, DECT, radiomatic® AFM,
sterowanie kablowe, radiomatic® report, focus D / T.

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa

radiomatic® shock-off / roll-detect / zero-g /
inclination switch.

Alarm wibracyjny.

Funkcje bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych zapobiegają
niekontrolowanemu wydawaniu poleceń sterowniczych i chronią
w ten sposób operatora i osoby znajdujące się w obrębie strefy
pracy przed niebezpiecznymi ruchami żurawia / maszyny.
• radiomatic® shock-off może się aktywować przy silnym
uderzeniu w nadajnik.
• radiomatic® roll-detect może się aktywować, gdy nadajnik
odtoczy się na bok.
• radiomatic® zero-g może rozpoznać upadek lub wyrzucenie
nadajnika i wtedy zareagować.
• radiomatic® inclination switch może się aktywować, gdy
nadajnik na określony czas przekroczy kąt nachylenia równy
ok. 45° i/lub gdy skierowany jest przednią stroną do dołu.
W zależności od zamówionej wersji funkcje te mogą
aktywować się na trzy różne sposoby:
• Całkowicie wyłączyć system sterowania radiowego.
• Wyłączyć funkcje istotne dla bezpieczeństwa.
• Aktywować wcześniej wybrane działanie (np. sygnał dźwiękowy).
Funkcje te są standardem w przypadku serii technos.
W przypadku keynote, vector pro, linus 4, linus 6, eco
oraz serii spectrum są one dostępne opcjonalnie.

radiomatic® shock-off.

radiomatic® roll-detect.

radiomatic® zero-g.

• Alarm wibracyjny w nadajniku może sygnalizować
operatorowi krytyczny status maszyny oraz informować
o usterkach i możliwych zagrożeniach. Dodatkowo podnosi
to poziom bezpieczeństwa, ponieważ dzięki temu operator
może zareagować w odpowiednim czasie i uniknąć
niebezpiecznej sytuacji.
• Klient sam decyduje o tym, jaka informacja ma być
sygnalizowana przez alarm wibracyjny. Typowym przykładem
są ostrzeżenia o grożącym przeciążeniu żurawia lub przed
dużą prędkością wiatru.
Definicja krytycznej wartości, od jakiej ma się włączać
ta funkcja, jest ustalana także przez klienta.
• Funkcje te są standardem w przypadku serii orbit, eco oraz
technos. W przypadku serii spectrum (wyjątek: spectrum Ex)
jest ona dostępna opcjonalnie. Standardowo funkcja jest
skonfigurowana jako ostrzeżenie przed niskim poziomem
naładowania akumulatora. Opcjonalnie może być też
wykorzystywana do sygnalizowania komunikatów zwrotnych,
np. ostrzeżenia przed grożącym przegrzaniem silnika. Alarm
wibracyjny można też całkowicie wyłączyć, jeśli nie jest on
potrzebny.

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa

Automatyczne wyłączenie w przypadku
niezrozumiałych poleceń sterowniczych.

Przejazd
micro.

• Automatyczne wyłączenie w przypadku niezrozumiałych
poleceń sterowniczych uaktywnia się, gdy jeden lub kilka
sterowników zostanie uruchomionych w niezrozumiały
sposób. Jeśli przykładowo operator gwałtownie i bezładnie
kilkakrotnie poruszy sterownikiem w różnych kierunkach,
włączy się inteligentne wyłączanie.
• Funkcja chroni operatora i strefę pracy przed możliwymi
zagrożeniami powodowanymi przez raptowne lub
nieprzewidywalne ruchy żurawia / maszyny, do których
może dojść wskutek takiej nieprawidłowej obsługi.
Równocześnie funkcja ta zapobiega zużyciu żurawia
/ maszyny, ponieważ nie dopuszcza do nagłego ich
uruchomienia czy zatrzymania.
• W
 zależności od zamówionej wersji funkcja ta może
aktywować się na trzy różne sposoby:
- Całkowicie wyłączyć system sterowania radiowego.
- Wyłączyć funkcje istotne dla bezpieczeństwa.
- Aktywować wcześniej wybrane działanie (np. sygnał dźwiękowy).
• Aby unikać niepotrzebnych przerw w pracy, automatyczne
wyłączanie reaguje dopiero po sekwencji kilku
niezrozumiałych poleceń sterowniczych.
• Funkcja ta jest dostępna jako opcja do eco i technos A / B.

• Funkcją przejazdu micro można na podstawie wcześniej
ustawionej wartości w prosty sposób ograniczyć prędkość
jazdy żurawia/maszyny.
• Operator nie przekroczy ustawionego limitu nawet przy
pełnym wychyleniu sterownika.
• W ten sposób można również rozwiązać ciężkie sytuacje
manewrowe, a niedoświadczeni operatorzy są chronieni
przed możliwymi niebezpieczeństwami ze strony zbyt dużej
prędkości jazdy.
• Funkcja jest dostępna do wszystkich nadajników ze
sterownikami.

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa

Przejazd prostokątny.

Oświetlenie płyty czołowej / latarka.

• Dzięki funkcji przejazdu prostokątnego operator może
poruszać żurawiem / maszyną tylko w tym kierunku,
w którym najpierw został wychylony sterownik.
• Jeśli chce on zmienić kierunek jazdy, najpierw musi
przestawić sterownik w pozycję zerową.
• Przejazdy skośne nie są możliwe.
• Funkcja ta jest przydatna np. w sytuacjach, w których
operator musi manewrować w wąskich, prostych
przejazdach. Pozwala to skutecznie zapobiegać możliwym
niebezpieczeństwom wynikającym z nieumyślnego ukośnego
wychylenia sterownika.
• Funkcja jest dostępna do wszystkich nadajników ze
sterownikami.

• Oświetlenie płyty czołowej i latarka pozwalają operatorowi na
zachowanie widoczności także w całkowitej ciemności oraz
w warunkach ograniczonego światła.
• Oświetlenie płyty czołowej jest wyposażone w kilka diod
LED wbudowanych w pałąku ochronnym i aktywowanych
w prosty sposób przełącznikiem lub przyciskiem.
• Elementy obsługowe i symbole na płycie czołowej stają
się znowu optymalnie widoczne, dzięki czemu unika się
niebezpieczeństw spowodowanych niewłaściwą obsługą
systemu sterowania radiowego wskutek niedostatecznej
widoczności.
• Latarka jest wyposażona w diodę LED o dużej mocy
wbudowaną na przedniej stronie obudowy nadajnika
i aktywowaną również przyciskiem lub przełącznikiem.
• Operator może dzięki temu oświetlić obszar roboczy i drogę.
Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo.
• Oświetlenie płyty czołowej jest standardem w przypadku serii
technos i dostępne jako opcja do serii spectrum (wyjątek:
spectrum Ex). Latarka jest standardem w przypadku serii
technos.

Funkcje bezpieczeństwa

radiomatic® iBAR

Przycisk zatwierdzający.

Inteligentny ramka aluminiowa.

• Dwustopniowy przycisk zatwierdzający zapewnia
większe bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych
i serwisowych na lub w maszynie oraz podczas jednoczesnej
pracy kilku operatorów.

• radiomatic® iBAR to inteligentna ramka alumimiowa. Dzięki
temu można znacznie rozszerzyć zakres funkcji sterowania.

• By móc przekazywać polecenia sterownicze do maszyny,
operator musi przytrzymać wciśnięty przycisk w pierwszym
stopniu. Dopiero wtedy uaktywnią się inne elementy obsługi.
Jeżeli operator puści przycisk lub jeśli naciśnie go niechcący
w sytuacji wystąpienia paniki w drugim stopniu, wszystkie
funkcje maszyny zostaną zatrzymane.
• W ten sposób operator jest chroniony przed niebezpiecznymi,
niezamierzonymi ruchami maszyny, jeżeli straci przytomność
lub utraci kontrolę nad systemem sterowania.
• W przypadku pracy kilku operatorów jednocześnie, ruchy
jezdne mogą być wykonywane tylko jeśli wszyscy operatorzy
przytrzymają wciśnięty przycisk zatwierdzający w pierwszym
stopniu.
• Odpowiednie nadajniki: patrol S / D, vector pro, eco, seria
technos i spectrum.

• radiomatic® iBAR może być konfigurowany z najróżniejszymi
dodatkowymi elementami obsługi, jak np. przyciski
sterownicze i przełączniki obrotowe.
• Ponadto można zintegrować również monitory LCD do
wyświetlania danych.
• Funkcja dostępna jest dla spectrum 2 i spectrum 3.

Nowość

Moduły focus

radiomatic® report

Optymalna komunikacja
w specyficznych warunkach pracy.

Rozpoznawanie użytkownika: Łatwa i bezpieczna
organizacja praw dostępu.
• Rozpoznawanie użytkowników jest częścią koncepcji radiomatic®
report i opiera się na zastosowaniu karty merlin® TUC
(= Transmitter User Card). Karta zabezpiecza system sterowania
radiowego przed dostępem osób nieupoważnionych.
• Jednocześnie umożliwia identyfikację operatora i prostą
personalizację systemu sterowania radiowego.

focus D
Jako zewnętrzna antena focus D zapewnia optymalne
połączenie radiowe w systemach sterowania z technologią
DECT.
focus T
• Jako zewnętrzny moduł HF, focus T gwarantuje najlepsze
połączenie radiowe na duże odległości także w otoczeniu,
w którym występują zakłócenia techniczno-radiowe.
• W zależności od warunków pracy można zainstalować
do 15 modułów w różnych miejscach. Jako dodatkowe
odbiorniki radiowe wyłapują one wszystkie polecenia
z nadajnika radiowego i przekazują je do centralnego
odbiornika.
• Następnie są one analizowane i przesyłane do żurawia/
maszyny jako polecenie do zrealizowania. W ten sposób
można efektywnie ominąć ekranujące przeszkody na
odcinku komunikacji radiowej i bez problemu pokonać nawet
dłuższe odległości.
Moduły focus mogą być łączone z wszystkimi odbiornikami
HBC generacji radiobus®.

• Dzięki temu można np. sprawić, że dostęp do określonych,
istotnych dla bezpieczeństwa funkcji będą miały tylko
autoryzowane osoby.
• W połączeniu z rejestratorem danych HBC funkcja oferuje
wiele zalet również operatorowi systemu:
System sterowania radiowego umożliwia poszczególnym
użytkownikom zapisywanie różnych informacji dotyczących
użytkowania maszyny. Może to okazać się bardzo przydatne,
m.in. do celów serwisowych.
• Funkcja jest dostępna do keynote, linus 4, eco, serii technos i spectrum.

radiomatic® report

Nowość

radiomatic® report

Nowość

Rejestrator danych HBC: Cenne informacje
zawsze pod ręką.

Wersja samodzielna: korzystanie z cennych
funkcji teraz również bez sterowania radiowego.

• radiomatic® report umożliwia zapisywanie za pomocą
rejestratora danych HBC różnych informacji dotyczących
użytkowania maszyny, jak np. czas używania funkcji przejazdu.
• Można go stosować oddzielnie lub jako uzupełnienie
rozpoznawania użytkowników HBC z użyciem karty merlin®
TUC (Transmitter User Card). W tej kombinacji zapisywanie
danych odbywa się w odniesieniu do poszczególnych
operatorów. Dzięki temu można w łatwy sposób odczytać,
jak długo maszyna była obsługiwany przez
poszczególnych użytkowników i z jakich funkcji oni
korzystali.
• Ponadto możliwa jest również np. kalkulacja obciążenia
poszczególnych maszyn.
• Zebrane informacje mogą być przydatne w różnych
sytuacjach, np. podczas prac
serwisowych.
®
• Sczytywanie danych
odbywa się w łatwy sposób przez
interfejs Bluetooth ; nowe oprogramowanie wizualizacyjne
zapewnia przejrzyste wyświetlanie danych.
• Rejestrator danych HBC jest dostępny do wszystkich
systemów sterowania radiowego HBC z interfejsem CAN.

• Z funkcji radiomatic® report można korzystać również wtedy,
gdy na maszynie nie jest zainstalowane sterowanie radiowe.
• Nasza nowa wersja samodzielna jest podłączana do instalacji
elektrycznej maszyny bezpośrednio z użyciem złącza
wtykowego.
• W celu uruchomienia maszyny operator musi przytrzymać krótko
odpowiednią kartę merlin® TUC (Transmitter User Card) przy
włączonym urządzeniu. Następnie może sterować maszyną
jak zwykle. Innowacja ta stanowi skuteczne zabezpieczenie
maszyny przed dostępem osób nieupoważnionych.
• Dodatkowo, podobnie jak w przypadku rozpoznawania
użytkowników, możliwa jest wygodna organizacja
wewnątrzzakładowych uprawnień dostępu do maszyn z
wykorzystaniem indywidualnej konfiguracji kart merlin® TUC.
• Opcjonalnie ta wersja radiomatic® report jest dostępna
również z funkcjami rejestratora danych. W tej wersji są one
zintegrowane bezpośrednio w urządzeniu i umożliwiają
rejestrację wszystkich czasów logowania poszczególnych
użytkowników z dokładnością co do sekundy.

Nowość

Komunikacja zwrotna

radiomatic® photon

Więcej informacji, więcej bezpieczeństwa,
większy komfort obsługi.

Bezpieczna praca ze wsparciem kamery.

Opcja komunikacji zwrotnej umożliwia wskazanie na urządzeniu
sterującym licznych przydatnych informacji, komunikatów
o usterkach i ostrzeżeń. Skutkuje to wyraźnie wyższym
poziomem bezpieczeństwa podczas sterowania żurawiem lub
maszyną.

• radiomatic® photon z kamerą wideo umożliwia bezpieczną
pracę w również w obszarach słabo widocznych.

Komunikacja zwrotna za pośrednictwem LED:
• Komunikaty o statusie lub komunikaty o błędach, ostrzeżenia.
• Dostępna dla nadajników patrol S / D, keynote, vector pro,
eco, serii technos i spectrum.
Komunikacja zwrotna za pomocą alarmu wibracyjnego:
• Komunikaty o statusie lub komunikaty o błędach, ostrzeżenia.
• Dostępna do eco, serii technos i spectrum
(wyjątek: spectrum Ex).
Komunikacja zwrotna za pośrednictwem ekranu LCD / TFT:
• Wyświetlacz pełnograficzny.
• Istnieje możliwość konfiguracji dopasowanej do potrzeb klienta.
• Różne dane dostępne na życzenie klienta,
jak np. dane dotyczące ciężaru i pomiarów, wysokości haka,
obciążenia, kąta obrotu itp.
• Ostrzeżenia, komunikaty o błędach.
• Dostępna do nadajników technos A / B,
spectrum A / B / D / 3 / E / Ex.

• Kamery mogą być zamontowane w dowolnym miejscu na
urządzeniu i w otoczeniu roboczym i własną linią radiową
przesyłają precyzyjne obrazy na żywo do wyświetlacza
TFT 3,5” nadajnika.
• W zależności od wersji nadajnika możliwe jest przełączenie
na standardowe wyświetlanie danych na wyświetlaczu.
• radiomatic® photon jest dostępny opcjonalnie do technos B,
spectrum D i spectrum E.

stosowanie
Nowość: Możliwe za
i Orlaco.
z różnymi kameram

radiomatic® iON / iLOG

radiomatic® CPS

Serwis bez przestojów.

Wymiana akumulatora bez przerwy w dopływie prądu.

• W razie uszkodzenia lub awarii systemu sterowania
radiowego elektroniczne klucze radiomatic® iON i radiomatic®
iLOG umożliwiają aktywowanie zastępczego nadajnika
kilkoma ruchami.

• Dzięki radiomatic® CPS (= Continuous Power Supply) można
wymienić akumulator sterowania radiowego, nie przerywając
przy tym dopływu prądu. W zależności od wersji, nadajnik
posiada w tym celu dwa schowki na akumulator lub jeden
dodatkowy, zintegrowany akumulator.

• W razie potrzeby radiomatic® iON / iLOG po prostu wyjmuje
się z oryginalnego nadajnika. Nadajnik ten dezaktywuje się
poprzez to automatycznie. Następnie radiomatic® iON / iLOG
przykręca się / wkłada do zastępczego nadajnika.
• Radiowy system sterowania jest natychmiast znowu gotowy
do pracy, którą można od razu kontynuować.
• Dzięki inteligentnej konstrukcji radiomatic® iON / iLOG
praktycznie nie ulega zużyciu.
• radiomatic® iON jest zawarty standardowo w vector pro oraz
linus 6 i dostępny opcjonalnie do patrol D . radiomatic® iLOG
jest standardem w przypadku keynote, linus 4, eco, serii
technos i spectrum.

Nadajnik
z radiomatic® iLOG.

• Jeśli jeden z akumulatorów wymaga doładowania, funkcja
automatycznie przełącza nadajnik na akumulator w drugim
schowku lub na zintegrowany akumulator. System sterowania
pozostaje przez cały czas włączony.
• Funkcja świetnie przydaje się wtedy, gdy potrzebna jest
długa, nieprzerwana praca żurawia czy maszyny.
• Dzięki dwóm diodom LED operator ma cały czas wgląd
w to, który akumulator jest akurat używany oraz czy jeden
z akumulatorów wymaga naładowania.
• radiomatic® CPS jest dostępny opcjonalnie do nadajnika
spectrum 3, spectrum D i spectrum E.

Zarządzanie częstotliwością

Zarządzanie częstotliwością

Ręczne przełączanie częstotliwości.

radiomatic® AFS.

• Dzięki funkcji ręcznego przełączania częstotliwości operator
może szybko i w prosty sposób zmienić kanał transmisji.
W tym celu musi on jedynie nacisnąć odpowiedni przycisk.

• AFS oznacza Automatic Frequency Selection: Przy włączeniu
nadajnika system radiowy automatycznie wyszukuje wolny
kanał.

• Gdyby okazało się, że sąsiedni kanał jest też zajęty,
użytkownik może ponownie uruchomić funkcję.
• Łącznie do dyspozycji jest 16 kanałów radiowych.

• Jeśli później na tym samym kanale włączy się inny użytkownik,
wystarczy ponownie aktywować funkcję. radiomatic® AFS
natychmiast wyszuka wolny kanał radiowy i praca będzie
mogła być kontynuowana bez zbędnego przestoju.

• Ręczne przełączanie częstotliwości to wyposażenie
standardowe
do nadajników patrol S / D, keynote i vector pro. Jako
alternatywa wszystkie systemy są także oferowane ze stałą
częstotliwością.

• radiomatic® AFS jest standardem dla wszystkich systemów
z nadajnikami linus 4, linus 6, eco, serii technos
i spectrum. Funkcja jest dostępna opcjonalnie
dla wszystkich systemów z nadajnikami
patrol S / D, keynote i vector pro.

Przykład systemu
FST 727 spectrum A.
Przykład systemu FST 511 keynote.

Zarządzanie częstotliwością

Nowość

Zarządzanie częstotliwością

Technologia 2,4 GHz.

DECT.

• Technologia 2,4 GHz jest obecnie najlepszym
automatycznym zarządzaniem częstotliwością firmy HBC.

• Technologia DECT to szczególnie komfortowy wariant
radiowego sterowania bez konfliktu w zakresie
częstotliwości.

• Technologia Frequency Hopping w paśmie 2,4 GHz
zapewnia przez cały czas optymalny komfort
i bezzakłóceniową pracę również w przypadku zastosowań
w zmiennych warunkach otoczenia i w obszarach dużego
obciążenia kanału radiowego.
• Nie jest potrzebna ręczna koordynacja częstotliwości.

• Operator zawsze pracuje na wolnym kanale radiowym. Nie
jest potrzebna ręczna koordynacja częstotliwości.
• DECT jest dostępna do linus 4, linus 6, eco, serii technos
i spectrum (wyjątek: spectrum Ex) i do wszystkich
odbiorników HBC.

• Międzynarodowe pasmo częstotliwości pozwala
na zastosowanie technologii 2,4 GHz w każdym zakątku
świata.
• Technologia 2,4 GHz jest standardem w systemach
z orbit. Dla wszystkich pozostałych nadajników HBC i dla
wszystkich odbiorników HBC jest
ona dostępna opcjonalnie.

Przykład systemu
FST 511 vector pro.

Przykład systemu FST 727 eco.

Zarządzanie częstotliwością

Sterowanie kablowe

radiomatic® AFM.

Alternatywa w specyficznych sytuacjach.

• AFM to pierwszy na świecie Automatic Frequency
Management firmy HBC-radiomatic: Dzięki innowacyjnej
technologii system wciąż sam wyszukuje wolne kanały
radiowe.

Sterowanie kablowe umożliwia sterowanie żurawiami
i maszynami w obszarach z ograniczonym działaniem
sterowania radiowego. Czasami zdarza się, że w obszarze
zakładu stosowanie sterowania radiowego nie jest dozwolone.
Wówczas optymalną alternatywą jest opcja kabla HBC.

• Jeśli aktualnie używany kanał radiowy jest zajęty
przez inny system radiowy, radiomatic® AFM
w ułamkach sekund automatycznie
przełącza się na wolny kanał.
• Użytkownik może bez zakłóceń
kontynuować pracę.
• Odpowiednie nadajniki:
spectrum 2 / B / 3 / D / E.

Poprzez proste włożenie kabla użytkownik ustanawia
bezpośrednie połączenie danych między nadajnikiem
i odbiornikiem. Łącze radiowe zostaje przy tym wyłączone.
Jednocześnie nadajnik zasilany jest przez kabel.
Opcja ta jest dostępna dla nadajników linus 4 / 6, eco,
serii technos i spectrum oraz odbiorników FSE 507 / 510,
FSE 727 / 737 / 777 radiobus®.

• Odpowiednie odbiorniki:
FSE 727 / 737 / 777 radiobus®.
Przykład systemu FST 727 spectrum 3.

Przykład systemu FST 737 spectrum B.

Systemy Ex

uszczenie
Nowość: Dop
IIC
1, grupa gazu
do strefy Ex

Jakość i bezpieczeństwo w strefach
zagrożonych wybuchem.

Od ponad 40 lat HBC-radiomatic oferuje wysokiej jakości
systemy radiowe do bezpiecznej i komfortowej obsługi
w najróżniejszych zastosowaniach w strefach
zagrożonych wybuchem. Oferta sięga od niezwykle
poręcznych nadajników przyciskowych do systemów
sterowania klasy high-end ze sterownikami HBC.
Oferujemy systemy Ex z następującymi dopuszczeniami:
•
•
•
•
•
•

Pod ziemią (ATEX, IECEx, TR CU 012)
Strefa Ex 1 do grupy gazu IIC (ATEX, IECEx, TR CU 012)
Strefa Ex 2 (ATEX, IECEx, TR CU 012)
Strefa Ex 21 (ATEX, IECEx, TR CU 012)
Strefa Ex 22 (ATEX, IECEx, TR CU 012)
Class I, Division 1, Groups C and D T4
(NEC 500 / CEC Appendix J)
• Class I, Zone 0, Group IIB, T4
(NEC 505 / CEC Section 18)

Notatki

HBC-radiomatic GmbH
Haller Straße 45 – 53
74564 Crailsheim
Niemcy
tel. +49 7951 393-0
faks +49 7951 393-50
info@radiomatic.com
www.hbc-radiomatic.com

Więcej informacji o systemach sterowania
radiowego HBC można znaleźć w internecie:

Przekazane przez:

www.hbc-radiomatic.com
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