Remotus Jupiter
- Robust radiostyrning för säkerhetskritiska applikationer
Remotus Jupiter är vår serie robusta
standardprodukter anpassade till de
flesta industrikranar och traverser inom
t ex tillverknings-, stålverks-, gruvdriftsoch processindustrin. Systemet har
förprogrammerade val och arbetar på
de generella frekvensbanden vilket gör
att användaren enkelt kan installera och
köra igång systemet.
I Jupiter-serien finns det flera sändaremodeller. Midjesändaren finns i två utföranden; en enklare version som klarar
tre rörelser i två hastigheter med en extra
funktion och en mer komplex version
som klarar tre rörelser i två hastigheter
samt fem extra funktioner. Handsändaren finns med 8 alt 10 knappar av
2-stegstyp och en med 9 knappar av
2-stegstyp + ett vred. Lysdioder på varje
knapp indikerar vald funktion och en separat lysdiod indikerar ackumulatorstatus
och drift. Sändarna finns med Nordiskaeller DIN-symboler alt numrerade 1-8/110. Sändarna 1-8/1-10 har konfigurerbara
knappar och är anpassade för annan
maskinstyrning inom industrin.

Flerkran-/flerförardrift.
Flera av Jupiter-systemen har möjlighet
till flerkran-/flerförardrift och trallval, samt
extrafunktioner, vilket innebär att samma
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sändare kan manövrera flera objekt och ett
objekt kan manövreras från flera sändare.
Jupiter 10B är anpassad för flerkran-/
flerförardrift alt trallval. Jupiter 9B RS och
Jupiter 150 är anpassade att hantera både
flerkran-/flerförardrift och trallval.

REMOTUS JUPITER
• Robusta och tillförlitliga standardsystem 		
färdiga att använda direkt, plug and play
• Flerkran-/flerförardrift, trallval och x-funktion
• Anpassningsbar display inkl nytt
konfigureringsverktyg för enkel hantering

Display som tillval.
Midjesändaren Jupiter 150 och handsändarna J-10B och J-9B RS har display som
tillval. Displayens inställningar, värden
etc hanteras enkelt med vårt egenutvecklade konfigureringsverktyg.

• Multi-transformator, 24/48/115/230 V AC
alt 24 V DC
• Radio med tvåvägskommunikation (duplex)
• Flera radioalternativ: 433-434 MHz,
863-870 MHz, 902-928 MHz.

Robusta och tillförlitliga.
Jupiter-serien är konstruerad för att ge
den säkerhet och tillförlitlighet som krävs
för trådlös styrning i krävande industriella
miljöer. Ofta är det stora temperaturskillnader, damm, vibrationer, olja och fukt.
Stor vikt har lagts på att utforma sändarna
ergonomiskt riktigt och för att det ska
vara enkelt att använda systemen.

Flera radioalternativ.
Jupiter-systemet har flera radioalternativ;
433-434 MHz, 863-870 MHz och 902928 MHz. Flera funktioner finns för att
automatiskt koppla ihop sändare och
mottagare på en ledig frekvens och dela
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på samma frekvensband. Radion har
tvåvägskommunikation som standard.

Säker radioöverföring.
Radioöverföringen i radiostyrningssystemen är okänslig för störningar genom ett
antal olika tekniker. En teknik är kontinuerlig frekvenshoppning där sändare och
mottagare enligt ett förutbestämt mönster
i snabb takt hoppar mellan ett stort antal
frekvenser och automatiskt synkar med
varandra. Frekvenserna behöver då inte
ställas in utan frekvenshanteringen är helt
automatisk. Systemet har hög säkerhet
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på överförda radiomeddelanden. Mottagaren har dubbla mikroprocessorer som ligger
och kontrollbevakar varandra. Ett meddelande kontrolleras innan reläfunktionen går
ut i mottagaren. Felkommandon uteblir och säkerheten ökar. Diagnostiska tester utförs
under drift.

Flyttbar konfigurering.
Konfigurering av knappfunktioner, frekvens, avstängningstid och kvarstående/momentana funktioner sker lätt via knappsatsen. Sändarna kan även konfigureras via dator
med ett vanligt terminalprogram. På Jupitersändarna lagras sändarnas konfiguration på
ett CIM-kort (Configuration Information Module). Detta gör att sändarnas konfigurering
mycket enkelt kan flyttas över till en annan sändare vid t.ex. ersättning av en sändare
med en reservsändare. CIM-kortet sitter skyddat men är lätt åtkomligt vid service.

Jupiter 100J/150J

Jupiter RX160

FLERFÖRARDRIFT

HANDSÄNDARE – JUPITER 8B/10B/9B RS
Antal knappar J8 och J10: 8/10 av 2-stegstyp
Antal knappar J9B RS: 9 av 2-stegstyp och ett
vred med 4 lägen
Överföringstyp: FM FSK
Överföringshastinghet: 4 800 baud
Uteffekt: 10 mW
Batteri: 3,7 V / 1,8 Ah
Yttermått: 243 x 77 x 41 mm
Vikt: J8: 480 g/J10 och J9B RS: 520 g
Displaytyp: Grafisk, 102*64 pixlar. Upp till 4 numeriska värden med enhet kan visas samtidigt
MIDJESÄNDARE – JUPITER 100J/150J
Antal funktioner J100: Tre rörelser i två hastigheter samt en extra funktion
Antal funktioner J150: Tre rörelser i två hastigheter samt fem extra funktioner
Överföringstyp: FM FSK
Överföringshastinghet: 4 800 baud
Uteffekt: 10 mW
Batteri: 7,2 V / 1,0 Ah
Yttermått: 230 x 155 x 135 mm
Vikt: 1,2 kg
Displaytyp: LCD, 1 rad 8 tecken,
1-3 rader 16 tecken/rad
MOTTAGARE – RX160
Antal utgångar: 16 utgångar: 4 växlande och
12 slutande reläer, varav 6 säkerhetsreläer
Utgångar för säkerhetsstopp: 2 säkerhetsrelän,
2 växlande kontakter
Antal ingångar: 1 analog ingång: 4-20mA/0-10V
1 seriell ingång: RS422/RS485
2 optokopplade digitala ingångar för 24/48 V AC/
DC alt. 115/230 V AC, 50/60Hz
Effektförbrukning: max 12 VA
Yttermått: 277 x 217 x 115 mm
Vikt: 1,5 kg
Anslutningsspänning: 24/48/115/230 V AC alt
24 V DC

Jupiter 8B/10B/9B RS

FLERKRANSDRIFT

TEKNISKA FAKTA

FLERKRAN-/FLERFÖRARDRIFT

GEMENSAMMA FAKTA JUPITER
Radiofrekvens: 433-434 MHz, 863-870 MHz,
902-928 MHz
Omgivningstemperatur: -25 till +55°C
Drifttid: 13 timmar
Snabbstoppsfunktion:
PL d, Cat 3 (EN ISO 13849-1)
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