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 tre
utföranden; Jupiter Era 90 och 100 som
klarar tre rörelser i två hastigheter med
två extra funktioner och en mer komplex
version Jupiter Era 150, som klarar tre
rörelser i två hastigheter samt fem extra
funktioner. Handsändarna finns i två
modeller i olika utföranden. Den nya
Jupiter Era handsändaren med 8, 6 eller 4 knappar av 2-stegstyp, alla med
grafisk display som standard. Jupiter 800
handsändare finns i utförande med 8
alt. 10 knapppar och en med 9 knappar
+ ett vred. Lysdioder på varje knapp
indikerar vald funktion och en separat
lysdiod indikerar ackumulatorstatus och
drift. Sändarna finns med Nordiska- eller
DIN-symboler alt numrerade 1-8/1-10.
Sändarna 1-8/1-10 har konfigurerbara
knappar och är anpassade för annan
maskinstyrning inom industrin.
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Jupiter Era midjesändare.
Jupiter Era midjesändare är enkla att
använda och har en väl genomtänkt,
robust design. Sändarna är utrustade
med gummerade handtag för bästa
möjliga grepp och när sändaren inte är i
bruk står den stabilt på sina metallfötter.
De har dubbla CPU:er vilket innebär extra hög säkerhet. De har en aktiv stopp
vilket innebär att mottagaren stoppar
på mindre än 100ms. Midjesändarna har
inbyggd tilt-funktion, vilket innebär att
den stoppar vid ett ev. fall.

REMOTUS JUPITER
• Robusta och tillförlitliga standardsystem 		
färdiga att använda direkt, plug and play
• Flerkran-/flerförardrift, trallval och x-funktion
• Tydliga displayer med enkel inställning
• Larmfunktioner för alla sinnen
• 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.

Larm och unik batterilösning
Jupiter Era 100/150 har grafisk display
som standard, inbyggd vibrator och
summer som kan konfigureras till olika
larmhändelser, exempelvis kan bakgrundsbelysningen skifta till rött vid olika
larm. Den grafiska displayen har en enkel
inställningsmeny för att ställa in valda
värden. Midjesändarna har en unik batterilösning där batteriet sitter väl skyddat
för vatten och damm i en utbytbar modul
vars lucka sitter mitt under sändaren.

Jupiter Era handsändare.
Jupiter Era handsändare har en ny modern och robust design. Sändarna väger
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endast 265 g och får lätt plats i handen.
Sändarna är IP67-klassade vilket innebär
att de är helt damm- och vattentäta. Sändarnas uteffekt är adaptiv dvs är signalstyrkan stark, så ”växlar” både sändare
och mottagare ned till lägre uteffekt för
att störa andra så lite som möjligt

Flerkran-/flerförardrift.
Flera av Jupiter-systemen har möjlighet
till flerkran-/flerförardrift och trallval,
samt extrafunktioner, vilket innebär att
samma sändare kan manövrera flera ob-
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jekt och ett objekt kan manövreras från flera sändare. Jupiter Era 8B och Jupiter
800 10B är anpassad för flerkran-/flerförardrift alt trallval. Jupiter 800 9B RS och
Jupiter Era 150 är anpassade att hantera både flerkran-/flerförardrift och trallval.

TEKNISKA FAKTA
MIDJESÄNDARE – JUPITER ERA 100/90/150
Antal funktioner J Era 90/100: Tre rörelser i två
hastig-heter samt två extra funktioner
Antal funktioner J Era 150: Tre rörelser i två
hastig-heter samt fem extra funktioner
Uteffekt: 5 mW (800 MHz) 10 mW (400 MHz)
Drifttid: ca 14 h
Täthetsklass: IP65-67
Yttermått: 260 x 165 x 150 mm
Vikt: 1,3 kg
Displaytyp: Grafisk LCD, 128*64 pixlar

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.

Flyttbar konfigurering.

HANDSÄNDARE – JUPITER ERA 8B/6B/4B
Antal knappar: 8, 6 alt 4
Uteffekt: 5 mW
Drifttid: ca 40 timmar
Täthetsklass: IP67
Yttermått: 183 x 67 x 45 mm
Vikt: 265 g
Displaytyp: Grafisk LCD, 128*64 pixlar.

Konfigurering av funktioner, frekvens, avstängningstid och kvarstående/momentana funktioner sker lätt via display/knappsats. På Jupitersändarna lagras sändarnas konfiguration på ett CIM-kort. 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.

HANDSÄNDARE – JUPITER 800 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
Uteffekt: 5 mW (800 MHz) 10 mW (400 MHz)
Drifttid: ca 13 h
Täthetsklass: IP65
Yttermått: 243 x 77 x 41 mm
Vikt: 480 g - 520 g
Displaytyp (J10B): Grafisk LCD, 102*64 pixlar.

Jupiter Era 90

MOTTAGARE – JUPITER 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
Täthetsklass: IP67
Yttermått: 277 x 217 x 115 mm
Vikt: 1,5 kg
Anslutningsspänning: 24/48/115/230 V AC alt
24 V DC

Jupiter Era 8B/6B/4B

Jupiter Era 100

GEMENSAMMA FAKTA JUPITER
Radiofrekvens: 433-434 MHz, 863-870 MHz,
902-928 MHz
Överföringstyp: FM GMSK
Överföringshastinghet: 9 600 baud
Batteri: 3,7 V / 1,9 Ah
Omgivningstemperatur: -25 till +55°C
Snabbstoppsfunktion:
PL d, Cat 3 (EN ISO 13849-1)

Jupiter 800 8B/10B/9B RS
Jupiter Era 150
Jupiter RX160

Besök vår webshop för
tillbehör och reservdelar
på akerstroms.se
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