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Remotus Mercury

Joysticksendere
Åkerströms radiostyringssystem Remotus
er udviklet til at give den sikkerhed og
troværdighed som kræves af trådløs styring
af udrustning i krævende industrielle
miljøer som f.eks. stålværker, minedrift,
metal og proces industrien. Disse robuste
joysticksendere som indgår i Mercury serien findes i tre grundudgaver som skræddersyes til kundens specifikke behov.
Remotus Mercury joysticksendere er
designet til at håndterer alt lige fra
standardløsninger til de mest avancerede
maskinstyringer. De findes i tre forskellige grundversioner som er afhængig
af hvilke funktioner og miljø de skal
anvendes i. Senderne er designet klare
hårde påvirkninger som slag og stød,
store temperatursvingninger, støv, olie
og fugt og de kan anvendes både indenog udendørs. På de nye joysticksendere
er bl.a. joystick og gummibælge blevet
modificeret for yderligere at forbedre
pålideligheden. På Mercury joysticksenderne kan samtlige symboler og tekster
tilpasses efter kundens behov.

Sikker og fleksibel funktion.
Remotus Mercury joysticksendere kan
monteres med en til fire joysticks for
styring af op til otte bevægelser. De kan
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også monteres med LED indikeringer og
display for at vise forskellige informationer fra maskinen via duplex funktionen.
Det kan være vægt, vindretninger og
styrke, olietemperatur el. lign. Forskellige typer switche kan vælges med holde
eller momentane funktioner. Senderne
kan sende TDMA (flere sendere på
samme frekvens). Senderne har indbygget selvtest af alle funktioner.

MERCURY JOYSTICKSENDERE
• Findes i tre grundudgaver
• Robust og stødabsorberende design
• Flytbar konfigurering via CIM-kort
• Kundetilpassede symboler og tekster
• Ergonomisk design

Ergonomisk design.
Der er lagt stor vægt på at Remotus
joysticksendere skal være enkle og
bekvemme at bruge. Derfor har de et
velgennemtænkt ergonomisk design. De
leveres med et ergonomisk bærebælte.
Som tilbehør findes en bærekrog, en
bærevest og skulderremme som reducerer rygbelastningen ved længevarende
arbejdsopgaver.

Flytbar konfigurering.
Sendernes konfiguration lagres på et
CIM-kort (Configuration Information
Module). ). Dette gør, at senderens
konfigurering let overføres til en anden
sender ved f.eks. erstatning af en sender
med en reservesender.
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Mercury 100 (100J).

TEKNISKE DATA

Mercury 100 er designet til at håndtere alt fra standardløsninger til meget avanceret maskinudrustning. Den anvendes
til store industri applikationer og til de mest avancerede
kraner. Mercury 100 fås med eller uden display. Mercury 100
har to joysticks som kan styre op til fire bevægelser. Den kan
monteres med LED indikeringer via duplex og med display
til visning af informationer fra maskinen. Der er lagt stor vægt
på, at Mercury 100 skal være let og bekvem at bruge.

Mercury 300 (300J).
Mercury 300 er vores mellemmodel er designet til at håndtere alt fra standardløsninger til meget avanceret maskinudrustning Den anvendes til store industri applikationer og
til de mest avancerede kraner. Mercury 300 har to joysticks
som kan styre op til fire bevægelser. Den kan monteres med
en baggrundsbelyst display til visning af f.eks. vægt, position
eller information fra maskinens PLC.

Mercury 500 (500J).
Mercury 500 er designet til at håndtere meget avancerede
maskinudrustning. Den anvendes hovedsagelig til store industri applikationer og de mest komplekse kraner. Mercury
500 har som standard tre joysticks som kan styre op til seks
bevægelser. Den kan også monteres med fire joysticks som
kan styre op til otte bevægelser Den kan monteres med en
baggrundsbelyst displays til visning af f.eks. vægt, position
eller information fra maskinens PLC.

bærkrog til 100J

Version 12, Mars 2012

MERCURY 300 (300J)
Antal funktioner: Op til fire bevægelser,
2-steps, 4-steps eller trinløs joysticks; og op
til 24 on/off Funktioner + 24 funktioner som
tilvalg
Mål: 250 x 175 x 160 mm
Vægt: 1,2 kg
MERCURY 500 (500J)
Antal funktioner: Op til otte bevægelser,
2-steps, 4-steps eller trinløs joysticks; og op til
24 on/off funktioner + 24 funktioner som tilvalg
Mål: 340 x 175 x 160 mm
Vægt: 2,5 kg
GENERELT
Switche: Holde eller momentane funktioner
Optioner: Joystick (2-steps, 4 steps eller
trinløs), skiftende switche, drejeomskiftere og
trykknapper
Nøgleafbrydere: (spænding til/fra)
Antenne: Intern
Displaytyper:
Mercury 300 og Mercury 500:
1 linje 8 alfanumeriske tegn, 1-3 linjer 16 alfanumeriske tegn, 8 LED
Mercury 100:
1 linje 8 alfanumeriske tegn, 1-3 linjer 16 alfanumeriske tegn
Transmissionshastighed: Standard 4 800 baud,
Arbejdstemperatur: -25°C til +55°C;
Mulighed for udvidet temperaturområde.
Radiosendere: 405 - 470 MHz, kontinuerlig
eller TDMA
Udgangseffekt: Varierende efter applikation og
licensbegrænsninger. Normalt 10 til 500 mW
Dækningsområde: Op til 1000 m. afhængig af
omgivelser, udgangseffekt og antennetype
Batterier: 6 V / 7,2 V NiMH
Driftstid: 8 timer

Eksempler på tilbehør

Oplader til 100J

MERCURY 100 (100J)
Antal funktioner: Op til fire bevægelser,
2-steps, 4-steps eller trinløs joysticks; og op til
24 on/off funktioner
Indikeringer: Drift- og batteristatus.
Mål: 230 mm x 155 mm x 135 mm
Vægt: 1,2 kg
Mulighed for LED indikatorer via duplex

bælte til 100J
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