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Remotus Mercury
Remotus Mercury er Åkerströms serie
med skræddersyede produkter til radiostyring af kraner inden for f.eks. stålværk,
minedrift og procesindustrien. Produkterne er modulært opbygget og hvert
system skræddersys individuelt efter hver
enkelt kundes ønske. Både funktioner og
frekvenser som design og layout tilpasses.
Åkerströms har over 50 års erfaring i
udvikling af radiostyring til industrien og
deres specifikke behov.
Remotus Mercury serien er konstrueret,
så den giver den nødvendige sikkerhed,
der kræves til trådløs styring i krævende
industrielle miljøer. Produkterne i Mercuryserien er modulært opbyggede, hvilket
gør dem meget fleksible at modificere
og tilpasse efter hver kundes behov.

Fleksibel og sikker
frekvenshåndtering.
Mercury kan bruges på flere frekvensbånd, både de generelle bånd på
433/434 MHz og de individuelle frekvensbånd på 410-500 MHz. Der findes
flere funktioner til automatisk sammenkobling af sendere og modtagere
på en ledig frekvens og dele på samme
frekvensbånd. Samme sender kan be-

tjene flere objekter (flerkransdrift), og
et objekt kan betjenes fra flere sendere
(flerførerdrift). Gennem dupleksfunktionen kan informationer sendes tilbage til
senderen.

Sikker radiooverførsel.
Radiooverførslen i radiostyringssystemerne
er ufølsom over for forstyrrelser takket
være et antal forskellige teknikker, der fås
som tilvalg. En teknik er kontinuerlig frekvenshopping, hvor sendere og modtagere
iht. et forudbestemt mønster i hurtig takt
hopper mellem et stort antal frekvenser og
automatisk synkroniserer med hinanden.
Frekvenserne skal så ikke indstilles, da
frekvenshåndteringen er helt automatisk.
TDMA (Time Division Multiplex Access) er
en anden teknik, hvor flere brugere eller
systemer kan dele samme frekvens.

REMOTUS MERCURY
• Skræddersys individuelt efter hver enkelt 		
kundes ønske
• Konstrueret, så den giver den nødvendige
sikkerhed, der kræves til trådløs styring i 		
krævende industrielle miljøer
• IP65 klasset
• Flerkrans- og flerførerdrift
• Duplexfunktion
• Sikker radiooverførsel med kontinuerlig
frekvenshopping og TDMA
• Flytbar konfigurering via CIM-kort
• Vel gennemtænkt ergonomisk design

Flytbar konfigurering.
Sendernes konfiguration lagres på
et beskyttet CIM-kort (Configuration
Information Module). Dette betyder, at
sendernes konfigurering meget nemt kan
flyttes over til en anden sender, f.eks. en
reservesender.
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REMOTUS MERCURY
KNAPSENDER
• Robuste sendere beregnet til både indendørsog udendørsmiljøer
• Beregnet til brug hvor der ikke kræves
kontinuerlig kørsel
• Findes både med store og tydelige knapper
med mange funktioner og som enklere mere
kompakte modeller

Mercury 8B

Mercury 10B

Mercury 9B RS
JOYSTICKSENDER
• Optimale ved længerevarende køreskift eller
kontinuerlig kørsel
• Tre grundmodeller at vælge mellem afhængig
af anvendelsesområde
• Konfigureres med forskellige kontakter,
displays, indikatorer og skilte

MODTAGER

Mercury 100J Display

Mercury 100J

Mercury 300J

Mercury 500J
• To grundudgaver med forskellige antal
relæudgange og chassiser
• Systemet opbygges med ekspansionskort for
at opnå de funktioner kunden efterspørger
• Serien omfatter også modtagere til styring via
kontrolenheder (PLC)

RX-82

RX-182

RX-131

RX-S96
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