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Sesam 800

TEKNISKE DATA

- Robust radio kontrol for ikke-sikkerhedsmæssige applikationer
Åkerströms Björbo AB har mere end 50
års erfaring i udvikling af radiostyringer
til industrien og deres specifikke behov.
Åkerströms komplette radiostyringssystem Sesam 800-serien er udviklet til
at give de mest fleksible, stabile, robuste
og brugervenlige enheder som kræves
af udrustning til det krævende industrielle miljø.
Sesam 800 har mange anvendelsesområder, såsom åbning/lukning af porte, døre
og bomme, tænd/sluk funktion af f.eks.
ventilation, projektører ol. Systemet er
fleksibelt, robust, stabilt og brugervenligt og bygger på den nyeste digitale
teknologi.

869 MHz, kvitteringsfunktion og unikke koder.
Sesam 800 systemet arbejder på frekvensbåndet 869 MHz. Kommunikationen imellem sendere og modtagere
foregår i begge retninger. Den teknologi
muliggør en kvitteringsfunktion, som
indikerer det aktiverede relæ. Systemet
er baseret på 16,7 millioner unikke
koder, hvilket indebærer at der aldrig vil
findes to ens sendere på markedet. Ved
hjælp af checksum teknologi, sikres en
fejlfri kommunikation imellem sendere
og modtagere. Til applikationer hvor
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der kræves ekstra høj sikkerhed, kan
modtageren konfigureres til at anvende
krypteret autentificering.

Til barske miljøer.

SENDARE L15 LARGE
Antal funktioner/knapper: 15
Forsyningsspænding: 3V (2xAA)
IP klasse: IP 67
Dimensioner(max): 120 x 75 x 30 mm
Vægt 200 g inkl. batterier

Large, Medium og Small senderen er i
klasse IP 67, andre modeller er i klasse
IP 65 og kan blive udsat for støv, fugt
og vand uden problemer. Senderne er
udstyret med en gummi fender som beskytter dem ved et evt. tab på gulvet.

Modtagere med PIN-kode.
Modtagerne findes i tre varianter, en med
og en uden LCD-display, og en mindre
modtager til montering på DIN-skinne.
Modtager med LCD-display gør det nemt
at fjerne eller tilføje en ny sender. Den
har også et flytbart hukommelseskort til
sikkerhedkopi af modtagerens indstillinger, så hver modtager kan anvendes
med et stort antal sendere. Modtageren
er også i stand til at beskytte indstillingerne med en fire-cifret PIN-kode, hvilket
betyder, at kun autoriserede til at låse
og styre funktioner. Indstilling og oplåsning sker nemt ved hjælp af receiverens
display tastatur. Konfigurationsværktøjet
Sesam MC Manager forenkler installation,
konfiguration, testning og vedligehold af
store Sesam 800 portinstallationer.
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SENDARE L99 LARGE
Antal funktioner: 3
Kontrollerede virksomheder: 1000
Forsyningsspænding: 3V (2xAA)
IP klasse: IP 67
Dimensioner(max): 120 x 75 x 30 mm
Vægt: 200 g inkl. batterier

SENDER M6 MEDIUM
Antal funktioner/knapper: 3, 6
Forsyningsspænding: 3V (2xAA)
IP klasse: IP 67
Dimensioner(max): 100 x 60 x 25 mm
Vægt: 130 g inkl. batterier
SENDER S3, S6 SMALL
Antal funktioner/knapper: 1, 3
Forsyningsspænding: 3V (2xAAA)
IP klasse: IP 67
Dimensioner(max): 75 x 46 x 22 mm
Vægt: 80 g inkl. batterier
SENDER K3 KEYRING
Antal funktioner/knapper: 1, 3
Forsyningsspænding: CR2025 X2, 6V (2x3V)
IP klasse: IP 65
Dimensioner(max): 44 x 67 x 13 mm
Vægt: 30 g
SAMMENHOLDTE DATA FOR SENDERE:
Udgangseffek: 5mW
Strømforbrug: 15 mA, 30 mA for L99 ved
sending
Øvrigt: Advarsel ved lav batterispænding
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VÆGMODTAGERE
Forsyningsspænding:
12-24V AC/DC eller 230V AC
Strømforbrug: 60mA (+30mA ved
aktiveret relæ) ved 12V DC
Antallet af relæer: 3 relæer (SPDT)
Max kontakt belastning:
NO/NC 8A/3A 230V AC
Effektforbrug: Max 5W
Hukommelseskapacitet:
Med LCD Display: max 500 sendere eller grupper af sendere (med L99)
Uden Display: max 100 sendere
IP klasse: IP 65
Dimensioner: 120 x 90 x 51 mm
Vægt: 450 g
Option: LCD Display og hukommelseskort
DIN-MODTAGER
Forsyningsspænding: 12-24V AC/DC
Strømforbrug: 60mA (+30mA ved
aktiveret relæ) ved 12V DC
Antal relæer: 3 st
Max kontakt belastning: NO/NC 8A/3A 230V
AC (ohmsk belastning)
Effektforbrug: Max 5W
Hukommelseskapacitet: max 100 sändare
Ydermål: 85 x 75 x 30 mm
Vægt: 180 g

SAMMENHOLDTE DATA SESAM 800:
Frekvens: 869,8 MHz GMSK
Responstid: 50 ms (typ.)
Temperaturområde: -25°C - +55°C
Øvrigt: 16,7 mill. unikke koder, checksum
CRC-16, konfigurerbar sikkerhedsniveau med
krypteret autentificering.

Exempel på tillbehör
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