Lös dina tekniska problem;
förverkliga dina idéer om bättre funktioner;
RadioPLC® ger dig nya möjligheter;

Radiostyrning och PLC (styrenhet) i ett, RadioPLC®, en produktfamilj.

www.radiostyrning.se
Tel: +46 225 535 70

RadioPLC@tnt.cc

→ Industrianpassad styrenhet, tålig och förändringsbar. Den har 8 växlande

reläutgångar plus 8 anslutningar med 40 individuellt valbara egenskaper.
Flera kan kopplas ihop till hela system. Kapslingsgrad upp till IP68, den kan
styra även under vatten. Tål temperaturer upp till 100 grader och accepterar
matningsspänning 12-60 volt AC eller DC.

→ Styrenhet för montering på vägg som har 3 reläutgångar och 4 individuellt
anpassningsbara anslutningar. Inbyggd mätning av temperatur, fukt,
magnetfält, IR, ljus, närvaro, inställning av börvärde m.m.

→ Trådlösa inputs innehåller 4 anslutningar. Ingen tråddragning eller
strömförsörjning behövs.

→ Trådlösa givare som kan mäta en eller flera egenskaper. Temp, fukt,

magnetfält, lutning, vibration, ljus, brandrök, belysning, m.m. Med
strömförsörjning även detektering av tobaksrök, samt olika gaser.

→ Radiosändare för manuell manöver eller påverkan av automatisk styrning.
Manöverknappar och utseende kan anpassas. Kabelstyrning finns, den
samarbetar med radio och även med eventuell fältbuss.

Eftersom RadioPLC® är en ”radiostyrning och PLC i ett”, så kan den styra/reglera din produkt
självständigt.
Du sparar in kostnader för reläer, regulatorer, timers och annan elektronik.
RadioPLC® styr hissar, robotar, luftkonditioneringar, bensinprisdisplayer, avfuktningsutrustningar, muddringsmaskiner, solfångare, larm, rullstolar, handikappbilar, buskröjaggregat,
winschar, bakgavellyftar - och snart kanske din produkt.
Eftersom RadioPLC® är anpassningbar i utseende och funktion blir den en del av din produkt.
40 typer av utbytbara in/utgångar gör att RadioPLC® kan kopplas direkt till din utrustning.
Lätt förändringsbar - kan anpassas efter skiftande förutsättningar och är lätt utbyggbar. Du kan
registrera, mäta och styra allt inom elektronik och elkraft. Installationen går snabbt och är enkel.
Ett effektivt och komplett system som ger dig en styrningslösning anpassad efter dina behov.
Kontakta oss gärna.
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