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AR-Technology vznikla jako distributor radiových 

dálkových ovládání s cílem nacházet nové 

způsoby implementování těchto 

systémů do průmyslu. Od počátku svého fungování se 

zabývá distribucí a servisem švédské značky 

AKERSTRÖMS. AKERSTRÖMS  je na trhu od roku 1918, 

má více než 50 let zkušeností s návrhem

 a vývojem robustních rádiových ovládání 

v oblasti průmyslových jeřábů, mobilních 

aplikací, logistických systémů. 

Vzhledem k našim znalostem v oblasti automatizace se 

dále zabýváme návrhem, nebo úpravou řídicích systémů 

(SIEMENS, Allen-Bradley, 

UNITRONIX, PILZ, OMRON, Schneider, … ), 

modernizací a opravou stávajících strojů, 

automatizovaných linek, či výrobou rozvaděčů.
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Specifikace	 	 	 ERA	8B	S	displayem	 	 ERA	8B	Bez	displaye
Frekvence   433-434 Mhz (fq hopping)  433-434 Mhz (fq hopping)
Výstupní výkon   <10mW (s možností nastavení)  <10mW (s možností nastavení)
Bezpečnostní třída STOP fce ISO 13849-1 Category 3 PL d  ISO 13849-1 Category 3 PL d

Přijímač	 	 	 RX161	 	 	 	 	 RX110
Výstupy (relé)   16 DO (6 safety, 4 NO/NC, 6 NO)  11 DO (1 safety, 4NO/NC, 6NO
STOP    2 oddělené bezpečnostní relé  2 oddělené bezpečnostní relé
Výstup (V)   1x 12V pro sirénu   1x 12V pro sirénu
Analogový vstup  1x 0 (4) -20 mA nebo 0(2)-10 V  -
Digitální vstupy   24/48 V AC/DC nebo 115/230   -
    V AC (Opto-izolované) 
Sériový port   RS422/RS485    -
Vstupní napětí   24/48/115/230 VAC nebo   24/48/115/230 VAC nebo 
    24VDC(SELV)    24VDC(SELV)
Rozměry   277x217x115 mm   277x217x115 mm
Váha    1.6 Kg     1.6 Kg
Stupeň krytí   IP67     IP67
Pracovní teplota  -25 °C – +55 °C    -25 °C – +55 °C

Vysílač		 	 	 AQ80	 	 	 	 	 AQ80ND
Rozměry   181 x 65 x 43 mm   181 x 65 x 43 mm
Váha    265g (včetně baterie)   265g (včetně baterie)
Stupeň krytí   IP67     IP67
Pracovní teplota  -20 °C – +55 °C    -20 °C – +55 °C
Pracovní teplota při nabíjení +10 °C – +45 °C POZOR!   +10 °C – +45 °C POZOR! Při na      
    při nabíjení se řiďte manuálem  při nabíjení se řiďte manuálem
Display    128x64 Grafické LCD   -

JEŘÁBOVÁ	OVLÁDÁNÍ

Tlačítkové	ovladače	ERA

Klíčové	vlastnosti:
Přehledné menu pro nastavení.
Funkce více operátorů, tandem; volba více 
jeřábů/háku.
Stavová LED pro indikaci povelů a baterie 
zvlášť.
Jednoduchý servis, výměna vysílače/přijímače.
Programovatelné rozložení výstupů
Duplexní komunikace.
Automatické adaptivní nastavení vysílacího 
výkonu s možností manuální volby.
Možnost naprogramovat extra funkce 
(osvětlení, přemostění).

Konzolová	ovládání	ERA	pro	průmysl

Klíčové	vlastnosti:
Možnost ovládat až 6 pohybů.
Třída krytí IP65 - IP67.
Zpětnovazební komunikace.
Integrované bezpečností alarmy působící na 
všechny smysly (vibrace, zvuk, červené podsví-
cení).
Stavové diody, možnost LCD displaye 128*64
Sledování pohybu vysílače, při překlopení nebo 
upadnutí se vysílač sám okamžitě deaktivuje
Kovem vyztužený obal, pro větší odolnost proti 
nárazu.
Ergonomické provedení, pogumovaná rukojet 
pro lepší úchop (i v rukavicích).

MOBILNÍ	APLIKACE

Remotus	T-Rx

Klíčové	vlastnosti:
Robustní a spolehlivá ovládání.
Standardní nebo uživatelský design.
Standardizované sestavy za výhodné ceny.
Frekvence 433, 870 MHz nebo 2,4GHz
Široká škála vysílačů a jejich výbavy, 
tlačítkové i konzolové.

Široká škála přijímačů se standardními polovo-
dičovými relé, nebo výstupem přes komunikační 
protokol.CAN-Open (téměř nevyčerpatelný 
počet funkcí).
Programovatelný display.

Ergonomický design, třída ochrany IP65-67
Bezpečnostní třída PL d, kategorie 3, ale i vyšší 
třída PL e.

T-Rx	12B T-Rx	100J

Sesam	800	Industry

Klíčové	vlastnosti:
Sesam 800 lze využít např. pro dálkové ovládání 
dveří, bran, závor, ventilací, reflektorů i celé řady 
dalších aplikací. Je robustní, flexibilní a využívá 
moderní digitální technologie.
Zpětná vazba a unikátní kódování.
Sesam 800 využívá 869 MHz frekvenčnípásmo. 
Systém je založen na dvoucestné rádiové tech-
nologii,
která umožňuje indikaci zpětné
vazby stavů relé, na vysílači. Zelené svícení 
značí aktivní relé. Systém obsahuje 16,7 milionu 
unikátních kódů, což je zárukou, že se na trhu 
neobjeví 2 stejné kódy.

Sesam	800	Configurable

Klíčové	vlastnosti:
Systém nabízí 6 programovatelných výstupů. 
Programovací nástroj pro PC umožňuje nastavit 
logiku výstupů podobnou PLC systémům s funk-
cemi jako je momentální/setrvávající (s aretací/
bez), vzájemná blokace, zpoždění a časovače. 
Dále lze nastavit omezení dosahu a maximální 
počet spárovaných ovladačů. Modely vysílače 
pro navijáky a vrátky.


