
MAGNETEK - JEDNODUCHÁ VOLBA

Rádiové dálkové ovládání

MLTX ™2

SPOLEHLIVOST, FLEXIBILITA,
KOMFORT – TO JE MLTX2
Špičkové technologie v malém a lehkém vysílači, extrémně 
pevný, lehký a odolný kryt vysílače vyrobený z nejnovější 
generace termoplastických materiálů – to je MTLX2.
Množstvím možných nastavení a konfigurací vyhoví MTLX2 i těm 
nejnáročnějším požadavkům současných průmyslových aplikací.

KOMFORTNÍ A S PRAKTICKÝM DESIGNEM
ź Lehký, ergonomicky tvarovaný a uživatelsky pohodlný kryt.
ź Jedno z nejlehčích joystickových rádiových dálkových ovládání 

na současném trhu – ve srovnání s konkurencí o 50 % lehčí.
źPohodlné použití – lineární páky a joysticky zvyšují uživatelský 

komfort.
źGrafický displej se systémovými a provozními informacemi 

včetně indikace stavu baterie, síly signálu a výstražnými 
informacemi formou grafických symbolů.

PŘESTOŽE JE LEHKÉ, ZŮSTÁVÁ ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ
źPevný a tuhý nylonový kryt odolný proti nárazům.
źKrytí IP66 (NEMA 4) pro maximální ochranu před vlivy okolí.
źLaditelný vysílač nové generace s maximální spolehlivostí.
źSystém dvojité identifikace vysílače a přijímače pro absolutní jistotu komunikace se 

správným zařízením.
źMinimální optimalizovaná spotřeba zajišťuje bezkonkurenční provozní dobu baterie.
źNabíjecí Ni-MH baterie.

UNIVERZÁLNÍ A SE SPOUSTOU MOŽNOSTÍ

ź

źVolitelný vypínač s klíčem nebo snímač kódu na boku 
vysílače.

źVolitelně až 12 vypínačů, přepínačů nebo potenciometrů, 
bezpečnostní STOP.

ź1,2,3 nebo 5 rychlostní joysticky po stupních, spojitě 
nebo proporcionálně.

źKompatibilní s řadou Magnetek Telemotive.
źNastavení podle potřeb uživatele.

Volitelně až 6 lineárních pák nebo 2 joysticky.



Pro více informací kontaktujte společnost TER Česká s.r.o. nebo Vašeho prodejce

TER Česká s.r.o.
zástupce MAGNETEK Material Handling pro region střední, východní Evropy a Rusko

TER Česká s.r.o. tel: +420 251 613 310
Karlštejnská 53 email: info@terceska.cz
252 25 Ořech, Praha–západ internet: www.terceska.cz

PERFEKTNÍ PRO KAŽDOU APLIKACI
MTLX2 se může snadno přizpůsobit téměř každé aplikaci. Magnetek nabízí 
inovativní a cenově výhodné řešení bezdrátové komunikace, kompletně 
připravené pro spolupráci s řídícími systémy zdvihacích nebo jiných 
transportních zařízení. Na základě Vašich požadavků navrhneme co 
nejjednodušší a nejvýhodnější řešení s nejmenším počtem dílů a maximálním 
využitím schopností zařízení.
Nabízíme kompletní plug-and-play balíčky pro dálkové řízení strojů, balíčky 
navržené na míru Vašim zařízením a důkladně testované.
Balíčky obsahují:
źKontrolní a řídící obvody (VFD, PLC, stykače)
źGrafické displeje
źNaprogramování podle požadavků dané aplikace
źKryty: IP66 (NEMA 4) nebo nerezové
źHotovou kabeláž s potřebnými konektory a upevněním
źAntikolizní systém

SYSTÉM PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE
RADIO DRIVE SERIAL INTERFACE (RDSI)
Modul RDSI je speciálně navržen pro řízení a 
obousměrnou komunikaci se značkovými frekvenčními 

®měniči Magnetek IMPULSE  pomocí sériového rozhraní.
Umožňuje kompletní nastavení parametrů a plné řízení 
provozu měniče.
Při jeho použití již nejsou potřeba žádné další díly 
(stykače). Celý systém se zjednodušuje, jeho instalace je 
jednodušší a rychlejší, dochází ke zvýšení spolehlivosti 
a podstatnému snížení pořizovacích a provozních 
nákladů systému.

Na základě Vašich požadavků navrhneme a s přijímači 
Flex M a 18K připravíme optimální řešení.

OPTIMALIZOVANÁ ZAKÁZKOVÁ ŘEŠENÍ

MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE 18K
źZakázková konfigurace 

podle potřeb aplikace
źModulární koncepce
ź Jednoduchá 

konfigurace a údržba
źAž 64 

programovatelných 
výstupů

źMožnost pracovních režimů Pitch & Catch nebo 
multibox

źProporcionální moduly
źMožnost monitoringu činnosti
źKrytí IP66 (NEMA 4 nebo NEMA 4X)
ź Licencovaná pásma - FCC Part 90, IC Part C
źBezlicenční pásma - FCC Part 15, IC Part K
źAC nebo DC napájení různých hodnot

źModulární koncepce
źObousměrná komunikace
źFCC Part 15, 900 MHz
ź Laditelný vysílač, 32 kanálů
źMontáž na DIN lištu

Přijímač Flex-M

Přijímač 18K

MOŽNOSTI PŘIJÍMAČE FLEX-M


