CUT YOUR CABLES

RL-RC10
Robust handsändare med tio tvåstegsknappar. Behöver ni en handsändare som klarar det mesta man kan begära i
en industriapplikation, som är programmerbar, fullspäckad med logik och som fungerar utmärkt tillsammans med de
övriga delarna i Radiologic-familjen? Då är RL-RC10 rätt produkt. Sändaren har fyra lysdioder som kan visa grönt,
gult eller rött, här kan alltså användaren få visuell återkoppling från applikationen om t.ex. batteristatus, eventuella
fel eller få bekräftelse på att vissa parametrar är i ett visst läge.
Frontskyltar skräddarsys enkelt, antingen med en graverad
och infärgad skiva som på bilden nedan, detta ger en i stort
sett outslitlig yta eller med en tryckt dekal som kan ha vilken
design som helst. Att ha sin egen logga på frontskylten ger
ett proffsigt och snyggt intryck men kanske viktigare ändå:
med tydliga symboler och texter för frontskyltens knappar
och lysdioder höjer man säkerheten och användarvänligheten betydligt.

Sändaren drivs med vanliga AA-batterier som ni kan köpa på vilken mack eller
matbutik som helst.
En version med laddningsbara batterier och USB-laddare för 12/24 Vdc eller 230
Vac finns som tillval. Laddare med micro-USB används till de flesta moderna
mobiltelefoner och finns därför tillgängliga i telefonbutiker, el- och teknikaffärer,
de flesta bensinstationer o.s.v. Ytterligare ett skäl till att vi valt denna lösning är
att det finns färdiga laddare på marknaden som fungerar i många av de miljöer
man kan tänka sig finna RL-RC10 samt för olika spänningskällor t.ex. 110-230
Vac, 12-24 Vdc och 5 Vdc. Så möjligheten finns att ha laddare på plats i alla
tänkbara fordon, i hemmet, på kontoret, i verkstaden och till och med via en
stationär eller bärbar dator med USB-anslutning.
Storlek: 183x68x33 mm. Vikt: 245 g.

Vi kan erbjuda ett flertal olika monteringsalternativ
med t.ex. sugkopp, bultning eller magnetfäste för
fordon och industri.
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