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Vysielač diaľkového ovládania typu Mini 
 
-  malý kompaktný vysielač diaľkového ovládania so širokým rozsahom použitia 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  externá alebo interná anténa 
-  podľa vyhotovenia 1 až 6 tlačidiel + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 50 m, s externou anténou 100 m  
-  možnosť pripnutia na opasok 
-  súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi                                                                            V1                           V2 / V3 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie  (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 125x69x50 mm (s internou anténou) 

 225x69x50 mm (s externou anténou) 

Hmotnosť 220 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-CP, RX-14, RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4.  

 
 
 
 
 
Vysielač diaľkového ovládania typu Pocket 
 
-  malý kompaktný vysielač diaľkového ovládania so širokým rozsahom použitia 
-  podľa vyhotovenia 2 až 6 tlačidiel + Štart a Stop 
-  veľmi výhodná cena 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 30 m 
-  možnosť pripnutia na opasok 
-  jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC 
-  súčasťou dodávky sú 3 štandardné batérie AA. 

 
Rozsah frekvencií 869/915 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <3mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 500 h bez výmeny batérií  

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 125x70x35 mm  

Hmotnosť 160 g 

Napájanie  3 x 1,5 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi  RX-MFSHL 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 

V1                                    V2 

V5 

V3                                            V4 

V4                           V5 / V6 
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Vysielače diaľkového ovládania typu HH 
 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  max. 4 multifunkčné tlačidlá, max. 7  prepínačov, možnosť 1 prop. funkcie + Stop                                                                                                                            
-  LED indikátor stavu batérie                                                                                             

-  dosah 100 m 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  napájanie komerčnými batériami 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 25 h na 1 nabitie   (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 210x85x130 mm  (vyhotovenie HH-S) 

 210x130x130 mm  (vyhotovenie HH-M) 
 210x145x130 mm  (vyhotovenie HH-L) 
Hmotnosť cca.400 g 

Napájanie  2 x 1,5 VDC (3 VDC akumulátor) 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-CP, RX-14 aRX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 

Vysielače diaľkového ovládania typu HH MFSHL 
 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  max. 4 multifunkčné tlačidlá, max. 7  prepínačov, možnosť 1 prop. funkcie + Stop                                                                                                                            
-  LED indikátor stavu batérie                                                                                             

-  dosah 100 m 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC 
-  napájanie komerčnými batériami 

 
Rozsah frekvencií 869/915 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <3 mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 500 h na 1 nabitie  

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 210x85x130 mm  (vyhotovenie HH-S) 

 210x130x130 mm  (vyhotovenie HH-M) 
 210x145x130 mm  (vyhotovenie HH-L) 
Hmotnosť cca.400 g 

Napájanie  2 x 1,5 VDC (3 VDC akumulátor) 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-HL 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 

HH - S                 HH - M               HH - L 

HH - S                 HH - M               HH - L 
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Vysielač diaľkového ovládania typu ERGO 
 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč ,max. 12 jedno a dvojstupňových tlačidiel, prepínač + Štart        
   a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je šnúrka na ruku a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie  (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 210x95x45 mm  

Hmotnosť 420 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačom  RX-14, RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 

 
 
 
Vysielač diaľkového ovládania typu ERGO MFSHL 
 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč ,max. 12 jedno a dvojstupňových tlačidiel, prepínač + Štart        
   a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC 
-  súčasťou dodávky je šnúrka na ruku a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 869/915 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <3mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 500 h na 1 nabitie  

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 210x95x45 mm  

Hmotnosť 420 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX - HL 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Vysielač diaľkového ovládania typu ERGO-F 
 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  veľmi výhodná cena 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  12 jedno, dvoj a trojstupňových tlačidiel, prepínač + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je taška a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz  (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 185x82x35 mm  

Hmotnosť 330 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-HL 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 
Vysielač diaľkového ovládania typu ERGO-F 2,4 GHz 
 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  veľmi výhodná cena 
-  jednoduché ovládanie jednou rukou 
-  interná anténa 
-  12 jedno, dvoj a trojstupňových tlačidiel, prepínač + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  jednoduché externé nastavenie parametrov pomocou PC 
-  dosah 50-70 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je taška a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 2,4 GHz 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 185x82x35 mm  

Hmotnosť 330 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-MFSHL 2,4 GHz 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Vysielač diaľkového ovládania typu TG 
 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  interná anténa 
-  6 dvojstupňových tlačidiel, 4 jednostupňové tlačidlá, 2 jednostupňové prepínače 
   + štart (otočný prepínač s kľúčom) a stop (hríbový červený spínač) 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 100 m 
-  možné podsvietenie tlačidiel 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 260x90x60 mm  (vyhotovenie HH-S) 

Hmotnosť 520 g 

Napájanie  9,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14 a RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 
 
Vysielač diaľkového ovládania typu Nova S 
 
-  malý, ľahký vysielač diaľkového ovládania 
-  robustné vyhotovenie 
-  jednoduché ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu 
-  interná anténa 
-  podľa vyhotovenia 3 alebo 5 tlačidlových alebo páčkových spínačov + Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  dosah 100 m 
-  možnosť pripnutia na opasok 
-  súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 130x160x75 mm  

Hmotnosť 600 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14 a RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Vysielač diaľkového ovládania typu Nova M 
 
-  malý, ľahký vysielač diaľkového ovládania 
-  robustné vyhotovenie 
-  jednoduché ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max. 2 krížové ovládače s osami X,Y 4-stup. alebo  
   proporcionálne, tlačidlové alebo páčkové spínače  + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je opasok a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 135x170x110 mm  

Hmotnosť 1000 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14, RX-BMS a RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 

Vysielač diaľkového ovládania typu Nova M 4 L prop 
 
-  malý, ľahký vysielač diaľkového ovládania 
-  robustné vyhotovenie 
-  jednoduché ovládanie vďaka ergonomickému dizajnu 
-  interná anténa 
-  4 proporcionálne lineárne páčky, 1 páčkový prepínač, tlačidlo štart/húkačka,  
   núdzový vypínač Total-Stop 
-  LED indikátor stavu batérie 
-  dosah 100 m 
-  súčasťou dodávky je opasok a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 419, 429, 434, 447, 458, 868 MHz (na požiadavku možnosť  

 iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 180x150x110 mm  

Hmotnosť 450 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX DC-Mobile, RX-HL a RX-14 HL Ver2 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC. 
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Vysielač diaľkového ovládania typu Nova L Digital 
 
-  vysielač určený pre priemyselné aplikácie a stavebný priemysel 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max. 2  krížové ovládače s osami X,Y  4-stup., 
   tlačidlové a páčkové spínače + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je opasok a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie  (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 165x235x110 mm  

Hmotnosť 1600 g 

Napájanie  3,6 VDC 
 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14 a RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 

 
 

 
Vysielač diaľkového ovládania typu Nova L Proportional 
 
-  vysielač určený pre mobilnú techniku 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max. 6 proporcionálnych lineárnych ovládacích páčok  
   so 6 prop. funkciami alebo  max. 2 krížové ovládače  s osami X,Y  so 4 prop.  
   funkciami, tlačidlové a páčkové spínače + Štart a  Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  dosah 100 m 
-  možnosť programovania prostredníctvom vysielača (Quick-Set) 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je opasok a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 165x235x110 mm  

Hmotnosť 1600 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-BMS, RX-DC-MOBILE 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Vysielač diaľkového ovládania typu Nova XL Digital 
 
-  vysielač určený pre priemyselné aplikácie a stavebný priemysel 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max. 4 krížové ovládače s osami  X,Y 4-stup., tlačidlové a 
   páčkové spínače+ Štart a  Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka s alebo bez  
   multifunkčného displeja 
-  súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 165x315x170 mm  

Hmotnosť 1800 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14, RX-MOD a RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 

Vysielač diaľkového ovládania typu Nova XL Proportional 
 
-  vysielač určený pre mobilnú techniku 
-  ergonomický dizajn, robustné vyhotovenie 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max. 8 proporcionálnych lineárnych  ovládacích páčok    
   s 8 prop. funkciami alebo  max. 4 krížové ovládače  s osami X,Y s 8 prop.  
   funkciami, tlačidlové a páčkové spínače + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka s alebo bez  
   multifunkčného displeja 
-  súčasťou dodávky je nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 165x315x170 mm  

Hmotnosť 1800 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-BMS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Vysielač diaľkového ovládania typu GL Digital 
 
-  robustný, univerzálny vysielač určený pre priemyselné aplikácie a stavebný priemysel 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max. 3  krížové ovládače so  4-stupňové, tlačidlové  
   a páčkové spínače + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie  
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, atď.) 
-  dosah 100 m 
-  možnosť variabilného rozmiestnenia ovládacích prvkov 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka s alebo bez  
   multifunkčného displeja 
-  súčasťou dodávky je opasok a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 183x297x180 mm  

Hmotnosť 1400 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14, RX-MOD a RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 

Vysielač diaľkového ovládania typu GL Proportional 
 
-  robustný, univerzálny vysielač určený pre mobilnú techniku a betónpumpy 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max. 6 proporcionálnych lineárnych  ovládačov so  6 prop.  
   funkciami, tlačidlové a páčkové spínače + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby  
-  dosah 100 m 
-  možnosť variabilného rozmiestnenia ovládacích prvkov 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je opasok a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 183x297x180 mm  

Hmotnosť 1400 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-BMS a RX-DC-MOBILE 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 
 



 

28 

 

Hydromotory 
 

    28-10  

Rádiové diaľkové ovládanie 
2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Vysielač diaľkového ovládania typu GR 
 
-  extrémne robustný a stabilný univerzálny vysielač určený pre digitálne aj  
   proporcionálne aplikácie 
-  interná anténa 
-  hlavný spínač na kľúč, max.  4 krížové ovládače digitálne alebo proporcionálne,  
   tlačidlové a páčkové spínače + Štart a Stop 
-  LED indikátor stavu batérie + zvuková signalizácia vybitia batérie 
-  k dispozícii niekoľko druhov  spätnej väzby (LCD, LED, displej) 
-  dosah 100 m 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 
-  súčasťou dodávky je uchytenie cez prsia a nabíjačka s 2 akumulátormi 

 
 

Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 120x290x170 mm  

Hmotnosť 2500 g 

Napájanie  3,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-MOD a RX-ES-BUS 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 

 
Vysielač diaľkového ovládania typu EURO  
 
-  extrémne robustný a stabilný vysielač pre digitálne aj proporcionálne aplikácie 
-  hlavný spínač na kľúč, max.  4 krížové ovládače digitálne alebo proporcionálne,  
   tlačidlové a páčkové spínače + Štart a Stop 
-  interná alebo externá anténa 
-  dosah 100 m 
-  možnosť vyhotovenia s multifunkčným displejom 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  viac ako 20 h na 1 nabitie (pri 100% využití) 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 120x425x235 mm  

Hmotnosť 575g 

Napájanie  3,6 / 9,6 VDC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-MOD 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Vysielač diaľkového ovládania typu FE  
 
-  unikátny vysielač pre fixnú inštaláciu 
-  interná anténa 
-  vyhotovenie: štandardné typy a podľa požiadavky zákazníka 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Vysokofrekvenčný výkon <10mW 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Doba prevádzky  nepretržitá prevádzka 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 90x240x165 mm  

Hmotnosť 1500 g 

Napájanie  12/24 VDC 10/50/240 VAC 

 
-  najvhodnejšie použitie s prijímačmi RX-14 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Prijímač diaľkového ovládania typu RX-14 
 
-  štandardný prijímač diaľkového ovládania určený pre priemyselné aplikácie  
   a stavebný priemysel 
-  vďaka modulárnemu dizajnu je ľahko a rýchlo prispôsobiteľný  mnohým požiadavkám  
-  v základnom vybavení 14 výstupných relé 
-  možnosť rozšírenia o modul so  6 výstup. relé RX-20 
-  interná alebo externá anténa 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 165x240x90 mm 

Hmotnosť 1800 g 

Prevádzkové napätie 12 - 24 VDC, 48 VAC, 120 – 240 VAC 

Výstupy 14 x relé 8 A / 275 VAC (zákl. vyhotovenie)  

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijímače diaľkového ovládania typu RX-MFSHL 
 
-  univerzálne, kompaktné a veľmi ľahké  prijímače diaľkového ovládania 
-  funkcie týchto prijímačov sa nastavujú v továrni HETRONIC v štandardnom    
   vyhotovení  alebo podľa požiadaviek zákazníka 
-  až 16 výstupných funkcií                                                                                              

-  interná alebo externá anténa 

 
Rozsah frekvencií 311/315/869/916 MHz (na požiadavku možnosť 

 iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 54 

Rozmery 50x100x100 mm (RX-AC8) 

 50x145x100 mm (RX-AC16) 

 135x115x35 mm (RX-DC8, RC-DC16) 

Hmotnosť cca. 300 g 

Prevádzkové napätie 48 - 220 VAC (RX-AC8 / RX-AC16) 

 12 - 24 VDC (RX-DC8 / RX-DC16) 

Výstupy 1 x 8 A + 7 x digit. 3 A (RX-AC8), 1 x 8 A + 15 x digit. 3 A (RX-AC16) 

 8 x digit. 3 A (RX-DC8), 16 x digit. 3 A (RX-DC16) 

Vstupy 2 x 12 / 24 VDC (RX-DC16), 3 x digitálny (RX-AC16) 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 

RX-DC8                                 RX-DC16 

RX-AC8                                 RX-AC16 



 

28 

 

  

         28-13      13  

Rádiové diaľkové ovládanie 
www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Prijímač diaľkového ovládania typu RX-AC16R 2,4 GHz 
 
-  univerzálny, kompaktný a veľmi ľahký  prijímač diaľkového ovládania 
-  funkcie prijímača sú v štandardnom vyhotovení alebo podľa požiadaviek zákazníka 
-  zabudovaný bzučiak  
-  pripojenie: 24-pólový konektor 
-  veľmi výhodná cena 

 
Rozsah frekvencií 2,4 GHz  

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 54 

Rozmery 50x145x100 mm 

Hmotnosť cca. 300 g 

Prevádzkové napätie 48 - 220 VAC  

Výstupy 16 x relé 5 A  

Vstupy 3 x digitálny  

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijímač diaľkového ovládania typu RX-HL 
 
-  univerzálny, kompaktný prijímač diaľkového ovládania 
-  funkcie tohto prijímača sa nastavujú v továrni HETRONIC podľa požiadaviek  
   zákazníka 
-  až 30 digitálnych výstupov (aj s prídavnými modulmi), 4 digitálne vstupy a až 8  
   proporcionálnych funkcií   
-  základné vyhotovenie: 12 N.O. kontaktov, 2 prepínacie kontakty (8 A / 250 VAC)                                                                                    

-  externá anténa 
-  pripojenie: 70-pólový konektor s káblom dĺžky 2 m 
-  možnosť dodávky kábla podľa požiadavky zákazníka 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 50x100x100 mm  

Hmotnosť <1900 g 

Prevádzkové napätie 8 - 30 VDC, 48 VAC, 120-240 VAC  

Výstupy 18 x 5 A + 8 x analóg. funkcie 

Vstupy 4 x digitálny (8 – 30 VDC alebo 48 – 240 VDC) 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Prijímač diaľkového ovládania typu RX-14HL Ver2 
 
-  štandardný prijímač diaľkového ovládania určený pre priemyselné aplikácie  
   a stavebný priemysel 
-  vďaka modulárnemu dizajnu je ľahko a rýchlo prispôsobiteľný  mnohým požiadavkám 
-  možnosť rozšírenia o 8 výst. relé alebo o 4 prop. funkcie (Prop 4K) 
-  externá anténa 

 
Rozsah frekvencií 419, 429, 434, 447, 458, 868 MHz (na požiadavku možnosť 

 iných rozsahov) 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 246x298x115 mm 

Hmotnosť 1700 g 

Prevádzkové napätie 12 - 24 VDC, 48 - 240 VAC  

Výstupy 14 x relé 8 A / 30 VDC /240 VAC - plne programovateľné cez H-Link   

 1 x  Total-Stop relé 8 A / 30 VDC /240 VAC – núdzové vypnutie 

Vstupy 4 x ON/OFF 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC. 

 

 
 

 
Prijímač diaľkového ovládania typu RX DC-Mobile 
 
-  kompaktný a ľahký prijímač diaľkového ovládania určený pre mobilnú techniku 
-  funkcie tohto prijímača sa nastavujú v továrni HETRONIC podľa požiadaviek  
   zákazníka 
-  4 analógové  výstupy a 9 digitálnych výstupov                                                                                      

-  bezpečnosť: sledovanie „Stop“ kontaktu dvoma mikrokontrolermi podľa EN13849 
-  externá anténa 
-  možnosť spätnej väzby 
- možnosť dodávky kábla podľa požiadavky zákazníka 

 

Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 115x166x65 mm  

Hmotnosť 600 g 

Prevádzkové napätie 6 - 36 VDC, 48 VAC, 120-240 VAC  

Výstupy 9 x relé 8 A, 4 x analóg. funkcie 

Vstupy 4 x analóg. funkcie + 1 x digitálne funkcie 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Prijímač diaľkového ovládania typu BMS-1 
 
-  prijímač diaľkového ovládania určený pre mobilnú techniku 
-  je najvhodnejší pre riadenie napätia alebo prúdu nepriamo riadených hydraulických  
   ventilov 
-  12 SPDT výstupných kontaktov, 8 proporcionálnych výstupov 
- možnosť dodávky kábla podľa požiadavky zákazníka 
 

Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 165x240x90 mm  

Hmotnosť 2500 g 

Prevádzkové napätie 6 - 30 VDC  

Výstupy 12 x relé 8 A + 8 x analóg. funkcie 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
Prijímač diaľkového ovládania typu BMS-2 
 
-  prijímač diaľkového ovládania určený pre mobilnú techniku 
-  je najvhodnejší pre riadenie napätia alebo prúdu nepriamo riadených hydraulických  
   ventilov 
- možnosť dodávky kábla podľa požiadavky zákazníka 
 

Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 165x240x90 mm  

Hmotnosť 2500 g 

Prevádzkové napätie 12 - 24 V (±50%)  

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
Prijímač diaľkového ovládania typu RX-ES-BUS 
 
-  malý, kompaktný, robustný prijímač diaľkového ovládania 
-  externá anténa 
-  podporuje rôzne BUS systémy pre prenos zo stroja na vysielač: CAN-BUS pre  
   všeobecné  riadenie  strojov,  PROFI-BUS  k  napojeniu  na  SPS  riadenie,  
   RS232/485 pre sériové rozhranie 
- možnosť dodávky kábla podľa požiadavky zákazníka 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 115x166x65 mm  

Hmotnosť 800 g 

Prevádzkové napätie 12 - 24 V (±20%)  

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 
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Prijímač diaľkového ovládania typu RX-Mod 
 
-  prijímač diaľkového ovládania modulového dizajnu 
-  je určený najmä pre požiadavky na veľký počet funkcií 
-  môže byt vybavený veľkým množstvom proporcionálnych a digitálnych modulov 
-  ľahká výmena modulov v prípade potreby prispôsobenia alebo opravy 
-  interná alebo externá anténa 
-  možnosť spätnej väzby 
- možnosť dodávky kábla podľa požiadavky zákazníka 

 
Rozsah frekvencií 434 MHz (na požiadavku možnosť iných rozsahov) 

Reakčný čas 450 ms 

Adresovanie 20 bit (1 Milión adries) 

Rozsah prac. teplôt -25...+70 ºC 

Stupeň krytia IP 65 

Rozmery 75x120x38 mm  

 166x114x63 mm 

 232x160x89 mm 

 250x255x120 mm 

 400x250x120 mm 

 405x400x120 mm 

Hmotnosť <7,2 kg 

Prevádzkové napätie 48 VAC, 110 VAC, 240 VAC, 24 – 110 VAC, 6 – 30 VDC,  

 24 – 48 VDC 

Výstupy Podľa požiadaviek zákazníka 

Vstupy Podľa požiadaviek zákazníka 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4 
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Vysielače pre výbušné prostredie 
 
Oblasti použitia: 

ATEX Zóna 1, 2 / IIB, IIC / T4 

 Zóna 22 

IECEx Zóna 1  (rovnako pre Zónu 2) / IIB, IIC / T4 

UL Trieda I / Divízia I, 2 / Skupiny A - D / T4 

 Trieda II, III / Divízia 1, 2 /  Skupiny E - G / T4 

CSA Trieda I / Divízia 1, 2 / Skupiny A - D / T4 

 Trieda II, III / Divízia 1, 2 / Skupiny E - G / T4 

GOST-R Zóna 1, 2 / IIB, IIC / T4 

 Zóna 21, 22 

IP Do 66 

 
Typy vysielačov: Nova L, Nova XL, GL 2, GL 3, GR, EURO. ERGO F, ERGO, MINI  
 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
Prijímače pre výbušné prostredie 
 
Vyhotovenia:  -  bez skrinky prijímača 
  -  so štandardnou plastovou skrinkou 
  -  so skrinkou vo vyhotovení EX-d (zóny: 1, 2, 21, 22 a offshore) 
  -  so skrinkou pre kategórie 3 (zony: 2 a 22) 
 
 
 
 
 
 

-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 
 

Akumulátory pre vysielače diaľkového ovládania 
 

Objednávacie číslo 
Napätie Kapacita Rozmery 

Vhodné pre: 
[V] [Ah] [mm] 

68300900 3,6 1,2  Mini, Ergo 

68300520 9,6 0,6  Nova 

68303010 9,6 1,2  TG, TR, TG 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 

 
 
 

Nabíjačky akumulátorov diaľkového ovládania 
 

Objednávacie číslo Napájacie napätie Vhodné pre: 

68108690.A 10 – 30 VDC 
68300900 

68108570.A 90 – 270 V 50 Hz 

68108660.A 10 – 30 VDC 
68300520 

68108500.A 90 – 270 V 50 Hz 

68108860.A 10 – 30 VDC 
68303010 

68108700.A 90 – 270 V 50 Hz 

 
-  podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HETRONIC 1.4. 


