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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. 
 
 
 
 
 


