Bruksanvisning till radiosystem HT12 / 6DO-M 433,92MHz
Allmän beskrivning
Radiosystemet är mikrodatorbaserat med digital sändning. Det digitala protokollet som sänds
är individuellt kodat. Sändaren arbetar med FM vilket ger störningsfri sändning.
Sändarfrekvensen är 433,92MHz, vilket är den frekvens som är speciellt upplåten för digital
radiofjärrstyrning.
Radiosystemet är tillverkat i robusta aluminiumkapslingar för att tåla yrkesmässigt bruk under
mycket lång tid.
Sändaren har 6st kanalvalsknappar, 1st dödmansknapp samt 1st funktionsknapp. Genom att
aktivera funktionsknappen och samtidigt någon av de 6 kanalvalsknapparna sker växling
mellan två mottagare.
Som tillbehör kan sändaren även fås med laddningsbart batteri och snabbladdare av
ciggproppstyp.
Mottagaren är försedd med 6st reläutgångar. Genom att montera en bygel* på mottagarens
kretskort kan man, genom att aktivera funktionsknappen enligt ovan, styra två mottagare med
samma kod. Därmed kan totalt 12 kanaler styras från en sändare.
* Option: Toggel-funktion på UT5 och UT6 med mjukvara P43611 i mottagare, se datablad på radiomottagare.
”Dödmansknapp”
För undvika ofrivillig aktivering av sändaren är en dödmansknapp monterad på sändarens
vänstra gavel.
Tekniska data HT12 (sändare)
Vikt
: 260g (inkl. batteri)
Kapslingsklass
: IP65
Omgivningstemperatur
: -40°C – +55°C
Strömförbrukning
: 20mA (vid sändning)
Batterityp
: 6LR61 9V alkaliskt / 8.4V 170mAh NiMH
Sändarfrekvens
: 433,92MHz
Godkännande
: TFS B:92D Ue 950122
ETS 300-220 ETS 300-339
Mått exkl.antenn (LxBxH) : 110x60x35mm
Tekniska data 6DO-M (mottagare)
Matningsspänning
: 10-30VDC
Max ström/kanal
: 2A
Max avsäkring
: 8A
Max rippel t-t
: 3V
Strömförbrukning i vila : 40mA
Kapslingsklass
: IP65
Omgivningstemperatur
: -40°C – +55°C
Mått exkl.antenn (LxBxH) : 160x100x80mm
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Information om radiosystemets säkerhetsfunktioner
ID-kod
Varje levererad sändare och mottagare har en unik ID-kod som förhindrar att ett annat
radiosystem kan aktivera någon funktion och därmed orsaka ofrivilliga utstyrningar.
Watchdog
Funktion som övervakar att styrprogrammen arbetar riktigt. Skulle fel uppstå upphör reläerna
att vara aktiverade.
Time out
Funktion som kontrollerar att datakommunikationen mellan radiosystemets sändare och
mottagare inte uteblir.
Skulle datakommunikationen utebli upphör utstyrningen av reläerna och programmet väntar
på återupptagen kontakt.
Checksumma
Datakommunikationens riktighet mellan radiosändaren och radiomottagaren kontrolleras
genom en matematisk algoritm.
Skulle checksumman ej stämma upphör utstyrningen av reläerna och programmet väntar på
återupptagen kontakt.
Polvändningsskydd
Om matningsspänningen till radiomottagaren kopplas in fel, skyddas elektroniken av ett
polvändningsskydd som löser ut mottagarens säkring.
Transientskydd
Om någon skadlig transient uppstår på matningsspänningen till mottagaren kopplas
transientskyddet automatiskt in för att skydda elektroniken. Är transienten mycket kraftig kan
mottagarens säkring lösa ut.
Installation av radiomottagaren
Varje system skall vara så utrustat att strömförsörjningen kan brytas när föraren lämnar
manöverplatsen. Vidare skall varje maskin vara utrustad med minst ett nödstopp.
Tänk på att styrsystemet monteras på en maskinförares arbetsplats. Därför skall montaget
utföras med största omsorg och noggrannhet avseende åtkomlighet och omgivande skydd.
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