Radiocomanda industriala Seria F25

Instructiuni de instalare si utilizare
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Consideratii de siguranta
Acest produs si documentatia aferenta trebuie sa fie revizuite pentru familiarizarea cu marcajele de
siguranta si instructiunile înainte de utilizare.
Simbol de siguranta

Urmatoarele simboluri pot fi gasite pe radiocomanda sau in
documentatia acesteia.
Consultati Manualul
Când produsul este marcat cu acest simbol consultati manualul de
instructiuni pentru informatii suplimentare.
Voltaj Mare
Indica prezenta tensiunii periculoase. Utilizarea nesigura poate duce la
vatamari corporale grave.
Avertisment
Denota un pericol. Textul inclus contine proceduri adecvate. Nerespectarea
instructiunilor poate duce la grave vatamari corporale si / sau pagube
materiale.
Atentie
Denota un pericol. Textul inclus contine proceduri adecvate. Nerespectarea
instructiunilor poate duce la grave vatamari corporale si / sau pagube
materiale.
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Partea 1: Manualul Operatorului
Capitolul 1: Garantie
1-1 Garantie
TELECRANE garanteaza ca acest produs îndeplineste specificatiile publicate la momentul expedierii
din fabrica. Dupa o buna instalarea ar trebui sa functioneze conform asteptarilor.
1-2 Perioada de garantie
Acest echipament este garantat împotriva defectelor de material si de fabricatie pentru o perioada de
un an de la data de expediere. În timpul perioadei de garantie, TELECRANE este responsabil pentru
reparatiile necesare atât timp cât poate fi dovedit ca produsul a fost defect.
Pentru service în garantie sau reparatii acest produs trebuie sa fie returnat la un atelier de service
desemnat de TELECRANE. Cumparatorul va plati taxele de expediere la service-ul autorizat
TELECRANE, în timp ce service-ul autorizat TELECRANE va plati taxele de returnare.
1-3 Articole excluse
Aceasta garantie nu include piese consumabile, cum ar fi bateriile, sigurante, butoane, relee. De
asemenea, aceasta garantie nu acopera defectele cauzate de instalarea necorespunzatoare, întretinerea
necorespunzatoare sau insuficienta, modificarea neautorizata, utilizare improprie, ignoranta
specificatiilor de mediu, sau folosirea necorespunzatoare a software-ul sau interfetei.
1-4 Comentarii
Nici o alta garantie este exprimata sau implicita, cu exceptia celei de mai sus.
Mijloacele de despagubire prevazute în prezentul document sunt mijloacele unice si exclusive ale
cumparatorului. TELECRANE nu va fi raspunzator pentru orice daune directe, daune indirecte,
speciale, incidentale sau de consecinta.
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Capitolul 2: Masuri de precautie in utilizare
2-1 Atentie
◎ Va rugam sa cititi cu atentie manualul înainte de a instala si de a utiliza acest aparat.
◎ Datorita caracterului complex al acestui echipament este necesar a citi întregul manual
înainte de instalare.
◎ A nu se demonta echipamentele de catre orice personal neautorizat caci echipamentul poate
fi deteriorat.
◎ Acest manual este numai pentru referinta. Va rog consultati distribuitorul pentru asistenta.
◎ Calitatea echipamentului a fost strict testata înainte de livrarea de la fabrica noastra. Cu
toate acestea, acest echipament nu trebuie utilizat în situatii periculoase sau în cazul în care
poate fi afectat.
◎ Dupa utilizare, opriti principala sursa de alimentare de la macara, de la receptor si scoateti
cheia emitatorului.
◎ Emitator ar trebui sa fie plasat într-o zona sigura atunci când nu este utilizat, pentru a evita
apasarea accidentala a butoanelor.
◎ Macaraua trebuia sa fie echipata cu releu de alimentare principal, comutator si cu alte
dispozitive de siguranta.
◎ Nu utilizati echipamentul în timpul fulgerelor sau in alte conditii de interferente electrice.
◎ Asigurati-va ca bateriile sunt în stare buna si ca puterea pentru receptor este corecta.
◎ Intretinerea ar trebui sa fie facuta doar în timp ce alimentarea principala a macaralei este
oprita pentru a evita electrocutarea.
◎ Continutul acestui manual pot fi modificat de catre producator fara preaviz.
◎ Producatorul poate introduce noi functii la echipament dupa cum este necesar. Prin urmare,
descrierile se pot schimba.
2-2 Precautii
☆ Operarea într-o unitate industriala este relativ periculoasa, de aceea, operatorul trebuie sa fi luat
cursuri adecvate în utilizarea sistemului F25.
☆ Cei care opereaza masina ar trebui sa fie sanatosi si sa aiba o buna judecata în ceea ce priveste
siguranta.
☆ Desi transmitatorul F25 este atât de durabil si rezistent la fluctuatiile de temperatura, trebuie sa
fie luate masuri pentru a preveni impactul sever sau presiunea.
☆ În timpul functionarii, în cazul în care alimentarea cu energie a bateriilor emitatorului este
insuficienta, emitatorul va trimite mai intai un semnal EMS pentru a de-energiza toate relee de
miscare în interiorul receptorului pentru a opri miscarea macaralei, iar apoi indicatorul LED de pe
emitator va clipi în rosu in mod constant. În acest moment, bateriile trebuie sa fie înlocuite si toate
cele patru baterii ar trebui înlocuite în acelasi timp.
☆ Daca au aparut interferente severe echipamentul trebuie oprit imediat.
☆ Va rugam sa scoateti bateriile atunci când echipamentul nu va fi utilizat pentru o perioada lunga
de timp.
☆ Asigurati-va ca sunt cunoscute "Procedurile de urgenta", dupa cum urmeaza mai jos.
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2-3 Proceduri de urgenta
În cazul unei situatii de urgenta, va rugam sa urmati pasii de mai jos si sa cereti distribuitorului
asistenta imediat.
1. Apasati butonul "EMS".
2. Rotiti cheia la pozitia "OFF" si scoateti-o.
3. Opriti sursa principala de alimentare a macaralei.
4. Consultati-va cu distribuitorul pentru a afla motivul problemei.
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Capitolul 3: Accesorii standard F25
Atunci când achizitionati un set standard complet al sistemului F25, acesta include urmatoarele
articole:

emitator, o unitate.

receptor, o unitate.
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Capitolul 4: Operarea
4-1 Partile emitatorului F25
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4-2 Partile receptorului F25

4-3 Functionarea generala
1. Instalati patru baterii AA în emitator si asigurati-va ca directiile "+" si "-" sunt corecte.
2. Introduceti cheia rotativa în gaura cheii, la pozitia "OFF" si apoi porniti comutatorul in sensul
acelor de ceasornic la pozitia "ON".
3. Apasati pe butonul "Start" buton pentru pornire Power-On.

Nota:
În cazul în care nu reusesc sa urmeze procedura de mai sus, lumina LED-ului va clipi intermitent
rapid în rosu.
4. Operati în mod normal, în functie de setarile facute functiilor.
5. Va rugam sa urmati procedura de mai jos dupa operare:
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a) Apasati ciuperca EMS.
b) Rotiti cheia rotativa la pozitia "OFF".
c) Scoateti cheia rotativa.
d) Scoateti bateriile atunci când echipamentul nu va fi folosit pentru o perioada lunga de timp.
Nota:
1. Exista o functie de indicare a puterii cu 3 etape indicate prin LED.
(1) "Culoare verde": putere suficienta pentru a opera emitatorul.
(2) "Culoarea galben": Puterea se epuizeaza. Functionarea echipamentului trebuie sa fie
oprita imediat (de exemplu: se coboara sarcinile la sol) pentru a înlocui bateriile.
(3) " Culoare rosie ": Putere insuficienta. Emitatorul va trimite un semnal de oprire de
urgenta la receptor datorita puterii insuficiente. Operatorul va trebui sa evite aceasta situatie,
în scopul de a mentine siguranta în exploatare.
2. Rotiti cheia rotativa a emitatorului la pozitia "OFF", ea nu numai ca va închide miscarea
receptorului, dar, de asemenea, va economisi puterea. În caz contrar, emitatorul va ramane in modul
de asteptare provocand astfel un consum de putere mai mare.
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Capitolul 5: Inspectia si detectarea defectelor
5-1 Inspectia
Inspectia de zi cu zi este importanta si va asigura siguranta în exploatare. Inspectie ar trebui sa
includa "oprirea de urgenta" si alte dispozitive si functii de siguranta. În cazul în care exista
probleme, operatiunile trebuie oprite imediat si problemele trebuie rezolvate înainte de a relua
operarea.
5-2 Detectarea defectelor
F25 este echipat cu un mecanism simplu de detectare a defectelor. În timpul pornirii si în timpul
operatiilor, mecanismul de detectare a defectelor va indica semnalele defecte daca este cazul vreunei
defectiuni detectate. Operatorul trebuie sa înteleaga semnalele de defectiune si sa notifice personalul
de întretinere.
5-2-1 Detectarea defectelor emitatorului
Daca lumina LED-ului de pe emitatorul clipeste rapid intermitent în rosu, atunci una dintre cause
trebuie sa fie:
1. Unele dintre butoanele sunt blocate sau intepenite.
2. Butonul EMS nu a fost eliberat.
3. Nu se urmeaza corect procedura de pornire Power-On.
5-2-2 Detectarea defectelor receptorului
Tipurile de defectiuni si indicatori ai LED-ului receptorului sunt enumerate dupa cum urmeaza:
G1

R1

G2

R2

On
Clipire simultana
cu R1
Clipire alternativa
cu R1

On

Clipire simultana
cu G1
Clipire alternativa
cu G1
Clipire
On
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Malfunction type
Defect MCU1 sau MCU2
Defect la principalele Relee
(EMS)
Defect al releului driver tampon
Unele dintre relee de miscare
sunt blocate
Receptorul nu reuseste sa
primeasca
semnalul corect si actiunea
pasiva
EMS este activata.

Partea 2: Manualul Tehnicianului
Capitolul 1: Caracteristici generale
1-1 Specificatii generale
- Frecventa de operare ----------------------: 433.05 ~ 434.79 MHz
- Distanta Hamming ------------------------: ≧ 4
- Codul I.D. ----------------------------------: 220 seturi (stabilite de fabrica, nu repetat)
- Interval de temperatura -------------------: -40 ℃ ~ 85 ℃
- Ecart intre canale --------------------------: 25 KHz
- Distanta de operare maxima ----------------: Pâna la 100 de metri
- Structura ------------------------------------: plastic armat si fibre de sticla
- Gradul de protectie ------------------------: IP 65
1-2 Specificatii emitator
- Alimentare ---------------------------------: Patru baterii de 1,5 volti (Dimensiune AA)
- Putere RF ----------------------------------: <10 mW
- Tip Buton ----------------------------------: Comutator mecanic in doi pasi
- Dimensiuni --------------------------------: 186 x 61 x 51 mm (L x l x h)
- Greutate ------------------------------------: aproximativ 265g (inclusiv bateriile)
1-3 Specificatii receptor
- Alimentare ---------------------------------: 48/110 / 220/380VAC (50/60Hz), ± 20%
- Sensibilitate -------------------------------: - 110dBm
- Relee de iesire: ----------------------------: 5A/250VAC
- Dimensiuni --------------------------------: 200 x 162 x 107 mm (L x l x h)
- Greutate ------------------------------------: aproximativ 1220g (cu exceptia cablului de sârma)
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Capitolul 2: Configuratia sistemului
2-1 Unitatea emitatorului

Figura A. Diagrama bloc emitator
Unitatea emitatorului consta dintr-un codificator de circuite si un emitator circuit RF. Atunci când
utilizatorul apasa un buton de pe emitator, codificatorul de circuite primeste datele de la buton
imediat. Codificatorul de circuite codifica apoi datele butonului, combinate cu Codul ID si cu un cod
Hamming pentru a deveni "date de control". Aceste date de control merg la circuitul RF al
emitatorului pentru a modula o frecventa transportatoare radio (RF). Semnalul de iesire FM din
modulator este apoi trimis la antena pentru a genera semnalul de transmisie prin intermediul unui
amplificator RF si un filtru low-pass.

2-2 Unitatea receptorului
Figura B. Diagrama bloc receptor

Unitatea receptorului este constituita din modulul receptor / decodor si modulul de releu.
Semnalele RF (date de control) de la emitator sunt primite de catre antena si trimise la modulul
receptor/decoder. Principalele functii ale modulului receptor / decoder proceseaza semnalul RF de la
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emitator prin circuite de procesare a semnalului, constând din filtrul band-pass, amplificator RF,
mixer, amplificator IF, demodulator, detectarea erorilor, circuite de corectare a erorilor, si decodorul
pentru a genera o comanda de control trimis la modulul de releu pentru a conduce releele
corespunzatoare.
Elementul Releu este interfata radiocomenzii la o macara sau alte dispozitive mecanice. Cablurile
între iesirile de contact releului si circuitul de control (sau cutia de control) a macaralei sau a
dispozitivului mecanic pot fi aranjate de catre utilizator.
2-3 Eroare de detectare / corectare a erorilor de software
Sistemul F25 utilizeaza teoria "codului control de eroare" folosit pe sistemele calculatoarelor
si încorporeaza "Codul controlului de date" si principiul " detectare de eroare / corectare a erorilor" a
distantei Hamming pentru a edita si a completa "Codul Cuvânt " a fost asa-numitul “Cod
Hamming", care poate asigura datele de control cu acuratete în procesul de transmitere, precum si
echiparea cu functia automata de "Eroare de detectare / corectare a erorilor" pentru a se asigura
siguranta în functionare a sistemului de control de la distanta F25.
2-3-1 Fluxul datelor
Asa cum se arata mai jos, înainte ca iesirea releului receptorului sa controleze miscarea
echipamentelor, datele, inclusiv SYNC, ID-CODE, COMMAND si SUM trebuie sa fie verificate de
doua ori pentru a face în continuare ca transmisia de date sa devina mai sigura si de încredere.

2-3-2 Codul Hamming
Este indicat mai jos: lungimea Cuvântului Cod este egala cu 8, data bit este egala cu 4,
distanta Hamming este egala cu 4, aceasta înseamna ca, codul Hamming (8,4,4) poate corecta erori
de un singur bit si, de asemenea, poate detecta erori dublu-bit.
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Capitolul 3: Instalarea si setarea functiilor
3-1 Precautii in timpul instalarii
1. Respectati toate masurile de siguranta atunci când urcati pe macara.
2. Opriti sursa de alimentare principala a macaralei înainte de instalare, pentru a evita
socurile electrice.
3. Receptorul trebuie sa fie instalat într-un loc în care acesta nu se va atinge de orice parte a
constructiei în timpul functionarii.
4. Receptorul trebuie sa fie fixat în conditii de siguranta.
5. Înainte de instalare, verificati dispozitivele de siguranta ale macaralei, si asigurati-va ca
totul este în stare buna de lucru.
6. Asigurati-va ca ati înteles circuitele macaralei si distributia de energie, precum si
stabilirea functiei de control de la distanta, pentru a evita cablarea incorecta.

3-2 Instructiuni de instalare a emitatorului
Instalarea bateriilor în emitator: introduceti bateriile în directia corecta în compartimentul
bateriei. Atasati si însurubati capacul bateriei de pe partea de jos a emitatorului.

3-3 Instructiuni de instalare a receptorului
3-3-1 Pregatirea pentru instalare
1. Furnizati toate instrumentele necesare.
2. Selectati o locatie corespunzatoare.
a. Selectati un loc stabil.
b. Selectati un loc unde puteti vedea receptorul sau antena.
c. Selectati un loc unde nu exista nici o scânteie, de exemplu departe de motoare, relee,
comutatoare magnetice si cabluri de alimentare.
d. Pastrati departe de cabluri si dispozitive de înalta tensiune.
e. Caseta Receptorul trebuie sa fie de cel putin 3 cm distanta de alte obstacole.
3. Instalarea sursei de alimentare adecvate
Sursa de alimentare pentru receptor poate fi 48 V 50/60 Hz, 110VAC 50/60 Hz, 220VAC
50/60 Hz, sau 380VAC, 50/60 Hz. Dupa ce sursa de alimentare este confirmata, trebuie sa
cuplati conectorul bobinei initiale a transformatorului la modulul de releu în mod
corespunzator.
3-3-2 Secventa de instalare
1. Opriti sursa principala de alimentare pentru macara.
2. Dati gaurile pentru suruburi, instalati receptorul si apoi fixati receptorul cu piulite de 6mm
însurubate pe suport rezistent la vibratii.
3. Conectati cablul ansamblului (furnizat) la receptor si strângeti cablurile.
4. Conectati cablurile la circuitul de comanda al macaralei în conformitate cu tabelul de
conectare al receptorului si diagrama contactelor de control.
Nota:
Verificati si asigurati-va ca toate cablurile sunt conectate corect.
5. Fixati cablurile dintre receptor si de macara, astfel încât invelisul cablului (învelisul) nu se
va uza din cauza vibratiilor de macara.
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3-3-3 Diagrama contacte de control

3-4 Sursa de alimentare si schimbarile de putere a alimentarii cu tensiune
F25 ofera un receptor cu 4 tipuri de transformator (24V/42V/230V, 48V/110V/220V,
110V/220V/380V, 48V/220V/380V), care permite utilizatorului sa aleaga bazat pe puterea de intrare
din locatie si tensiunea desemnata setata atunci când receptorul se face în fabrica.

Schimbarea tensiunii de alimentare:
3-4-1 Deconectati alimentarea receptorului.
3-4-2 Scoateti mufa conectorului transformatorului de la pozitia sa initiala.
3-4-3 Introduceti conectorul în pozitia noua.
3-4-4 Finalizati procedura.
Nota:
Utilizatorii au dreptul de a selecta sursa de alimentare diferita în functie de respectiva cerinta. Cu
toate acestea, transformatorul trebuie sa fie schimbat. Va rugam sa verificati cu distribuitorul dvs.
local pentru înlocuirea transformatorului, daca este necesar.
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3-5 Modificarea canalelor de la distanta si imperecherea de la distanta
Nota: Înainte de operare, trebuie sa va asigurati ca starea de comunicare între emitator si receptor se
afla in conditie buna.
3-5-1 Modificarea canalelor de la distanta
Schimbarea canalelor de la distanta permite emitatorului sa notifice receptorul pentru a
efectua schimbarea canalelor prin radio de la distanta. Dupa ce a primit comanda de la emitator,
receptorul va cauta în mod automat si va selecta un canal de frecventa clar si adecvat. Între timp,
canalul de frecventa selectat de receptorul va fi trimis înapoi la emitator si va înlocui canalul original
cu cel nou. Urmatorii pasi sunt procedura de schimbare a canalelor de la distanta:
1. Apasati butonul-ciuperca EMS si rotiti cheia rotativa la pozitia "OFF".
2. Apasati butonul "START" si tineti-l apasat, apoi rotiti cheia rotativa din pozitia "OFF" la pozitia
"ON" în acelasi timp. În acest moment, LED-ul va clipi rapid în rosu, galben si verde alternativ.
Acest lucru indica faptul ca emitatorul este în modul de setare de la distanta.
3. Apasati butonul "UP". În acest moment, LED-ul se va schimba în galben clipind rapid. Acest lucru
indica faptul ca efectueaza schimbarea functiei canalului.
4. Când LED-ul se modifica si lumineaza intermitent de 4 ori în verde si se stinge, atunci schimbarea
canalului este finalizata. În cazul în care LED-ul se modifica si lumineaza intermitent de 4 ori în
rosu, atunci schimbarea canalului a esuat. Trebuie sa va intoarceti la pasul 1 si refaceti procedura.
5. Dupa finalizarea schimbarii canalului, rotiti cheia rotativa de la pozitia "ON" la "OFF" si urmati
procedura corecta de pornire a alimentarii. Apoi, radiocomanda este gata sa fie folosita în mod
normal din nou.
3-5-2 Imperecherea la distanta
Asocierea de la distanta permite emitatorului sa caute în mod activ receptorul cu care sa fie
asociat in acea locatie. Dupa confirmarea receptorului, datele memorate în receptor, inclusiv setarile
de functii, cod ID si stabilirea de canale vor fi descarcate in emitator prin radio. În acest fel,
problemele si riscul de a urca la receptor pot fi eliminate. Procedurile sunt dupa cum urmeaza:
1. Apasati butonul-ciuperca EMS si rotiti cheia rotativa la pozitia "OFF".
2. Apasati butonul "START" si tineti-l apasat, apoi rotiti cheia rotativa de la pozitia "OFF" la
pozitia "ON" în acelasi timp. În acest moment, LED-ul va clipi rapid în culorile rosu, galben
si verde alternativ. Acest lucru indica faptul ca emitatorul este în modul de setare de la
distanta.
3. Apasati butonul "JOS". În acest moment, LED-ul clipeste rapid în culorile verde si rosu
alternativ. Acest lucru indica faptul ca se efectueaza functia de imperechere de la distanta si
cautare a receptoarelor disponibile in locatia respectiva.
4. Atunci când LED-ul incepe sa lumineze intermitent în verde, aceasta înseamna ca a gasit
un receptor si e gata sa fie asociat.
5. În acest moment, puteti apasa butonul "START" pentru a confirma faptul ca receptorul este
cel ce va fi asociat. Indicatorul de pornire al receptorului care a fost cautat va fi pornit si
claxonul va face, de asemenea, un sunet în acelasi timp.
6. Daca receptorul nu este cel ce va fi cuplat apasati butonul "JOS" pentru a sari peste el si
intoarceti-va înapoi la pasul 4 pentru a continua procesul de cautare pentru urmatorul
receptor.
7. În cazul în care receptorul este cel care urmeaza sa fie cuplat apasati butonul "SUS" pentru
a continua procedura. În acest moment, LED-ul va incepe sa clipeasca în galben. Aceasta
înseamna ca emitatorul descarca date de la receptorul asociat.
8. Atunci când LED-ul devine verde apasati butonul "SUS" pentru a încheia procedura de de
mai sus. În acest moment, LED-ul va clipi în verde de 4 ori si se va stinge. Aceasta înseamna
ca imperecherea la distanta este finalizata.
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9. Dupa terminarea imperecherii la distanta, rotiti cheia rotativa de la pozitia "ON" la "OFF"
si urmati procedura corecta de pornire a alimentarii. Apoi radiocomanda este gata sa fie
utilizata în mod normal din nou.
P.S. Daca emitatorul nu a gasit nici un receptor, LED-ul va lumina intermitent în rosu de 4 ori
si se va opri. Aceasta înseamna ca asocierea la distanta nu a reusit si trebuie sa reincercati
procedura.
3-6 Setarea functiilor
Datele radio pot fi citite si scrise prin utilizarea software-ului de copiere sau software-ului
F25 prin intermediul unui PC.

* Va rugam sa consultati manualul de utilizare al software-ului copiator pentru mai multe detalii.
Acest sistem de control de la distanta poate fi setat în functie de starea de lucru si nevoia operatorului
pentru urmatoarele: functia butoanelor, neglijarea functiei EMS, functia de cautare, timp interferente
neglijat ... etc Acest lucru permite radiocomenzii efectuarea operatiunilor in modul cel mai eficient si
pentru a oferi cea mai sigura operatie. Va rugam sa consultati Software-ul de setare a functiilor în
Capitolul 4, capitolul urmator.
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Capitolul 4: Software
4-1 Instalarea software-ului
Instalarea software-ului F25
1. Introduceti CD-ROM-ul F25, instalarea
programului va fi executata în mod automat.

2. Apasati pictograma
continuati instalarea.

din

imagine

si

3. Apasati butonul "Continue".

4. Apasati pe butonul "OK" si instalarea
software-ului
F25 este finalizata.
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Cum se porneste programul F25
1. Apasati pe butonul "Start"
2. Selectati "Programs"
3. Selectati "F25 SETUP PROGRAM"
4.
Apoi
selectati
"F25
SETUP
PROGRAM"

Cum se utilizeaza programul F25
Nota: Asigurati-va ca atât puterea emitatorului si cea a receptorului este pe OFF atunci când se citesc
sau se scriu date.
Citirea datelor
1. Conecteaza-te cablul programului interfata
(USB) în emitator sau receptor.
2. Apasati "Read R / C".
3. Apasati pe "OK" atunci când termina.
Scrierea datelor
1. Conecteaza cablul programului interfata
(USB) in emitator sau receptor.
2. Apasati "Write R / C".
3. Apasati pe "OK" atunci când termina.

Functia de setare a butoanelor
1. Citeste date de la emitator (receptor).
2. Din pagina principala (Setarea Functiilor), apasati orice grup de butoane pe care doriti sa le
programati. Tabelul de functii ale butoanelor va aparea imediat. Selectati orice bloc de functii din
tabel (asa cum se arata în figura). Înapoi la pagina principala automat atunci când terminati selectia.
3. Repetati procedura de mai sus 1 ~ 3, daca doriti sa faceti orice alte modificari de functii ale
butoanelor.
Observatie: (1) Pentru mai multe informatii despre definirea functiilor, va rugam sa consultati
Anexa 1 pentru mai multe detalii.
(2) Apasati butonul "EXIT" pentru a închide tabelul functiilor fara modificari.
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Ghid de informare
Fisa cu date a clientului: Va permite sa stocati
informatiile despre clienti, cum ar fi numele
companiei, data achizitionarii, adresa, telefon, etc si
1. Faceti clic pe "User-Information".
2. Completati informatiile.
Salvarea datelor
Pentru a salva functia radio si date ale clientilor:
1.

Apasati

pe

butonul

SAVE

2. Selectati directorul unde doriti sa salvati si numele
de

fisier,

apoi apasati

Deschidere fisier
Pentru a deschide fisierul (de date):
1. Apasati butonul de deschidere

fisier

sau selectati LOAD.
2. Selectati numele de fisier, apoi apasati
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Listarea.
Pentru a imprima fereastra afisata:
1. Apasati butonul Printing.
Nota: Numai pagina în uz va fi listata la
apasarea butonului de imprimare. În scopul de
a imprima alta pagina, va rugam sa comutati la
pagina respectiva si apasati butonul de
imprimare din nou.
Iesiti F25 Programul
Apasati butonul de iesire.
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4-2 Definitie. Termeni. Setare Functie.

Normal

Releul relativ = ON când butonul este apasat si mentinut si OFF când butonul
este eliberat.

Toggle

Functia mentinuta: releul este operat prin apasare si eliberare. Apasati si eliberati
pentru a porni releul, apasati si eliberati din nou pentru a opri releul.

ON/OFF

Ambele butoane sunt utilizate pentru a opera acelasi releu. Apasati butonul ON
pentru a activa releul si apasati butonul OFF pentru a dezactiva releul.

Interlock

Cele doua butoane sunt interblocate, nu este posibil sa se opereze doua functii
opuse in acelasi timp.

Non-Interlock

Cele doua butoane pot fi operate în acelasi timp: când aplicatia permite sa
functioneze în acelasi timp doua functii, care sunt, de obicei, opuse una alteia.

Interlock Delay
Time

"Timpul de interblocare cu întârziere" este timpul de întârziere între 2 butoane
opuse ce sunt apasate unul dupa altul, de exemplu în timp ce macaraua se afla în
miscare pe o directie (înainte), deplasarea imediata pe directia opusa (înapoi) ar
fi periculoasa în special când la macara este cuplata o greutate. Obiectul poate
balansa în cazul în care macaraua nu se opreste complet înainte de a trece în
directia opusa. Prin urmare, timpul de interblocate cu întârziere ar putea preveni
acest efect. În mod normal, timpul de interblocate cu întârziere ar trebui sa fie
mai mare decât durata de oprire a macaralei.

Bypass EMS

"Bypass EMS" înseamna ca releul referitor la butonul cu apasare nu va fi
controlat de catre ciuperca EMS sau semnalul de oprire de urgenta.

Control By EMS

"Controlul de catre EMS", înseamna ca releul referitor la butonul cu apasare este
controlat de catre ciuperca EMS sau de semnalul de oprire de urgenta.

Acc. Delay

Aceasta functie seteaza intervalul de timp între releul de accelerare (de exemplu,
conducerea-întârziata a releului timp de accelerare). Este potrivit pentru
functionarea acceleratoare numai în scopul de a preveni macaralele sa ruleze
direct la viteza cea mai mare pentru a nu deteriora motorul.

Dual Motor

Când butonul Pasul 1 este apasat, releul Pasul 1 se aprinde (ON), daca Pasul 2
este apasat releul Pasul 2 se aprinde (ON) si releul Pasul 1 se inchide (OFF)
(pentru macarale cu doua motoare).
Releu
Buton cu apasare
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Pasul 1 - Releu

Pasul 2 - Releu

Dual Motor (1)

Combination

Pasul 1

ON

OFF

Pasul 2

OFF

ON

Principala functie caracteristica a motorului dual (1) este aceeasi cu a
motorului dual, cu exceptia releului Pasul 1 ce nu va fi activat (by-pass), în
timp ce butonul cu apasare se intoarce de la pasul 2 la pasul 1.
Când 2 butoane sunt apasate simultan, ar rezulta ca un releu suplimentar iesire
(ca si comutare) sa se potriveasca cu unele dintre aplicatiile speciale, cum ar fi
sistemul de iluminare. (nu este necesar buton suplimentar necesar pentru a salva
spatiu si costuri)
* Setarea Combination este interzisa pentru dispozitive magnetice.

Magnetic
ON/OFF

R1,2,3 Toggle,
R4 Normal

Ambele butoane sunt utilizate pentru a opera aceelasi releu. Apasati butonul
"Magnetic ON" pentru a activa releul. În cazul în care operatorul vrea sa
dezactiveze releul, el trebuie sa tina apasat "Magnetic ON" si apoi sa apese
butonul "Magnetic OFF" în acelasi timp. Scopul este de a preveni operatorul de
la apasarea accidentala a butonului "Magnetic OFF " si caderea încarcaturii
fixate de discul magnetic.
Butoanele R1, R2, R3 sunt stabilite ca si comutatoare si butonul R4 este stabilit
normal. Aceasta functie se aplica atunci când macaraua are 2 carucioare si exista
necesitatea de a controla carucioarele separat sau simultan. Apasati butonul R1
pentru a controla caruciorul A, apasati butonul R2 pentru a controla caruciorul
B, si apasati butonul R3 pentru a controla atât caruciorul A cat si B. În plus, R4
poate efectua independent functia normala si cu 2 viteze.

R1,2,3 Toggle,
R4 Toggle

Butoanele R1, R2, R3 sunt stabilite ca si comutatoare si butonul R4 este stabilit
ca si comutator. Aceasta functie se aplica atunci când macaraua are 2 carucioare
si exista necesitatea de a controla carucioarele separat sau simultan. Apasati
butonul R1 pentru a controla caruciorul A, apasati butonul R2 pentru a controla
caruciorul B, si apasati butonul R3 pentru a controla atât caruciorul A cat si B. În
plus, R4 poate efectua independent functia de comutare.

R1,2,3 Toggle,
R4 No Use

Butoane R1, R2, R3 sunt stabilite ca si comutatoare si butonul R4 fara utilizare.
Aceasta functie se aplica atunci când macaraua are 2 carucioare si exista
necesitatea de a controla carucioarele separat sau simultan. Apasati butonul R1
pentru a controla caruciorul A, apasati butonul R2 pentru a controla caruciorul
B, si apasati butonul R3 pentru a controla atât caruciorul A cat si B (odata ce
butonul R3 este apasat, reluarea butonului R4 este, de asemenea activata cu
releul R3). În acest moment, butonul R4 nu mai este disponibil, chiar în cazul în
care a fost apasat.

R1,2,3 Toggle,
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R4 Group

Butoane R1, R2, R3 si R4 toate sunt stabilite ca si comutatoare. Aceasta functie
se aplica atunci când macaraua are 4 carucioare si trebuie sa controleze
carucioarele A, B, C si D separat prin apasarea fiecarui buton respectiv in mod
individual.
Start-Pushbutton/Password:
Start-Pushbutton: Acesta este modul obisnuit de a porni receptorul.

Power-On Mode

Password: Meniul de selectare cheia 1, cheia 2, cheia 3, si cheia 4 apar atunci
când Parola este aleasa. Permite operatorului sa selecteze orice combinatie a
acestor 4 chei. Operatorul trebuie sa introduca parola înainte de a porni
emitatorul. Scopul este de a preveni o persoana neautorizata de a opera
radiocomanda sau masina.
Releul relativ va fi dirijat într-un anumit interval de timp, în vederea functionarii
cu miscari scurte si precise. Exista 2 moduri pentru a efectua aceasta functie:

Inching

Butoane Inching duble: Apasati si tineti apasat butonul "START" si apasati
butonul de miscare relativa pentru a efectua miscarea Inching. (Când modul
"Butoane Inching duble" este ales.)
Buton Inching simple: Dupa ce butonul "START" este apasat, doar apasati tasta
de miscare relativa si atunci se poate efectua miscarea de inching. Pentru a
elibera aceasta functie, trebuie doar sa apasati butonul "START" din nou. (Când
modul "Buton Inching simple" este ales.)

Inching time

Transmit Mode

"Timpul Inching" poate fi setat de la 0,01 la 2,0 secunde. Aceasta functie este
utilizata pentru a opera macaraua cu miscari scurte si precise (de exemplu,
pozitia exacta). "Timpul Inching" este aceeasi ca si timpul de lucru pentru releul
relativ, care este controlat prin executarea functiei de control "Inching".
"Modul transmitere non-continua": Dupa pornire - "Power-On", emitatorul
va transmite semnal numai cand butonul este apasat. Acest mod poate economisi
curentul emitatorului.
"Mod de transmitere continuu": emitatorul va transmite semnal continuu o
data ce este pornit - "Power-On".
Aceasta functie este utilizata pentru a opri emitatorul dupa un timp inactiv dat.

Save Power
* Disponibil numai în cadrul "Modului transmitere continua".
Auto-OFF(TX)

Aceasta functie se refera la oprirea emitatorului dupa un timp inactiv dat, în timp
ce se transmite un semnal pentru a opri releul principal al receptorului.
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* Disponibil numai în cadrul "Modului transmitere continua".

LED OFF-Time

Aceasta setare va permite sa selectati timpul intermitent al LED-ului pentru a
economisi energia emitatorului : Daca selectati “1 secunda” LED-ul va fi aprins
la fiecare secunda.
Aceasta functie asigura operatiuni sigure, inclusiv atunci când exista tulburari
care pot afecta conditiile normale de functionare. Acest lucru asigura ca atunci
când masina functioneaza, controlul nu este supus opririi temporare si
neasteptate. Interferentele posibile scurte sunt evitate. “Actul pasiv” poate fi
selectat în 2 moduri ca mai jos:

Passive Act

"Ry Off" - Daca interferentele sunt mai mari decât timpul pre-setat, receptorul
va opri toate releele sub functia "NORMAL", cu exceptia releului principal.
"Power-Off" - Daca interferentele sunt mai mari decât timpul pre-setat,
receptorul va opri toate releele sub functia "NORMAL" si "Control prin EMS",
inclusiv releul principal. Receptorul trebuie sa fie repornit ca sa functioneze din
nou, urmati procedura "Power-On" pentru a reporni sistemul.

Passive EMS

Aceasta setare permite utilizatorului sa selecteze durata cat interferentele sa fie
ocolite. În cazul în care interferentele au fost în aceasta durata, atunci receptorul
este înca în functiune, neafectat. Când interferenta este mai lunga decât durata,
atunci receptorul se va opri din lucru. De obicei, aceasta actiune se numeste
"passive EMS".

Aceasta functie se refera la oprirea receptorului, dupa un timp inactiv dat. Releul
principal al receptorului va fi oprit automat. În mod normal, aceasta functie este
AUTO OFF (RX)
corelata cu "Modul de transmitere non-continuu” de a preveni orice interferenta
radio neintentionata.

Start-Alarm

Aceasta functie permite utilizatorului sa activeze alarma receptorului sa lucreze
sau sa nu functioneze. Daca optiunea "Enable (2 sec)" este aleasa, atunci alarma
va face un sunet de 2 secunde atunci când receptorul este alimentat on / off.

TxPower(Range)

Puterea de emisie a emitatorului este reglabila în functie de cerinta utilizatorului.
Aceasta optiune este afisata ca distanta a transmisiei de la 20m la 500m, 8 pasi
pentru a alege. Distanta de transmisie este strict supusa factorilor locali de
mediu. Prin urmare, ar putea fi diferita de la un loc la altul si este numai pentru
referinta.

Jam Detect

Aceasta functie are scopul de a permite utilizatorului sa activeze "circuitul de
detectare a blocajului releului" pentru releele de miscare SUS/JOS, EST/VEST,
SUD/NORD sau nu. Daca optiunea "Enable" este aleasa, atunci circuitul este
activat si se va controla releul EMS pentru a opri lucrul atunci când un releu
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blocat este detectat.

Remote Channel
Changing

Când optiunea "Enable" este aleasa, atunci optiunea “Schimbarea Canalului de la
distanta” poate fi efectuata. A se vedea sectiunea 3-5-1 pentru Procedura de
setare de la distanta. Când optiunea "Disable" este aleasa, atunci “Schimbarea
Canalului de la distanta” nu poate fi efectuata.

Remote Pairing

Atunci când optiunea "Enable" este aleasa, "Împerecherea la distanta" poate fi
efectuata. A se vedea sectiunea 3-5-2 pentru procedura de setare de la distanta.
Când optiunea "Disable" se alege, atunci "Împerecherea de la distanta" nu poate
fi efectuata.

Channel

Aceasta setare permite utilizatorului sa aleaga Frecventa de operare pentru
radiocomanda. Exista 70 de canale în total ce pot fi selectate, de la CH1 la
canalul CH 70.
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