Ovládací pult
Série HY-1020

Ovládací pult pro jeřáby,
kladkostroje, ramena nákladních
vozů, elektrické výtahy a další
manipulační zařízení

Přehled

Modelové řady

Ovládací pulty Podem pokrývají široké pole lehce a
středně vytížených ovládacích aplikací. Jsou velmi spolehlivé,
mají kompakní ergonomický design a jednoduše se používají

HY-1022 SB

Aplikace:
Jeřáby, kladkostroje, ramena nákladních vozů elektrické výtahy a
další manupulační zařízení.
Výhody:

• Vynikající poměr kvalita-cena.
• Různé modely tlačítkových ovládacích pultů (od 2 do 6 tlačítek
plus volitelné příslušenství).

• Vyrobeno z ABS kopolymeru s vynikající mechanickou odolností a
elektricé vlastnosti.

• Nízká hmotnost.
• Standarní nouzové tlačítko pro vypnutí napájení.
• Odolné bloky kontaktů, které zajišťují možnost častého a

spolehlivého ovládání. Dvoupolohové bloky kontaktů mají
mechanickou uzamykací vlastnost pro doplňující bezpečnost.

Kostrukce

Chránič kabelu.
K voděodolnému uložení kabelu.

Úchycovací pouzdro (vnitřní).
Konstruovám pro použítí různých
royměrů kabelu
Nouzové tlačítko odpojí napájení
v nouzových situacích
Standarní aplikace při
navrhování jeřábů
Volitelně s klíčem

Tělo: Kompaktní a ergonomický
rozměr
Volitelný počet tlačítek
(od 2 do 10 pozic)
Slepý otvor pro malou signálku a
spínač START

Tlačítko
Volič
Kontrolka

Tlačítka podle zvoleného
modelu pultu. Jedno a
dvoupolohový systém
kontaktu
Mechanické propojení z
důvodu vyšší bezpečnosti
Šipky (jednoduché a dvojité)
označující každý ze směrů

Volitelné
přepínače

Uchopovací destička v každé
sestavě ovladače
(Zadní strana)

HY-1024 SBB

HY-1026 SBBB

HY-1026 SBBB-L

HY-1029 SBBB

L – velký kryt

Detaily
Klíč

Závěsné
očko

Uchycovací
pouzdro

Technické vlastnosti
Jmenovitý proud

6 A 250 V AC (10 A 250 V AC pro Total Stop: stiskem aktivovat-pootočením resetovat)

Izolační odpor

100 MΩ (500 V d.c)

Elektrická pevnost

2000 V a.c. po dobu 1 min (bezi vybíjecí a nabíjecí periodou)

Třída izolace

Třída II

Stupeň krytí

IP66 (Vnitřní/Vnější)

Odolnost proti vibracím

od 10 to 55 Hz dvojnásobná amplituda 1.0 mm

Odolnost proti nárazu

500 m/s²

Materiály

Pouzdro: nárazu odolný ABS kopolymer
Tlačítka a chránič kabelu: speciální guma

Kableový vstup: gumová kabelová objímka

Průměr 14÷26 mm

Mechanická životnost tlačítek

3 milliony operací (dostatečné pro více než 20 let provozu)

Shoda s EU směrnicemi

2006/42/CE, 2006/95/CE

Shoda s normami

EN 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60529, EN 418

Provozní teplota

-10 °C / +50 °C

Skladovací teplota

-20 °C / +55°C

Provozní vlhkost

45 to 85% R.H.
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