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Univerzální
Univerzální
dálkový
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ovladač
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14 tlačítky
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pomocí
pomocí
ovládání
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připojitelného
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připojitelného
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Spojení
s řídícími
s Spojení
řídícími
deskami
sdeskami
řídícími
MAUSMAUS
deskami MAUS
DesignDesign
a grafické
a grafické
Design
zpracování
azpracování
grafické
ovládacího
zpracování
ovládacího
panelu
ovládacího
panelu
na zakázku
napanelu
zakázku
na zakázku

Univerzální
Univerzální
dálkový
Univerzální
dálkový
ovladač
ovladač
dálkový
s možností
s ovladač
možností
ovládání
s možností
ovládání
8 funkcí
8ovládá
funkc
Rotační
Rotační
potenciometr
potenciometr
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proporcionální
pro proporcionální
pro ovládání
proporcionální
ovládání ovlá
Dálkové
Dálkové
ovládání
ovládání
Dálkové
pomocí
pomocí
ovládání
připojitelného
připojitelného
pomocí kabelu
připojitelného
kabelu kabel
LED signalizace
LED signalizace
LED
aktivní
signalizace
aktivní
funkcefunkce
aktivní funkce
Spojení
Spojení
s řídícími
s Spojení
řídícími
deskami
sdeskami
řídícími
MAUSMAUS
deskami MAUS
DesignDesign
a grafické
a grafické
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zpracování
azpracování
grafické
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ovládacího
panelu
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&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
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&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
10+2TJ
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&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
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4+1TJF
4+1TJF
4+1TJ
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Univerzální
Univerzální
dálkový
Univerzální
dálkový
ovladač
ovladač
dálkový
s možností
s ovladač
možností
až 64s možností
ovládacích
až 64 ovládacích
až 64 ovládacích Univerzální
Univerzální
dálkový
Univerzální
dálkový
ovladač
ovladač
dálkový
s možností
s ovladač
možností
ovládání
s možností
ovládání
4 tlačítek
4ovládání
tlačítek 4 tla
funkcífunkcí funkcí
Tříosý Tříosý
proporcionální
proporcionální
Tříosý JOYSTICK
proporcionální
JOYSTICK JOYSTICK
10+2 volně
10+2 volně
konfigurovatelných
10+2
konfigurovatelných
volně konfigurovatelných
tlačítektlačítek tlačítek
4x volně
4x volně
konfigurovatelné
konfigurovatelné
4x volně konfigurovatelné
tlačítko
tlačítko tlačítko
Dvouosý
Dvouosý
proporcionální
proporcionální
Dvouosý palcový
proporcionální
palcový
JOYSTICK
JOYSTICK
palcový JOYSTICK
Spojení
Spojení
s řídícími
s Spojení
řídícími
deskami
sdeskami
řídícími
MAUSMAUS
deskami MAUS
Celopodsvícená
Celopodsvícená
Celopodsvícená
tlačítkatlačítka tlačítka
5x stavová
5x stavová
signalizace
5xsignalizace
stavová
pomocí
signalizace
pomocí
LED LED
pomocí LED
kázku 6x stavová
6x stavová
signalizace
6xsignalizace
stavová
pomocí
signalizace
pomocí
LED LED
pomocí LED
Uchycení
Uchycení
na 2 šrouby
Uchycení
na 2 šrouby
M6na M6
2 šrouby M6
Bezdrátové
Bezdrátové
spojení
Bezdrátové
spojení spojení
VlastníVlastní
designdesign
ovládacího
Vlastní
ovládacího
design
štítku
ovládacího
štítku
a popisa popis
funkcí
štítkufunkcí
a popis funkcí
Dálkové
Dálkové
ovládání
ovládání
Dálkové
pomocí
pomocí
ovládání
připojitelného
připojitelného
pomocí kabelu
připojitelného
kabelu kabelu
InterníInterní
vyměnitelný
vyměnitelný
Interní
Li-ion
vyměnitelný
Li-ion
akumulátor
akumulátor
Li-ion akumulátor
Spojení
Spojení
s řídícími
s Spojení
řídícími
deskami
sdeskami
řídícími
MAUS,MAUS,
deskami
nebo snebo
modulem
MAUS,
s modulem
nebo
RFEstop
s modulem
RFEstop RFEstop
DesignDesign
a grafické
a grafické
Design
zpracování
azpracování
grafické
ovládacího
zpracování
ovládacího
panelu
ovládacího
panelu
na zakázku
napanelu
zakázku
na zakázku
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&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
2SJF-P
2SJF-P
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1

140mm

120mm120mm

iverzální
Univerzální
dálkový
Univerzální
dálkový
ovladač
ovladač
dálkový
s možností
s ovladač
možností
ovládání
s možností
ovládání ovládání
ačítek
2 tlačítek 2 tlačítek
osý Tříosý
proporcionální
proporcionální
Tříosý JOYSTICK
proporcionální
JOYSTICK JOYSTICK
žnost
Možnost
vypnutí
vypnutí
Možnost
JOYSTICKU
JOYSTICKU
vypnutí JOYSTICKU
přepínač
2x přepínač
nebo
2x tlačítko
nebo
přepínač
tlačítko
ON/OFF
neboON/OFF
tlačítko ON/OFF
proporcionální
6x proporcionální
6x výstup
proporcionální
výstup výstup
mpaktní
Kompaktní
provedení
Kompaktní
provedení
od napájecího
provedení
od napájecího
konektoru
od napájecího
konektorukonektoru
výstupní
po výstupní
konektory
po konektory
výstupní
s LEDkonektory
s LED s LED
signDesign
a grafické
a grafické
Design
zpracování
azpracování
grafické
ovládacího
zpracování
ovládacího
panelu
ovládacího
panelu panelu
zakázku
na zakázku
na zakázku

120mm

Univerzální dálkový
Univerzální
ovladač
Univerzální
dálkový
s možností
ovladač
dálkovýovládání
s ovladač
možností
s možností
ovládání
až 32 funkcí.až 32 funkcí.
až 32 funkcí.
LCD displej 128x64
LCD displej
bodů
LCD
128x64
pro
displej
přehledné
bodů
128x64
prozobrazení
bodů
přehledné
pro přehledné
zobrazen
všech požadovaných
všech požadovaných
všech
funkcí.požadovaných
funkcí. funkcí.
LED podsvícení
LED -podsvícení
signalizace
LED podsvícení
- aktivní
signalizace
funkce.
- signalizace
aktivní funkce.
aktivní funk
Bezdrátové spojení.
Bezdrátové
Bezdrátové
spojení. spojení.
Dálkové ovládání
Dálkové
pomocí
ovládání
Dálkové
připojitelného
pomocí
ovládánípřipojitelného
pomocí
kabelu.připojitelného
kabelu.
3x AAA baterie
3x AAA baterie
3x AAA baterie
Spojení s řídícími
Spojení
deskami
s Spojení
řídícími
MAUS.
sdeskami
řídícími MAUS.
deskami MAUS.
Design a grafické
Designzpracování
a grafické
Design aovládacího
zpracování
grafické zpracování
panelu
ovládacího
ovládacího
panelu
na zakázku. na zakázku.
na zakázku.
Vlastní design
Vlastní
LCD obrazovky
design
Vlastní
LCD
design
obrazovky
LCD obrazovky

&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
CD &ȐNMQXȩQXNCFCȸ
&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
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10TFT2
10TFT2
&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
&ȐNMQXȩQXNCFCȸ
2TJ 2TJ 2TJ

140mm

160mm

160mm

Univerzální dálkový
Univerzální
ovladač
Univerzální
dálkový
s možností
ovladač
dálkovýovládání
s ovladač
možností
ažs možností
ovládání až
ovládání až
64 funkcí 64 funkcí 64 funkcí
LCD dotykový
LCD
barevný
dotykový
LCD
displej
dotykový
barevný
240x320
displej
barevný
bodů
240x320
displej
pro bodů
240x320
probodů pro
přehledné zobrazení
přehlednévšech
přehledné
zobrazení
požadovaných
zobrazení
všech požadovaných
všech
funkcípožadovaných
funkcí funkcí
LED celopodsvícená
LED celopodsvícená
tlačítka
LED celopodsvícená
tlačítka tlačítka
6x stavová signalizace
6x stavová6xpomocí
signalizace
stavováLED
signalizace
pomocí LED
pomocí LED
Dálkové ovládání
Dálkové
pomocí
ovládání
Dálkové
připojitelného
pomocí
ovládánípřipojitelného
pomocí
kabelupřipojitelného
kabelu kabelu
Bezdrátové spojení
Bezdrátové
Bezdrátové
spojení spojení
Spojení s řídícími
Spojení
deskami
s Spojení
řídícími
MAUS
sdeskami
řídícími MAUS
deskami MAUS
Interní vyměnitelný
Interní vyměnitelný
Li-ion
Interní
akumulátor
vyměnitelný
Li-ion akumulátor
Li-ion akumulátor
Design a grafické
Designzpracování
a grafické
Design aovládacího
zpracování
grafické zpracování
panelu
ovládacího
naovládacího
panelu napanelu na
zakázku
zakázku zakázku
Vlastní design
Vlastní
TFT barevné
design
Vlastní
TFT
obrazovky
design
barevné
TFTobrazovky
barevné obrazovky

160mm

Univerzální dálkový
Univerzální
ovladač
Univerzální
dálkový
s možností
ovladač
dálkovýovládání
s ovladač
možností
2stlačítek
možností
ovládání 2ovládání
tlačítek 2 tlač
Dvouosý, palcový
Dvouosý,
proporcionální
Dvouosý,
palcový proporcionální
palcový
JOYSTICK
proporcionální
JOYSTICK JOYSTICK
2x přepínač 2x
nebo
přepínač
tlačítko
2x přepínač
nebo
ON/OFF
tlačítko
neboON/OFF
tlačítko ON/OFF
Připojení k deskám
PřipojeníMAUS
Připojení
k deskámkMAUS
deskám MAUS
Design a grafické
Designzpracování
a grafické
Design aovládacího
zpracování
grafické zpracování
panelu
ovládacího
naovládacího
zakázku
panelu napanelu
zakázku
na zak
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HYDROCOM, spol. s.r.o.
Havránkova 11
602 00 Brno, areál MATE
Tel. +420 543 521 415
hydrocom@hydrocom.cz

STEP-electric, s.r.o.
Chleborádova 39a
619 00 Brno
Tel. +420 777 601 452
info@step-electric.cz

