
REMTRON – BEZDRÁTOVÉ 
SYSTÉMY DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 
Společnost Cattron, jednička v oboru řešení bezdrátového 
dálkového ovládání, přichází s řadou Remtron™ – robustně 
konstruovaných tlačítkových systémů. Produkty Remtron jsou 
jsou velice odolné, mají vysokou úroveň odezvy, mají vysokou 
bezpečnost a univerzálnost s vysokým stupněm krytí.  

• Špičková technologie. Jednoduché a přesto intuitivní ovládaní
– vysoká efektivita v provozu

• Bezkonkurenční spolehlivost. Vysoká životnost

• Udržitelná návratnost investic. Remtron nabízí trvalou
spolehlivost a dlouhý životní cyklus.

• Globální frekvenční kompatibilita. Provozovatelé
mohou využívat systémy Remtron kdekoli na světě.

VYUŽITÍ 
Ovladače Remtron lze používat k 
ovládání vybavení a strojních 
zařízení v řadě odvětví, od 
průmyslové výroby a stavebnictví až 
po manipulaci s materiálem. 
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PRODUKTY 
Remtron je řada bezdrátových systémů dálkového ovládání s tlačítky v různých konfiguracích. 

Remtron™ 325 
šest dvoustupňových 
tlačítek, pět volitelných 
tlačítek, funkce start a 
stop 

Remtron™ 411 
čtyři jednostupňová 
tlačítka a funkce start a 
stop 

Remtron™ 611 
šest jednostupňových 
tlačítek a funkce start a 
stop 

Cattron™ 10R/17R MCU 
Kompatibilní se všemi 
ovladači Remtron 

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY 
• Pouzdro IP65 zajišťuje ochranu v

náročném prostředím.

• Spínače mají dlouhou životnost měřenou v
milionech cyklů.

• Baterie vydrží více než 95 hodin při běžném
používání; standardní alkalické baterie AA
v ovladači se snadno mění.

• Vylepšené indikátory stavu disponují více diodami
LED a haptickou odezvou pro lepší povědomí obsluhy.

• Bezdrátové rozhraní Bluetooth® pro konfiguraci
a pro snadnou a rychlou výměnu náhradních
frekvencí

• Zabezpečení RFID a rychlá konfigurace
umožňuje bezpečnost a rekonfiguraci ovladače
„podle potřeby“ na konkrétní zařízení

• Úroveň bezpečnosti PL-d na bázi „black channel
telegram“ a redundantní architektury dvou procesorů.

• Podsvícený PL-d spínač stop tlačítka

• Rozložení spínačů lze upravit dle konkrétních
požadavků

• Sběr diagnostických dat. Data a jejich
diagnostika jsou k dispozici přes Bluetooth® či
kartu SD.

• Globální licencované a nelicencované frekvence
nabízejí podporu v pásmech 915 MHz, 868 MHz, 433
MHz a 2,4 GHz (nelicencováno) a 450 – 470 MHz
(licencováno).

• Ergonomické spínače disponují intuitivním a
hmatovým citem, který usnadňuje rozlišení mezi kroky
i při nošení rukavic.

• Volba výběru zdvihadla/jeřábu obsahuje indikátory
ve tvaru čtyř stavových diod LED.

Další informace o řešeních Remtron viz www.k-technik.cz 

CONNECT. CONTROL. PROTECT. 
Cattron™ a všechny související logotypy či značky jsou ochrannými známkami společnosti Cattron Holdings, Inc. anebo jejích dceřiných společností. Všechna práva vyhrazena. 

„Obchodní zastoupení pro ČR“ 
Pošlete e-mail na k-technik@k-technik.cz, a jeden z našich odborníků 
se s Vámi spojí. 
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