
Demag radiostyrningar DRC-DC  
för Demag kättingtelfrar DC

Robusta, enkla och bekväma



39700

Mottagaren, med sina mycket små dimensioner, består 
av ett kretskort som kan användas i olika in- eller tillbygg-
nadskonfigurationer. Beträffande kättingtelfrar i storlek 
DC 1 till DC 10 är mottagaren integrerad i en kapsling 
och sitter monterad på telferns utsida. Snabbkopplingar 
på samtliga anslutningar gör anslutningen till telferns, 
löpvagnens eller kranens elutrustning enkel och snabb. 
För storlekarna DC 16 och DC 25 sätts mottagarens 
kretskort in på motsvarande insticksplats under telferns 
elhuv.

Snabbt installerad och enkel att använda

Radiostyrningen DRC-DC är idealisk som komplettering 
för ergonomiskt optimal användning av Demags kraft-
fulla kättingtelfrar DC. Denna styrning ger en betydligt 
högre flexibilitet än den kabelbundna styrningen och ser 
till att avståndet mellan operatören och lasten alltid är 
tillräckligt stort. 

DRC-DC har utvecklats särskilt för kättingtelfern DC. 
Sändarna finns i två storlekar och kan manövrera upp till 
två axlar (DRC-DC 6) resp. upp till tre axlar (DRC-DC 10).

Stark och robust
n	 stöt- och temperaturbeständigt hölje 
n	 integrerat stötskydd

Säker och tillförlitlig
n	 störningssäker radioöverföring tack vare frekvens-

hoppning – motsvarande den teknik som används för 
mobiltelefoni

n	 automatisk frekvensstyrning
n	 indikeringsfält för drifttillstånd och batterikapacitet
n	 stoppfunktion enligt säkerhetskategori 3 / EN 954

Enkel och bekväm
n	 ergonomisk design
n	 enkel användning av sändaren
n	 hög tillgänglighet tack vare snabbuppladdning på 

2 timmar av sändarens batteri eller drift med vanliga 
batterier typ Mignon AA

n	 internationellt postalt tillstånd för anmälnings-  
och avgiftsfri drift

Radiomottagaren monteras utanpå  telferns hölje.
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Knappsändare DRC-DC 6
n	 sex knappar för  två stegsstyrning  

av upp till två axlar
n	 knapp tuta - test
n	 STOPP-knapp
n	 vikt inkl. batteri 410 g
n	 kapslingsklass IP 55
n	 temperaturområde -20 till +50 °C

Knappsändare DRC-DC 10
n	 tio knappar för  två stegsstyrning  

av upp till tre axlar
n	 knapp tuta - test
n	 STOPP-knapp
n	 2 knappar för specialfunktioner
n	 vikt inkl. batteri 490 g
n	 kapslingsklass IP 55
n	 temperaturområde -20 till +50 °C

Mottagare DRC-DC
n	 kretskort för mottagare för in- eller 

påbyggnad på kättingtelfrar DC

Mottagare som tillbehör vid 
extern montering på kätting-
telfrar storlek DC 1 till DC 10
n	 elbox inkl. transformatorkretskort
n	 adapterplatta och monterings-

material
n	 förkonfektionerade nät- och 

 manöverkablar för anslutning  
till kättingtelfern resp. kranen

Med radiostyrningen DRC-DC kan man bekvämt 
manövrera Demags kättingtelfrar DC från valfri 
plats.



Dematek AB
Box 5560 · 141 07 HUDDINGE
Telefon +46 (8) 603 34 00
Fax +46 (8) 88 00 66
E-Mail dematek@dematek.se
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Uppgifter om aktuell applikation

Kättingtelferns storlek
 DC 1 till DC 10

 DC 16 resp. DC 25

Typ av användning *
 stationär (en axel) 

 resp. med elektriskt telferåkverk (två axlar)
 Kranapplikation (tre axlar)
 - trall- och krankörning, elektrisk
 - eller kran med traverselskåp

* utförd elektriskt komplett i TriState-teknik

Jag är intresserad av radiostyrningen DRC-DC för Demags DC kättingtelfer

 V.g. kontakta mig. 
 V.g. skicka en offert för följande applikation.

V.g. sänd offerten till: 

Företag 

Box / gatuadress 

Postnr / ort 

Kontaktperson 

Telefon / ankn. 

Telefax 

E-Mail

Fax-förfrågan +46 (8) 88 00 66




