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comandos via rádio

Com uma Equipa com mais 
de 30 anos de experiência, 
a ABITRON é uma empresa 
especializada na fabricação 
de comandos rádio para 
a indústria, construção, 
hidráulica e veículos 
especiais.

TRANSMISSOR TGA/TGB

versátil para aplicações digitais na indústria, 
bem como para aplicações personalizadas. 
O design
um fácil manuseamento e orientação para o 
utilizador pelas 12 teclas de função / interrup-

Este dispositivo fornece adicionalmente 
uma proteção contra uso não autorizado por 

-
-

TRANSMISSOR NOVA

A série de transmissores NOVA foi desenvol-

via rádio para aplicações digitais e propor-
cionais. Esta família dispõe de três caixas 

Os cantos arredondados, e a atrativa interface 
com o utilizador tornam a NOVA não apenas 
num objeto bonito, mas também extrema-
mente robusto e fácil de usar.

Podem ser utilizados interruptores, comu-
tadores, botões rotativos, interruptores ro-
tativos, potenciômetros rotativos e joysticks 

comandos. 

-
de de tipos de feedback através de LEDs ou 
display
NOVA standard, bem como modelos custo-
mizados compatíveis com todos os seus re-
quisitos.
NEC 500/505

 
TRANSMISSOR GL

muitos anos e provou seu valor em operação 
contínua em diversos países. 

utilizados diversos tipos de interruptores, 
comutadores, botões rotativos, interruptores 
rotativos, potenciômetros rotativos e joysticks 
digitais/proporcionais, para as aplicações de 
comando digital ou proporcional. O design er-

rádio com uma superfície de transmissão vol-
tada para o operador permite otimizar o aces-
so a todos os elementos de operação.

Os sistemas de controlo remoto de rádio com 
um transmissor GL são os favoritos para apli-
cações personalizadas, as informações do 
sistema podem ser visualizadas em painel de 

ATEX, IECEx, NEC 500/505.

TRANSMISSOR GR

O transmissor GR destaca-se como um mo-
delo extremamente robusto e estável. A bor-

caixa do transmissor oferece proteção adicio-
nal para o controlo remoto de rádio. O design 

uma multiplicidade de funções, por exemplo, 
joysticks -
tativos e muito mais. O feedback para LEDs 

estado operacional da sua máquina.
Este modelo pode ser personalizado com 

símbolos ou texto, opcionalmente com pla-
cas de rotulagem em aço inoxidável. O trans-
missor GR está disponível apenas como um 
sistema personalizado.
GL, ATEX, IECEx, NEC 500/505.
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TRANSMISSOR EURO

No transmissor EURO a interface do utilizador 
foi projetada de forma ainda mais generosa 
do que a do transmissor GR. Aqui terá espaço 

-
das as funções da máquina necessárias lado 
a lado no transmissor. Até mesmo os joysti-
cks da escavadeira podem ser implementa-
dos opcionalmente neste transmissor. O fee-
dback através de LED ou display
os dados mais importantes sobre o estado 
operacional da sua máquina. Uma alça de 
ombro ou arnês de peito para o controle re-
moto por rádio garante o conforto otimizado 
do utilizador e um canto de proteção circun-
dante evita a ativação acidental em caso de 

O transmissor EURO está disponível apenas 
como umsistema personalizado e podem ser 
inseridos símbolos/textopor meio de decal-
ques de plástico, fornecidos como padrão, 
ouplacas de rotulagem em aço inoxidável 

TRANSMISSORES EX / ATEX

A proteção contra explosões está a tornar-
-se uma questão cada vez mais importante 

tradicionais, como a mineração ou a indústria 
química, mas também muitas aplicações no 
setor de produção.

de controlos remotos de rádio de segurança 
à prova de explosão para uma ampla varieda-

atender às suas necessidades.
 

RECETORES RÁDIO
 
RX CP

-
to recetor de comando rádio e vem equipado 
com cinco relés de saída, 3 com contacto 
NA e 2 com contacto inversor. A caixa de 11 
pinos, com encaixe em base de rele, garante 
uma instalação rápida.

RX 14+ / 26+

-

controlo proporcional.

Devido ao seu design modular pode ser con-
-

tos requisitos de aplicações na indústria e na 
construção.

alojado numa carcaça compacta, robusta e 

 
RX ES BUS

-
to e robusto. a interface de saída suporta os 

-

As pequenas dimensões oferecem so-
luções para aplicações com pouco espa-

de transmissores e está disponível com 
feedback.

RX BMS 1 / BMS 2
Estes dois modelos de recetores são ideais 

utilizados principalmente nas áreas de aplica-

status atual do controlo remoto de rádio.

RX Modular (MOD)

que encontrou inúmeras aplicações por mui-
tos anos. 

Este recetor está disponível em vários tama-

-
porcionais e digitais em um sistema de kit 
modular, tornando-o no recetor ideal para 
controlo remoto de rádio personalizado.

RX TGA/TGB-22

é usado principalmente na indústria. Devido 
aos seus contactos de paragem de emergên-

-

fornece o máximo de segurança. 

em Portugal. 
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