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Bezprzewodowa kaseta 
sterownicza
Firma Promet przedstawia nowy produkt z rodziny kaset sterowniczych – bezprze-
wodową kasetę do sterowania suwnicą, dźwigiem, elektrowciągiem i obrabiarką.  
Kaseta wyróżnia się dużą liczbą funkcji sterowniczych i zabezpieczających oraz  
szerokim zakresem zasilania i obciążenia.

Kasety sterownicze to jedne z czołowych 
produktów firmy PROMET. Wychodząc na-
przeciw wygodzie użytkowania produktów 
i prężnie rozwijającej się technologii z zakre-
su automatyki przemysłowej, firma opraco-
wała bezprzewodową kasetę sterowniczą. 
Kaseta ma sześć dwustopniowych przy-
cisków funkcyjnych (z blokadą uniemożli-
wiającą jednoczesne przyciśnięcie dwóch 
przycisków), trzy niezależne przyciski funk-
cyjne, diody określające parametry kasety 
oraz wyłącznik awaryjny. Dzięki temu ka-
seta jest bardzo uniwersalnym zestawem 
zdalnego sterowania.

Odbiornik
Przyciski funkcyjne kasety wyzwalają za-
działanie odpowiedniego przekaźnika lub 
grupy przekaźników. Przycisk Stop awaryj-
ny uruchamia przekaźnik bezpieczeństwa 
i blokuje sygnały sterownicze, nie zrywa-
jąc połączenia między odbiornikiem a na-
dajnikiem. Niezadziałanie przekaźnika lub 
jakakolwiek inna awaria jest sygnalizowana 
przez diody – na nadajniku oraz odbior-
niku. W przypadku wykrycia jakichkolwiek 
zakłóceń komunikacji z nadajnika (np. nie-
prawidłowa, błędna komenda) odbiornik 
blokuje działanie maszyny przez urucho-
mienie przekaźników bezpieczeństwa. Od-
biornik jest dostępny w dwóch wersjach 
zasilania – 230 V AC i 24–48 V AC. Każ-
dy z przekaźników może sterować silni-
kiem klatkowym (jednofazowym) o mocy 
186 W lub innym dowolnym odbiornikiem 
o mocy 1,25 kVA.

Obudowa nadajnika
Obudowa to jedna z ważniejszych części 
konstrukcyjnych urządzenia. Jej ergono-
mia jest czynnikiem, na który klient zwra-
ca bardzo dużą uwagę. Przy projektowa-

niu obudowy do kasety radiowej nacisk 
położono na:

bezproblemowe użycie przycisku  � Stop 
awaryjny z jednoczesnym uniemożliwie-
niem jego przypadkowego odblokowa-
nia,
swobodny dostęp do baterii, �
solidne oparcie dla dłoni. �
Nie mniej ważnym argumentem dla klien-

tów jest strona wizualna produktu. Kon-
struktorzy firmy PROMET wraz ze studen-
tami ASP – którzy w czasach 
PRL-u zachwycali swo-
ją wizją samochodów 
przyszłości – zapropo-
nowali kilkanaście sty-
lowych, finezyjnych, 
a nawet futurystycznych 
projektów. Zdecydowa-
no się na rozwiązanie, 
które spełnia założone 
przez firmę warunki er-
gonomiczne i wizualne. 
Kształt obudowy uła-
twia dostęp do wszyst-
kich przycisków kase-
ty za pomocą kciuka 
(możliwość obsługi jed-
ną ręką), a dzięki syme-
trycznej konstrukcji moż-
liwa jest obsługa zarówno 
prawą, jak i lewą ręką. Całość 
została wykonana z poliamidu, w stopniu 
ochrony IP65, a przyciski oznaczone są 
w sposób trwały i czytelny.

Na panelu znajdują się diody sygnalizu-
jące:

połączenie (sparowanie) z odbiorni- �
kiem,
stan zasilania, �
awarię, �
wybór wciągników. �

Nadajnik
Kaseta ma osiem dwustopniowych przyci-
sków funkcyjnych, co bardzo ułatwia obsłu-
gę urządzenia. Może być stosowana m.in. 
do zmiany prędkości obrotowej silnika. Kie-
dy chcemy, by urządzenie zwolniło, nie mu-
simy zwalniać przycisku, a co za tym idzie 
zatrzymywać maszyny, i następnie napędzać 
ją ponownie do mniejszej prędkości za po-
mocą innego przycisku. Dzięki przyciskom 
dwustopniowym można zwolnić obroty 

maszyny bez jej zatrzymywa-
nia, przez dociś-

nięcie trzymane-
go już przycisku. 
Dla sześciu przy-
cisków wstępnie 
przypisano funk-
cje kierunkowe. 
Są to przyciski za-
leżne. W przy-
padku wciśnię-
cia dwóch takich 
przycisków naraz 
elektroniczna blo-
kada powoduje, 
że odbiornik ig-
noruje komendę 
drugiego przyci-

sku. Eliminuje się 
w ten sposób możliwość wy-

dania dwóch sprzecznych ko-
mend w tym samym czasie, np. ru-

chu w przeciwnych kierunkach. Pozostałe 
dwa przyciski są niezależne.

Zastosowane w kasecie przyciski odzna-
czają się bardzo małą rezystancją w pozy-
cji załączonej (≤ 50 mΩ) oraz bardzo dużą 
rezystancją w stanie spoczynku (≥ 1 GΩ). 
Styki tych przycisków wykonane są z mie-
dzi pokrytej srebrem, dzięki czemu mogą 
przewodzić prąd o natężeniu 30 mA i napię-



ciu 28 V prądu stałego. Wytrzymują także 
skoki napięcia do 250 V. Jako element wy-
konawczy mechanizmu samopowrotu za-
stosowano drut strunowy.

Zasilanie
Wyeliminowanie przewodu zasilającego 
w urządzeniach bezprzewodowych po-
ciągnęło za sobą obowiązek 
umieszczenia źródła zasilania 
w obudowie urządzenia. 
Dostępne na rynku źród-
ła (baterie) mają swoją 
ograniczoną żywotność 
i po jej wyczerpaniu na-
leży dane źródło wymie-
nić lub naładować. Wiąże 
się to z dodatkowymi kosz-
tami. Ważne jest więc, żeby 
urządzenia bezprzewodowe 
miały jak najmniejsze zapo-
trzebowanie na energię elek-
tryczną. A konsumentom za-
leży także na tym, aby w razie 
potrzeby nowe baterie były 
łatwo dostępne.

Powyższe wytyczne 
były dla firmy PROMET 
kluczowe przy projektowa-
niu układu zasilania kasety. 
Z tego powodu wprowa-
dzony został tzw. tryb czu-
wania, aby skutecznie ogra-
niczyć zużycie energii podczas 
przerw w użytkowaniu kasety. Tryb ten ak-
tywuje się automatyczne – 2 min po wciś-
nięciu przycisku Stop awaryjny ogranicza 
pobór prądu z baterii do wartości mniej-
szej niż 50 µA.

Kryterium dostępności rodzaju baterii 
było dla projektantów równie ważne. Dla-
tego zdecydowano się na najbardziej roz-
powszechniony rodzaj baterii. Jest on do-
stępny u wielu producentów oraz w kilku 
stopniach pojemności ogniw – zarówno 
w wersji do użytku jednorazowego, jak 
i do ponownego naładowania. Wybór padł 
na baterie w rozmiarze AA.

Bezprzewodowy 
system przesyłu 
danych

LPD 434MHz
Sterowanie na odległość 

daje dużą swobodę. Eliminu-
je potrzebę połączenia kasety sterowni-
czej ze sterowanym urządzeniem za po-
mocą przewodu.

Jedną z pierwszych osób, która użyła fal 
radiowych do przenoszenia sygnałów ste-
rujących był Nicola Tesla. W 1898 r. kon-
struktor zaprezentował łódź, którą sterował 
z konsoli oddalonej o kilkanaście metrów. 
Z biegiem lat pojawiło się dużo systemów 
sterowania bezprzewodowego, głównie 

o zastosowaniu militarnym. Obecnie 
najbardziej szeroką gamę zastoso-
wań ma system oparty na falach 
UHF FM, na częstotliwości ISM 
434 MHz.

Na masową skalę system 
sterowania radiowego zaczął 
stosować w latach 80. XX w. 
Ford do otwierania drzwi sa-
mochodu. Dziś wykorzysty-
wany jest także przez produ-
centów bram garażowych, 
zabawek, czujników alarmo-
wych i czytników kodów pa-
skowych. System ten dobrze 
sprawdza się również w prze-
myśle. Duży zasięg jest istotną 
cechą przy sterowaniu suw-
nicą czy dźwigiem. Eliminuje 
to potrzebę ciągnięcia kabli 
o znacznej długości w celu 
połączenia wszystkich ste-

rowanych elementów z od-
biornikiem. Odbiornik może 

być dzięki temu umieszczony wy-
soko na konstrukcji urządzenia. Duży zasięg 
to większa swoboda dla osoby obsługującej 
urządzenie przy wyborze miejsca pracy.

Kolejną zaletą systemu LPD 434MHz jest 
małe zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną. Nadajnik w czasie czuwania pobiera tyl-
ko 50 µA, co przekłada się na dłuższą ży-
wotność źródła zasilania i mniejsze koszty 
związane z jego wymianą.  ■

Mateusz Orzechowski – inżynier produktu, 
Kamil Wojdała – konstruktor mechanik, 
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