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Ka se ty ste row ni cze to je den z głów -
nych pro duk tów w port fo lio fir my
Pro met. No wa, bez prze wo do wa

ka se ta ste row ni cza po sia da sześć dwu stop -
nio wych przy ci sków funk cyj nych (z blo ka -
dą unie moż li wia ją cą jed no cze sne przy ci -
śnię cie dwóch przy ci sków), trzy nie za leż-
ne przy ci ski funk cyj ne, dio dy okre śla ją ce
pa ra me try ka se ty oraz wy łącz nik awa ryj ny.
Dzię ki ta kie mu wy po sa że niu roz wią za nie
sta no wi bar dzo uni wer sal ny ze staw zdal -
ne go ste ro wa nia.

Od bior nik

Przy ci ski funk cyj ne ka se ty wy zwa la ją za -
dzia ła nie od po wied nie go prze kaź ni ka lub
gru py prze kaź ni ków. Przy cisk Stop awa ryj -
ny uru cha mia prze kaź nik bez pie czeń stwa
i blo ku je sy gna ły ste row ni cze, nie zry wa jąc
jed nak po łą cze nia mię dzy od bior ni kiem
a na daj ni kiem. Nie za dzia ła nie prze kaź ni-
ka lub ja ka kol wiek in na awa ria jest sy gna -
li zo wa na przez dio dy – na na daj ni ku oraz
od bior ni ku. W przy pad ku wy kry cia ja -
kich kol wiek za kłó ceń ko mu ni ka cji z na -
daj ni ka (np. nie pra wi dło wa, błęd na ko -
men da) od bior nik blo ku je dzia ła nie ma -
szy ny przez uru cho mie nie prze kaź ni ków
bez pie czeń stwa. Od bior nik jest do stęp ny
w dwóch wer sjach za si la nia 230 V AC i 24-
48 V AC. Każ dy z prze kaź ni ków mo że ste -
ro wać sil ni kiem klat ko wym (jed no fa zo -
wym) o mo cy 186 W lub in nym, do wol -
nym od bior ni kiem o mo cy 1,25 kVA.

Obu do wa na daj ni ka

Obu do wa na daj ni ka to jed na z waż niej -
szych czę ści kon struk cyj nych urzą dze nia.

Jej er go no mia jest czyn ni kiem, na któ ry
użyt kow nik zwra ca bar dzo du żą uwa gę.
Aspek ty, któ re uwzględ nio no przy pro jek -
to wa niu obu do wy do ka se ty ra dio wej, to:

bez pro ble mo we uży cie przy ci sku Stop•
awa ryj ny z jed no cze snym unie moż li wie -
niem je go przy pad ko we go od blo ko wa -
nia,
swo bod ny do stęp do ba te rii,•
so lid ne opar cie dla dło ni.•
Pod czas pro jek to wa nia zwró co no tak że

uwa gę na es te ty kę urzą dze nia. Kon struk -
to rzy fir my Pro met wraz ze stu den ta mi
ASP za pro po no wa li kil ka na ście wer sji wy -
glą du ze wnętrz ne go, aż po cał kiem fu tu ry -
stycz ne wi zje. Zde cy do wa no się na wa -
riant, któ ry speł niał za ło żo ne wa run ki er -
go no micz ne i wi zu al ne. Kształt obu do wy
uła twia do stęp do wszyst kich przy ci sków
za po mo cą kciu ka (moż li wość ob słu gi jed -
ną rę ką) oraz, dzię ki sy me trycz nej kon -
struk cji, po zwa la na moż li wość ob słu gi za -
rów no pra wą, jak i le wą rę ką. Ca łość zo sta -
ła wy ko na na z po lia mi du, ze stop niem
ochro ny IP65. Przy ci ski ozna czo no w spo -
sób trwa ły i czy tel ny.

Na pa ne lu obu do wy znaj du ją się dio dy
sy gna li zu ją ce:

po łą cze nie (spa ro wa nie) z od bior ni kiem,•
stan za si la nia,•
awa rię,•
wy bór wcią gni ków.•

Na daj nik

Ka se ta po sia da osiem dwu stop nio wych
przy ci sków funk cyj nych. Ta kie roz wią za -
nie znacz nie uła twia ob słu gę urzą dze nia
i mo że być sto so wa ne m.in. do zmia ny
pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka. Kie dy ope ra -

tor chce, aby urzą dze nie pra co wa ło wol -
niej, nie mu si zwal niać przy ci sku, a co

Bezprzewodowa 
kaseta sterująca
firmy Promet

Fir ma Pro met ofe ru je no wy pro dukt z ro dzi ny ka set ste row ni czych – bez prze wo do wą ka se tę do ste -
ro wa nia suw ni cą, dźwi giem, elek trow cią giem czy ob ra biar ką. Roz wią za nie ce chu je się du żą ilo-
ścią funk cji ste row ni czych i za bez pie cza ją cych oraz sze ro kim za kre sem za si la nia i ob cią że nia.

Mateusz Orzechowski, Kamil Wojdała

Rys. 1. Pro met ofe ru je bez prze wo do wą ka se tę
ste row ni czą do kon tro li pra cy suw nic, dźwi gów,
elek trow cią gów czy ob ra bia rek



za tym idzie, za trzy my wać ma szy nę aby
na stęp nie na pę dzić ją po now nie do mniej -
szej pręd ko ści za po mo cą in ne go przy ci -
sku. Dzię ki przy ci skom dwu stop nio wym
moż na zwol nić ob ro ty ma szy ny bez jej za -
trzy my wa nia, przez do ci śnię cie trzy ma ne -
go już przy ci sku. 

Dla sze ściu przy ci sków wstęp nie przy pi -
sa no funk cje kie run ko we. Są to przy ci ski
za leż ne. W przy pad ku wci śnię cia dwóch ta -
kich przy ci sków na raz, elek tro nicz na blo -
ka da po wo du je, że od bior nik igno ru je ko -
men dę dru gie go przy ci sku. Eli mi nu je się
w ten spo sób moż li wość wy da nia dwóch
sprzecz nych ko mend w tym sa mym cza sie,
np. ru chu w prze ciw nych kie run kach. Po -
zo sta łe dwa przy ci ski są nie za leż ne.

Za sto so wa ne w ka se cie przy ci ski ce chu-
ją się bar dzo ma łą re zy stan cją w po zy cji za -
łą czo nej (≤ 50 mΩ) oraz bar dzo du żą re -

zy stan cją w sta nie spo czyn ku 
(≥ 1 GΩ). Sty ki przy ci sków są wy -
ko na ne z mie dzi po kry tej sre -
brem, dzię ki cze mu mo gą prze -
wo dzić prąd o na tę że niu 30 mA
i na pię ciu 28 V prą du sta łe go.
Wy trzy mu ją tak że sko ki na pię cia
do 250 V. Ja ko ele ment wy ko naw -
czy me cha ni zmu sa mo pow ro tu
za sto so wa no drut stru no wy. 

Za si la nie

Wy eli mi no wa nie prze wo du za -
si la ją ce go (ka se ta bez prze wo do -
wa) po cią gnę ło za so bą ko niecz -
ność umiesz cze nia źró dła za si la -
nia w obu do wie urzą dze nia. Do -
stęp ne na ryn ku źró dła (ba te rie,
aku mu la to ry) ma ją ogra ni czo ną
ży wot ność i po wy czer pa niu na le -
ży je wy mie nić lub na ła do wać.
Wią że się to z do dat ko wy mi kosz -
ta mi. Waż ne jest więc, że by urzą -
dze nia bez prze wo do we mia ły jak

naj mniej sze za po trze bo wa nie na ener gię
elek trycz ną, a jed no cze śnie, że by no we ba -
te rie by ły ła two do stęp ne. Te wy tycz ne sta -
ły się klu czo we przy pro jek to wa niu ukła-
du za si la nia ka se ty. 

Jed ną z funk cji ogra ni cza ją cą zu ży cie
ener gii jest tzw. tryb czu wa nia, ak ty wo wa -
ny pod czas przerw w użyt ko wa niu ka se ty.
Tryb ten uru cha mia się au to ma tycz nie,
dwie mi nu ty po wci śnię ciu przy ci sku Stop
awa ryj ny i ogra ni cza po bór prą du z ba te-
rii do war to ści mniej szej niż 50 μA. Waż -
ne by ło rów nież kry te rium do stęp no ści da -
ne go ty pu ba te rii. Dla te go zde cy do wa no
się na naj bar dziej roz po wszech nio ny ro -
dzaj ba te rii – AA. Są one ofe ro wa ne przez
wie lu pro du cen tów, w kil ku stop niach po -
jem no ści ogniw, w wer sjach do użyt ku jed -
no ra zo we go (ba te rie), jak do po now ne go
na ła do wa nia (aku mu la tor ki). 

Bez prze wo do wy sys tem 
prze sy łu da nych LPD 434 MHz

Ste ro wa nie na od le głość da je du żą swo -
bo dę. Eli mi nu je po trze bę po łą cze nia ka se ty
ste row ni czej ze ste ro wa nym urzą dze niem
za po mo cą prze wo du. Jed ną z pierw szych
osób, któ ra uży ła fal ra dio wych do prze no -
sze nia sy gna łów ste ru ją cych, był Ni co la Te -
sla. W 1898 ro ku przed sta wił on łódź, któ-
rej ru cha mi ste ro wał z od da lo nej o kil ka na -
ście me trów kon so li. Z bie giem lat po ja wi ło
się du żo sys te mów ste ro wa nia bez prze wo do -
we go – głów nie o za sto so wa niu mi li tar nym.
Dziś naj bar dziej sze ro ką ga mę za sto so wań
ma sys tem opar ty na fa lach UHF FM na czę -
sto tli wo ści ISM 434 MHz. Na ma so wą ska lę
sys tem ten za czął sto so wać Ford w la tach
osiem dzie sią tych do otwie ra nia drzwi sa -
mo cho dów. Dziś jest on wy ko rzy sty wa ny
tak że przez pro du cen tów bram ga ra żo wych,
za ba wek, czuj ni ków alar mo wych czy czyt -
ni ków ko dów pa sko wych. 

Sys tem LPD 434 MHz do brze spraw dza
się rów nież w prze my śle. Du ży za sięg jest
istot ną ce chą przy ste ro wa niu suw ni cą czy
dźwi giem. Eli mi nu je to po trze bę cią gnię-
cia ka bli o znacz nej dłu go ści w ce lu po łą -
cze nia wszyst kich ste ro wa nych ele men tów
z od bior ni kiem. Od bior nik mo że być dzię -
ki te mu umiesz czo ny wy so ko na kon struk -
cji urzą dze nia. Du ży za sięg ozna cza tak że
więk szą swo bo dę dla oso by ob słu gu ją cej
urzą dze nie przy wy bo rze miej sca pra cy. Ko -
lej ną waż ną ce chą sys te mu LPD 434 MHz
jest ma łe za po trze bo wa nie na ener gię elek -
trycz ną. Na daj nik w cza sie czu wa nia po -
bie ra tyl ko 50 μA, co prze kła da się na dłuż -
szą ży wot ność źró dła za si la nia i mniej sze
kosz ty zwią za ne z je go wy mia ną.

Ma te usz Orze chow ski 
Au tor jest in ży nie rem pro duk tu 

w fir mie Pro met

Kamil Wojdała 
Au tor jest konstruktorem mechanikiem 

w firmie Promet
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Rys. 2. Bez prze wo do wy od bior nik moż na umie ścić w du żej
od le gło ści od na daj ni ka, na kon struk cji ma szy ny, bez ko -
niecz no ści ukła da nia oka blo wa nia

Rys. 3. Er go no mia obu do wy na daj ni ka by ła jed nym z waż niej szych aspek tów prac nad no wym urzą -
dze niem
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