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Romeo er et joystick designet til at styre komplekse værktøjsmaskiner
anvendes i tunge og aggressive miljøer. Materialer, tekniske løsninger 
og størrelsen og formen af   kritiske komponenter sikre mekanisk styrke 
og liv, og særlig opmærksomhed at designe, ergonomi, følsomhed 
og nøjagtighed drift.  Strukturelle komponenter er lavet af trykstøbt 
forniklet Zama for at sikre maksimal modstand, mens sliddele er
fremstillet af techno-polymer. Tre forskellige versioner af Romeo er
fås: med fri bevægelighed, med “død mand” sikkerhedsanordning (med 
mekanisk spærring og NO / NC kontakt), eller med elektrisk interlock 
med NO-kontakt.   Ikke alle versioner er tilgængelige på enhver
håndtag af Romeo.
Bevægelsen af   stangen i begge retninger kan tilpasses ved hjælp af 
standard håndtag guider eller særlige guider lavet på anmodning. 
Romeo er en lille joystik fås med op til 6 hastigheder, med eller uden 
potentiometer eller encoder; det er også fås med integreret analog 
aktuator, og med strøm, spænding, PWM eller CANopen udgange.

GENERELT TEKNISKE DATA
Overensstemmelse med EU-direktiverne 2006/95/CE; 2006/42/CE

Overensstemmelse med standarder EN 60204-1; EN 60947-1; EN 60947-5-1; EN 61000-6-2; EN61000-6-3

Lagring omgivelsestemperatur -40 oC til +70 oC

Driftsomgivelsestemperatur -25 oC til +70 oC

Tætningsgrad IP 54 (installeret)

Beskyttelse Class I

Operationspositioner Enhver 

Markings and homologations

TEKNISKE DATA FOR UDGANGSSIGNAL
Utilisation Category AC 15

Rated Operational Current 2A

Rated Operational Voltage 48 V~

Rated Thermal Current 8A

Rated Insulation Voltage 60 V~

Mechanical Life 0,5 x 106 operationer

Forbindelse Klembræt

Afmærkning og homologationer

Proportional 0 ÷ 10V; 4 ÷ 20mA; PWM; CANopen; RS232 (Indstillinger)



JOYSTIK
ROMEO

For mere specifikke oplysninger om disse produkter, og hvordan de
kan dække dine behov, ring venligst

www.industrikomponenter.dkromeo 1 March 2017 3:16 PM

DIMENSIONER

AKTIVERINGSSTYRKE

Med standard knop 
og poentiometre Med håndtag

Med håndtag med 
NO kontakt/trykknap

Med ergonomisk 
håndtag


