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Moduły transmisji stanu wyłączników krańcowych RXTX typ R25-TK4, TK8, TK16, 
TK24  służą do przekazywania drogą radiową informacji o stanie krańcówek  
współpracujących ze sobą suwnic. Dodatkowo dla wersji TK xx STOP istnieje 
możliwość przesłania sygnału wyłączników STOP z kontrolą sklejenia styków i 
dwutorową transmisją wejść. Zestaw składa się z 2 modułów, każdy z nich jest 
umieszczony w oddzielnej obudowie i posiada własny układ zasilania. Moduł 
posiada w zależności od wersji od 4 do 24 wejść, których stany są transmitowane 
do drugiego modułu i odwzorowywane stanem odpowiednich 4 do 24  
przekaźników. Jednocześnie odbywa się transmisja w drugą stronę przekazując 
analogiczne  informacje. Stany wszystkich  transmitowanych kanałów są niezależne 
od siebie.

Przemysłowe Systemy Zdalnego Sterowania Radiowego typu R25, pracują w paśmie ISM (433,05 MHz–434,79 MHz), z mocą wyjściową do 10 mW. 
Są zgodne z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw nr: 
1) dyrektywa LVD2014/35/UE,
2) dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,
3) dyrektywa RED 2014/53/UE,
4) dyrektywa 2014/30/UE.

W zakresie norm:
● ETSI EN 300 220 -2 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - 

Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW;
● ETSI EN 301 489 -3 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności 

elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego 
zasięgu(SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHz;

● EN 60950 -1 Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawowe;
● EN 60204 -32 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych;
● EN 62061 – projektowanie elektrycznych systemów bezpieczeństwa – stopień bezpieczeństwa obwodów przekaźników STOP – SIL3.
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Przykładowy schemat RX-TX
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