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KEYNOTE
O Multifuncional prático
para funções de uma velocidade

Quality in Control.

Top Benefícios:

radiomatic® iLog
Feedback

Botões de alta qualidade HBC

Gestão de frequência

E muito mais...
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Transporte

Bolsa de transporte
(opcional)

Clipe para cinto

Destaques Aplicações
Acionamento de Cilindros Hidráulicos
ou Pneumáticos, Equipamentos de Ele-
vação diversos e muito mais.

Keynote

• 12 botões HBC de uma velocidade / botão de emergência
tipo soco.
• LED para indicação de funcionamento / estado da bateria.
• 2 baterias NiMH recarregáveis, aprox. 30 horas 
de tempo de operação contínua (versão padrão).
• Caixa de plástico robusta, classe de proteção IP 65.
• Peso: aprox. 360 g (0,8 lbs.) Incluindo bateria.
• Amortecedor de borracha integrado à carcaça.
• Interruptor de frequência manual.
• Outras opções: radiomatic® AFS (Seleção Automática de 
Freqüência), operação em tandem, catch-release, etique-
tagem personalizada.

Detalhes adicionais

Bank Switch para níveis adicio-
nais de operação (opcional), 
Keynote oferece a mudança para 
um segundo nível de controle 
(comutador de banco) pelo botão
de pressão. Com isso, a gama de 
funções pode ser facilmente expan-
dida para até 21 comandos de con-
trole.

Funções de segurança HBC 
(opcionais), que em situações 
de emergência aciona o desli-
gamento automático do controle 
através do radiomatic® Shock-
Off / Roll-Detect / Zero-G 
/ Inclinômetro;

Gestão de Frequência, Um ge-
renciamento de frequência 
totalmente automatizado via 
tecnologia de 2,4 GHz ou DECT 
garante uma operação de rádio 
sem interrupções sem conflitos 
de freqüência.

Feedback (opcional), por meio 
de 2 LEDs, numerosos avisos, 
notificações de erro e outras 
informações que podem ser 
indicadas, o que significa um 
aumento na segurança.

radiomatic® iLog, a chave 
eletrônica inteligente permite a 
ativação rápida de um transmis-
sor reserva, caso o transmissor 
seja danificado. Isso resulta em 
um serviço fácil sem tempo de 
inatividade.


