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MICRON 5
O Controle Clássico
com qualidade comprovada
HBC.

Botões de Alta Qualidade HBC
Identificação do usuário

Funcionalidades de Segurança HBC
Alarme vibratório

E muito mais...

Quality in Control.

Top Benefícios:
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Transporte

Alça de mão

Clipe para cinto

Destaques Aplicações
Pontes Rolantes, Maquinário Industrial
e muito mais

Micron 5

• 10 botões de pressão HBC de duplo estágio mais o botão 
rotativo / Botão de Emergência tipo soco.
• LED para indicação de funcionamento / estado da bateria.
• radiomatic® iLOG para a ativação rápida de um transmissor 
reserva.
• 2 baterias de troca NiMH recarregáveis, aprox. 30 horas
de tempo de operação contínua (versão padrão).
• Caixa de plástico robusta, classe de proteção IP 65.
• Peso: 500 g (1,1 lbs.) Incluindo bateria e amortecedor de 
borracha.
• Interruptor de frequência manual.
• Outras opções: radiomatic® AFS (Automatic Frequency 
Selection), catch-release, operação em tandem, radiomatic® 
infrakey, radiomatic® shock-off / zero-g / inclination switch, 
pré-seleção do carro / guincho, feedback via LED, rotulagem 
personalizada, aprovação para áreas potencialmente 
explosivas (Ex zones underground / 1 / 2 / 21 / 22 according 
to ATEX and IECEx). 

Detalhes adicionais

Botão Rotativo, o Micron 5 vem
de fábrica com botão rotativo
e mais 10 botões HBC de dois
estágios. O transmissor oferece
uma enorme variedade de fun-
ções para diversos campos de 
aplicação.

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;

Controle de Frequência Inteli-
gente, um gerenciamento de 
frequência totalmente automa-
tizado via tecnologia de 2,4 GHz 
ou DECT garante uma operação 
de rádio sem interrupções sem 
conflitos de frequência.

Bolsa com ou sem imã
(opcional)

Identificação do usuário (opcional),
esse recurso protege o controle 
contra uso não autorizado. Permite 
o bloqueio de funções relevantes
para a segurança de pessoal não
autorizado, bem como o armaze-
namento de dados operacionais
úteis (com uso de Datalloger-opcional).

Alarme Vibratório, a função é
acionada pelo baixo nível da
bateria. Como opção, ele pode
ser usado para informações de
feedback, como avisos de
sobrecargas iminentes.


