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Özgün Tasarımla İş Gücünden Tasarruf! 
ARC-CL8 ve ARC-XL10 radyo frekans kontrollü 
uzaktan kumanda  sistemleri  vinç  ve  her  türlü  
makinenin rahatça  kumanda edilebileceği şekilde 
tasarlanmıştır.  Alıcılar küçük boyutlu olduklarından 
hemen her yere kolayca monte edile- bilirler. Vericilerin 
özgün tasarımı sayesinde operatör kumanda esnasında 
nerdeyse her iki elini de serbestçe kullanabilmektedir. 

Ergonomik 
ARC CL8 modeli  6 tek hızlı +1 yardımcı butonla; 
ARC XL10 modeli ise8 çift hızlı + 1 tek hızlı yardımcı butonla 
ergonomik bir yapıya sahiptirler. 

Çok Hafif 
Vericilerden ARC-CL8 pil dahil yalnızca 246gr ve ARC-XL10 
yalnızca 254gr ağırlığındadır. Bu durum kumanda rahatlığı 
sağlar ve işyerine verimlilik getirir. 

Yüksek Kaliteli Komponentler 
ARC sistemleri her uygulamada 
güvenli ve emniyetli kullanım sunarlar. 
Son derece gelişmiş olan yazılım ile  sistemler  devreye 
alma esnasında ve kullanım süresince olası  bir  hataya 
karşı kontrol edilmektedir. Elektronik kartlar uzun yılların 
tecrübesiyle yüksek teknolojiyi birleştiren bir mühendislik 
ürünüdürler. En kaliteli devre elemanlarının kullanımı ve 
sistemlerin  performans  testine  tabi tutulması, yalnızca 
yüksek kalite standartlarından geçen ürünlerin 
müşterilere ulaşmasını sağlar. 

ARC-CL8 
Verici 

Alıcı içinden görünüm 

ARC-XL10 
Verici 

Extra koruyucu  
lastik kılıflar 
(standarttır!) 



RADIO 

REMOTE 

CONTROLS 

A RC 

Güvenilir Ortagınız - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Önce Güvenlik! 
4 Milyondan fazla ID kodu! 
32 bit tabanlı ID (anahtar) kod yapısı ile sistemin yalnızca kendi vericisinden 
gelen emirlere cevap vermesi sağlanır, aynı ortamdaki diğer sistemlerin istemsiz 
kontrolü engellenir. 
Serbest Kullanım 
CE-R&TTE Belgesi, DOC ve Türk Telekomünikasyon Kurumu Onay Sertifikasına 
sahip ARC sistemleri 433-434 MHZ frekans bandında ruhsat almaya gerek 
olmadan güvenle kullanılabilir. 
Uygulamanıza Özel 
Ürünler ambalajdan çıktıkları şekilde doğrudan kullanıma hazır olmakla birlikte, 
istenildiğinde opsiyonel sembol seti ile buton tanımları değiştirilebilir. Ayrıca bir 
bilgisayar programı ile buton fonksiyonları yalnızca “basılıyken-çek” modundan 
“bas-çek/bas-bırak” moduna değil, “gecikme” ve “dönüşte atla” da dahil olmak 
üzere birçok özel fonksiyona programlanabilir. 

Ultra Enerji Tasarruflu 
ARC radyo frekans kontrollü 
uzaktan kumanda sistemleri ileri 
düzey enerji tasarrufu sağlar. 
Vericideki pilleri sıkça değiştirmek 
gerekmez. Normal çalışma 
şartlarında AA boyundaki  alkalin 
piller ile üç aya yakın kullanım 
süresi elde edilir. 

A R C  U z a k t a n  K u m a n d a  S i s t e m l e r i y l e  İ ş y e r i n i z d e  

D a h a  Y ü k s e k  Veriml i l ik  

D a h a  F a z l a  İ ş  G ü v e n l i ğ i  

Çok Dayanıklı 
Muhafazalar cam elyaf takviyeli ABS plastiğinden imal edilmiştir.  
 
IP 65 Koruma 
Muhafazalar yağ, kir, toz ve su girişine karşı korumalıdır.  
 
Extra Koruma 
Lastik kılıf sayesinde vericilerin ömrü en üst düzeye taşınmıştır! 

Uzman Servis 
ARC’nin iyi eğitimli servis elemanları, 
sistemlerinizin her zaman tasarlandığı 
şekilde çalışmasını temin eder. Satış 
sonrası uzman servis hizmeti verilmesi ve 
eksiksiz yedek parça stoğunun varlığı, 
bizler için son derece önem taşımaktadır. 

ARC-CL8 Alıcı 

ARC-XL10 Alıcı 

Değişken buton sembolleri 



 

 

 
 
 
 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER ARC – CL8 ARC – XL10 
  Çalışma Frekansı 433 – 434 MHZ 
  Frekans Kontrolü Quartz Kristal 
  Modülasyon FM 
  Çalışma Ortam Isısı - 45 to +80 oC 
  Muhafaza Koruma Sınıfı IP 65 
  Çalışma Mesafesi 100 m. 
  ID Kodları 4 Milyon’dan fazla 
  Fonksiyonlar 6 tek hızlı + 1 Start/Aux butonu + Acil Stop 8 çift hızlı + 1 Start/Aux butonu + Acil Stop 
VERİCİ :  
  Güç Girişi 3VDC – İki adet AA boy(kalem)  Alkalin Pil 
  Çıkış Gücü < 10mW 
  Ebat ( Y x E x D ) 171 x 49 x 45 mm (185 x 55 x 52mm lastik koruyucu dahil) 
  Ağırlık 246 gr pil dahil (382gr pil ve koruyucu dahil) 254 gr pil dahil (390gr pil ve koruyucu dahil) 
ALICI :  
  Güç Girişi 48/110 veya 220/380VAC veya 12-24VDC 
  Çıkış Röle Çıkışı 
  Ebat ( Y x E x D ) 161 x 74 x 52 mm 167 x 154 x 88 mm 
  Ağırlık 1,2 Kg (kablo dahil) 1,4 Kg (kablo dahil) 

UTING Elektronik ve Endüstriyel Ürünler 
Mümessillik, Dış Tic. ve San. Ltd. Şti. 
Çobançeşme, Gençosman Sok. No:10  
34196 Yenibosna - ISTANBUL 
Tel        : 0212-639 20 95    Faks: 0212-639 32 19 
e-posta: mail@utingelektronik.com 
Web      : www.utingelektronik.com 
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