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xCrane
Flexibilidade total para controlo de gruas
O xCrane é um sistema de controlo elétrico completo para guindastes móveis.
Ele oferece tempos de resposta rápidos e controlos individuais estáveis para
todos os operadores. O sistema é compatível com válvulas controladas por
corrente e por tensão, e com um conjunto de E/S enriquecido permitindo a sua
interação com uma variedade de sensores, joysticks e módulos de terceiros.
Além do hardware do xCrane, a Technion fornece um aplicativo de controlo
de gruas, bibliotecas de CODESYS e opções de produtos que o ajudarão
a começar de forma imediata o seu projeto.
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Solução global

Interfaces abertas

A Technion oferece uma solução completa
que atende a todas as necessidades.
O sistema do xCrane beneficia os fabricantes
de equipamentos originais de gruas, os
integradores de sistemas e os revendedores
similares. Ele consiste num só controlador,
o aplicativo do xCrane, um monitor e
joysticks. Como numa só opção de serviço
personalizado, a Technion projeta e fornece
ligações elétricas adequadas com base nas
necessidades do cliente. Para definir quais
as soluções hidráulicas, joysticks e outras
opções devem ser utilizadas, a Technion
desenvolveu uma ferramenta de serviço
que realiza a configuração dos parâmetros
necessários. O sistema é totalmente
compatível com máquinas de 12 V e de 24 V.

Ao utilizar interfaces abertas e a cadeia de
ferramentas CODESYS, a Technion oferece
aos fabricantes originais de gruas e aos
integradores de sistema liberdade total para
continuar a desenvolver o sistema do xCrane,
podendo adicionar diferentes tipos de gruas
ou outras aplicações, como gruas paralelas
ou de controle rápido. A Technion ajuda seus
clientes fornecendo bibliotecas e ferramentas
prontas para uso que podem ser utilizadas
para criar um interface de usuário exclusivo,
diferenciando assim o produto. Diversos
controladores remotos sem fio podem ser
facilmente integrados no sistema de controle
do xCrane. Só é preciso que você configure
as mensagens do seu CAN a partir do
receptor remoto de forma adequada.

Aumente sua produtividade com o
sistema inteligente e flexível xCrane !
Funções de controlo

Funções de exibição

•
•

•

•

Controles extremamente rápidos e precisos
Ideal para controlar válvulas controladas
por corrente e tensão
Totalmente escalonável e com arquitetura
aberta para controlar entradas, saídas e

•
•

módulos de extensão adicionais
Suporte para adicionar um controle sem
fio de terceiros através do CANopen
Controla 16 movimentos,
como, por exemplo:
- Rotação

- Extensão

- Lança de elevação - Pinça
- Lança externa

- Estabilizador em L

- Rotor

- Estabilizador em R

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste de velocidade e inclinações para cada
movimento individualmente
Progressão ajustável para cada movimento individualmente
Technion QUICK TRIM / Caracteristicas
Definições para 4 operadores e configuração de fábrica
Calibração do joystick
Zona neutra ajustável
Filtro de joystick
Horários de funcionamento
Diagnóstico detalhado
Funções do monitor de serviço com níveis de usuário
disponíveis com a chave de segurança de USB
Indicação da posição inicial da lança
Atenuação final
Indicação de carga
Temperatura do óleo
Pressão do óleo
Indicação inicial dos estabilizadores

O xCrane é o sistema de controle de guindastes mais flexível e fácil de
usar do mercado, oferecendo uma experiência de usuário inigualável.
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Opções para pedidos
VÁLVULAS

CONTROLADOR

BOTÕES

SENSORES

JOYSTICKS

MONITOR DO CAN DE 3,2”

xCrane
CONTROLADOR
01 = TEC152-001 (*
02 = TEC172-001
03 = TEC172-002
04 = TEC172-003
05 = TEC172-004

MONITOR
00 = Não Monitor
01 = TDC130-004 (*

JOYSTICKS
00 = Não Joysticks
01 = OTTO (**
02 = SUREGRIP

Exemplo de códigos de pedido de produto:

O código de pedido xCrane-01-01-01 consiste de
TEC152-001, TDC130-004 e joysticks OTTO

Opções adicionais
xCraneSW
xCraneWH
xCraneSD01

-Cyyyy – nnnn
-Cyyyy – nnnn
-Cyyyy – nn

Software programado de fábrica personalizado para o cliente yyyy, versão nnnn
Chicote do cabo personalizado para o cliente yyyy, configuração nnnn
Monitor de serviço para o cliente yyyy, versão do software nn

*) Confirme as opções de produtos mais adequados nos catálogos de produtos TEC/TDC ou entre em contato com o seu representante local de
Vendas e suporte da Technion para determinar os produtos adequados.
**) Entre em contato com o seu representante local de Vendas e suporte da Technion para obter detalhes dos modelos de joysticks suportados.

Informações de contato
Technion Ltd.
Linkkikatu 15
21100 Naantali
Finland
tel. +358 (0)40 191 1000
fax +358 (0)2 438 9907
www.technion.fi
firstname.lastname@technion.fi

Parceiro da Technion
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Technion Electronics (Suzhou) Co., Ltd.
Ascendas-Xinsu Industrial Square,
Block B #05-11/12,
No. 5 Xing Han Street,
215021 Suzhou, P.R. China
tel. +86 (0) 512 8816 5908
fax +86 (0) 512 8816 5906
info.china@technion.fi

