
Software Sesam

Software Sesam används till fjärrmanöv-
rering av grindar, bommar och portar. 
   Typiska användningsområden för Software 
Sesam är truckdatorer monterade i truckar 
som opererar i miljöer där man använder 
fjärrstyrda portöppnare. Software Sesam  
kan även kopplas till stationära datorer.
   Systemet är flexibelt och bygger på mod-
ern digital teknik. Software Sesam är en  
sändare som kopplas till truckdatorn,  vilket 
gör att den inte tar någon extra plats på 
truckens manöverpanel. 
   Software Sesam applikationen manövre-
ras direkt på datorns pekskärm eller med 
en vanlig mus. Själva hårdvaran är en kom-
pakt sändare med antenn, en modemkabel 
för anslutning till datorn och mjukvara.  
Modemkabeln matar även sändaren med 
ström vilket gör lösningen än mer flexibel. 
   Software Sesam har 3 funktioner och 
kan manövrera upp till 999 portar. Den 
kan även användas tillsammans med andra 
Sesam 500 sändare. Sändaren placeras 
på lämplig plats i trucken och ansluts via  
medföljande kabel. Mjukvaran installeras 
med medföljande installations-CD och 
antennen monteras direkt på sändaren. 
Möjlighet finns att flytta antennen med  
en extra antennkabel.
   Software Sesam är anpassad för att klara 
miljöer där den utsätts för exempelvis fukt, 
damm, kyla, värme, stötar och vibrationer.

Åkerströms SW-Sesam  
por töppn ingssy tem är 
framtagen för att ge den 
säkerhet,  illförlitlighet och 
enkel hantering som krävs 
av utrustning i krävande 
industriell miljö.

Åkerströms har över 50 års erfarenhet av att utveckla radiostyrning  

för industrin med dess specifika behov. Åkerströms radiostyrda 

portöppningssystem Sesam 500-serie är framtaget för att ge den  

säkerhet, tillförlitlighet och enkel hantering som krävs av utrustning i 

krävande industriell miljö.

T E K N I S K A  F A K TA

Fördelar
Kompakt och smidig design som kräver 

minimalt med utrymme.
Enkel installation och integration med en  

dator minimerar risken att tappa bort enheten.
Kostnadseffektiv, sänker totalkostnaden 

för ditt system.
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Anslutningar: 
1 seriell RS232 port (D-SUB 9)
Kabel: Modemkabel
Antenn: 1/4-våg med BNC-kontakt
Spänningsmatning: 12 VDC ± 10% 
Strömförbrukning: <25 mA
Strömmatning via RS232 modemkabel
Frekvens: 433,92 MHz 
Mjukvara: 
CD-ROM med installations mjukvara
Tillval: Antennkabel, 5 m
Dimensioner: Höjd: 81 mm Bredd: 94 
mm Djup: 40 mm

SW-SeSAM pAKeTinnehåll
1. Sändare med BNC kontakt för extern 
antenn anslutning
2. RS232 modemkabel med 
strömmatningsfunktion, 2 m
3. Installations CD
4. Antenn 1/4-våg
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Åkerströms Björbo AB, 780 45 Björbo. 

sales@akerstroms.se, www.akerstroms.se
Åkerströms Björbo AB förbehåller sig rätten att förändra 
informationen i detta dokument
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