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5. OPERATIONAL TESTSPre-check machine setup 
 Position machine in remote control testing area.

 Ensure the machine is at operating temperature.

 Set machine on remote control (safe working distance, barricade)

 Use site specific guidelines.Test and confirm the correct operation of: ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Pre-start alarm 
Engine start 

Engine stop 

Emergency stop 
Tilt switch stop 

Start isolator 
Bucket Operation

Not applicable to this machine 
Raise 

Lower 

Curl 
Dump Blade Motion

Not applicable to this machine 
Raise 

Lower 

Single tilt 
Pitch forward 

Pitch back 

Dual tilt 
Tilt left 

Tilt right 
Ripper Motion

Not applicable to this machine 
Raise 

Lower 

In 
Out MachineForward 

Reverse 
Left steering 

Right steering 
Raise RPM 

Lower RPM 

Horn 
Steering inhibit  Automatic Brake Application (ABA) system 

Override system 
Hour meters  External park brake lamp 

Front lights 
Rear lights  Retrieval system / Emergency brake release 

Park brake (released)  Park brake (applied) 
Service brakes 

Remote power brake 
interlock  External service brake  External remote on light 

Forward/Reverse delay  Ladder raise/lower decelerate 


Proportional service brakes  Machine braking distance   m Gears Up-shift  Up-shift inhibit – when machine motion forward  Up-shift inhibit –  second gear 

Down-shift  Automatic down-shift (direction change) 
Fire activation  Starter motor isolator 

With machine stationary press raise gear button 4 times. Record 

‘gear change’ displayed on TX LCD. Confirm this meets site standards 
Gear Change 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments
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3. ELECTRICAL TESTS Turn machine starter motor isolator OFF and check operation using cabin START switch.

 With engine stopped and transmitter OFF, place transmitter safely on the machine.

 Set the machine to remote control, turn transmitter ON.
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Receiver (Confirm operation)
LED/LCD 

Power  Record voltage at receiver
Interface

Power & earths 
Record voltage at logics 

plug

External LED warning lamps (Confirm operation)

Amber – Park brake 
Blue – Remote on  Blue flashing – Guidance 

enabled 
Machine lights (Confirm operation)

Rear lights 
Front lights 

Horn 

EMS Feedback System (Confirm operation)

Engine high temperature  Engine oil low pressure  Hydraulic oil low level 

Coolant low level 
Brake applied 

Guidance enabled 

Brake low pressure 
Check engine 

Engine stop 

Fire Activation Solenoid (Confirm operation)

Activate fire system (If required)  Remove and apply power  Replace tamper lock 
UPS

Status LEDs 

Antenna 
Ohm meter data 

Teleremote System Operation (Confirm operation)

Teleremote lighting  All camera pictures (Check alignment) 


COMMENTS

INITIAL 

4. PROPORTIONAL SETTINGSRecord settings (calibrate if necessary) ACTION MIN (% PWM) MAX (%PWM) COMMENTS 

Raise RPM 
Steer left 

Steer right Raise bucket Lower bucket 
Curl bucket Dump bucket Forward throttle 

Rev throttle Service brake 
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ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Remote Component Enclosure (External)

Not applicable to this machine  RCE mounting bolts are 
secure  Enclosure is free of rust, dents, etc 

Bulkhead plugs (sealed from environment)  Lid hinges are secure and move freely 
Inspect lid latches 

Inspect lid seal  External earth connections Remote Component Enclosure (Internal)
Clean  Internal earth connections  All internal looms secure 

Dry COMMENTS

INITIAL 
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Switch, Isolator 
Start isolator 

Switch, Local – Remote
Switch condition  Safety rules fitted inside 

cabin  Remote control label 

Protective bracket 
Terminals secure 

LED pilot lamp 
Circuit Breakers

Wiring and terminals secure  Free from corrosion Teleremote Electrical System (Inspect & Test)

Not applicable to this machine  Teleremote power switch 
Breakers 

Protective bracket 
Teleremote label 

Dash harness 

Terminals secure 
Electrical plugs  Yellow LED pilot lamp 

Seal all plugs from environment 
Connections 

COMMENTS

INITIAL 
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Fire Suppression System
Wiring 

Solenoid valve  Remove and regrease 

Free from corrosion 










COMMENTS

INITIAL 

All fi ld t b t d bl k

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments

MANUTENÇÃO REMOTA DE MÁQUINA ON-SITE

A inatividade dos equipamentos devido ao mau funcionamento ou defeitos pode custar caro. 

A RCT oferece manutenção e auditoria ControlMaster™ de sistemas de Automação, Tele-remoto e 
Controle Remoto on-site. 

Nossos Programas de Manutenção ControlMaster™ oferecem 

verificações operacionais e manutenção preventiva para reduzir o 

risco de defeito no equipamento durante períodos vitais de produção.

A manutenção preventiva regular é essencial para manter suas 

Soluções ControlMaster™  funcionando de maneira segura e confiável. 

A RCT tem uma equipe exclusivamente dedicada ao atendimento ao 

cliente, preparada para oferecer o serviço de manutenção para as 

Soluções de Controle Remoto mais adequado para o seu maquinário. 

As equipes de manutenção RCT estão em treinamento contínuo e 

regulamente informadas sobre atualizações e desenvolvimento de 

produtos. Os serviços remotos devem ser realizados apenas pela 

RCT – a Fabricante Original do Equipamento (Original Equipment 

Manufacturer - OEM).

Como OEM, a RCT oferece um programa de serviço estruturado 

de verificação operacional e manutenção preventiva. O cronograma 

de manutenção recomendado abaixo especifica a frequência dos 

serviços e o provedor recomendado. A RCT recomenda que a 

manutenção remota do maquinário seja realizada a cada 3 meses 

ou 1500 horas de uso e conduzida apenas pela RCT. Seguir essa 

recomendação assegura o cumprimento da seção 3.6 do AS/

NZS 4240.2:2009. A equipe operacional e de manutenção da sua 

empresa deve estar totalmente ciente de, e cumprir, todas as outras 

exigências determinadas no AS/NZS 4240.2:2009 (consulte as leis e 

regulamentações de mineração relevantes na sua região para outras 

possíveis exigências).

A RCT aponta uma equipe para realizar serviços de manutenção 

do seu maquinário e equipamento de controle remoto em intervalos 

regulares para se certificar de que o equipamento se encontra em 

condições seguras de operação, conforme as recomendações da 

RCT e dos padrões AS/NZS 4240.2:2009 para o controle remoto de 

equipamentos de mineração.

Uma parte importante do Programa de Manutenção ControlMaster™ 

da RCT é fornecer uma documentação abrangente dos serviços de 

manutenção que permitem que você possua registros detalhados da 

manutenção realizada e fornecem um histórico para planejar futuras 

manutenções e diagnósticos de conserto. A RCT acredita que isso 

seja uma ferramenta crucial caso haja necessidade de comprovação 

da realização de serviço e manutenção.

OPERAÇÃO FREQUÊNCIA REALIZADO POR A RCT OFERECE

Prestart de Máquina Remota Antes de operar a máquina por controle remoto Operador - Cliente (1)
Modelo de Planilha de 
Verificação

Teste de Função Remota A cada 2 semanas ou 250 horas de operação Técnico de Manutenção do Cliente (1)
Modelo de Planilha de 
Verificação

Manutenção de Máquina Remota /Tele-remota 1 vez por mês ou 500 horas de operação Técnico de Manutenção do Cliente (1 & 2)
Modelo de Relatório de 
Manutenção

Manutenção de Estação de Controle Tele-
remoto

1 vez por mês ou 500 horas de operação Técnico de Manutenção do Cliente (1, 2 & 3)
Modelo de Relatório de 
Manutenção

Manutenção de Máquina Remota/Tele-remota 
OEM

A cada 3 meses ou 1500 horas de operação
Técnico de Manutenção Autorizado e em Treinamento 
RCT

Relatório de Manutenção 
Combinado

Manutenção de Transmissor/Receptor OEM A cada 6 meses ou 3000 horas de operação
Técnico de Manutenção Autorizado e em Treinamento 
RCT

Relatório de Manutenção 
Combinado

Aumentar a segurança e a produtividade é o foco para a maioria das operações de mineração. Elas são o que impulsionam o 
desenvolvimento bem-sucedido da Solução Guidance da RCT. A Solução é um sistema de controle semi-autônomo para operações 
de controle tele-remoto utilizando infra-estrutura mínima que permite rápido deslocamento de uma área de trabalho para outra.

Exemplos de Relatórios de Manutenção de Maquinário
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COMPONENTES PARA CONTROLE REMOTO

Equipamentos com defeito podem comprometer a segurança do seu maquinário

Juntamente com a manutenção das máquinas, a RCT recomenda a 

manutenção regular de transmissores e receptores ControlMaster™.

Nosso Programa de Manutenção ControlMaster™ para transmissores 

e receptores foi desenvolvido para oferecer verificações operacionais 

e serviços de manutenção preventiva para reduzir o risco de mau 

funcionamento durante períodos vitais de produção e para garantir que 

as unidades operem de forma segura e confiável.

A RCT tem uma equipe dedicada ao atendimento ao cliente treinada 

para realizar manutenção e consertos de unidades de transmissores e 

receptores. Cada membro da nossa equipe de atendimento ao cliente 

recebe treinamento regular para estar a par das mudanças frequentes das 

novas tecnologias. Manutenções e consertos só podem ser conduzidos 

com eficiência quando realizados pelo fabricante, RCT.

A RCT recomenda que os transmissores e receptores sejam revisados 

a cada 3000 horas de uso ou 6 meses. Esse serviço é realizado nos 

centros de serviço da RCT. Kits remotos são disponibilizados para aluguel 

para garantir que a máquina possa continuar sendo operada e para 

minimizar seu tempo de inatividade.

BENEFÍCIOS

 � Cumpre as exigências do AS/NZS 4240.2:2009. 

 � Cumpre os cronogramas de manutenção recomendados 
pelo OEM.

 � A manutenção preventiva reduz o tempo de inatividade da 
máquina e os custos com consertos. 

 � Auxilia as equipes de manutenção presentes no local 
a ganhar mais conhecimento sobre o produto através 
de visitas regulares e do contato com técnicos de 
atendimento ao cliente da RCT.

 � Ajuda a garantir que os sistemas remotos operem de forma 
segura e confiável. 

 � Garantir que todos os componentes de controle remoto 
da máquina estejam em perfeita ordem de funcionamento 
auxilia na redução de diagnósticos incorretos de problemas 
em unidades transmissoras e receptoras. 

 � Documentação sobre a realização da manutenção 
fornecida ao cliente para registro na unidade de trabalho. 

Exemplos de Manutenção de Transmissores e Receptores
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SERVICE FORM
REMOTE SYSTEM TELEREMOTE/SURFACE CONTROL 

STATION SERVICE 

Date: 

Technician: 
Job Number: 

Part Number: 

Cabin/PC Serial Number: 
MTA Part Number: 

Customer: 

Site:Warranty: 
Quote (if required):Service For 

TELEREMOTE CABIN  MODULAR TELEREMOTE ASSEMBLY (MTA)  TLC 

TELEREMOTE CHAIR 
SURFACE CONTROL STATION (FOCS) 


⚠ The following service must be completed in full.⚠ Ensure the machine is correctly isolated prior to starting service.
⚠ Do not tamper with the high voltage equipment on

Teleremote cabins.

Filter combiner:


Hybrid coupler 

TV type: 
Number of AMP’s: 

AMP type: 
Bi-directional 

Old style 

Barrier type: 
Integrated barrier 

Laser guard 

Barrier sense type: 
Continuous 

Pulsed 

Chair type: 
2000 

2200 

Bypass plugs present: 
Yes 

No 

Demodulators:
Yes 

No 

Demodulator channels: 1 

 2 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments

F0195.docx  |  Rev 2.2  |  Modified on 17/10/2017  |  © Remote Control Technologies Pty Ltd 

29  |  57 

1. VISUAL INSPECTION OF:(Check for corrosion, wear & tear, damage, leaks, arcing, tightness of screws/bolts or any other cause for failure) 

ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Cabin / Teleremote PC

Comms & barrier bulkhead 
Television sets 

Voltage converter 

Barrier system 
Duplexor 

Junction box 

Multiplexor 
Power supply  Teleremote cabin shell 

Wiring & plug for transmitter 
Cabin flooring 



COMMENTS

INITIAL ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Chair
Joysticks (boots, shafts & handles) 

Electrical plugs 
Junction box 

Seat cushions 
Seat adjustments 

Chair to TX lead 

Surface control TX 




COMMENTS

INITIAL ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Docking Station 
Not Applicable  Antenna BNC connection 

Cannon plugs 

Mounting bolts 
Cables 

Selector switch 

LED 
Mounting foot  Internal moisture 

COMMENTS

INITIAL ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Modular Teleremote Assembly (MTA)

Comms bulkhead 
Television sets  TV remote control(s) 

Case and screen 
Power cable & plug  Antenna cable & plug 

Fuse holder COMMENTS

INITIAL 2. ELECTRICAL TESTSITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Cabin

Continuity test all comms cables & plugs  Remove TV’s and remove any rubbish from cabinet 
Clean TV screens 

Clean A/C filter  Demodulator (voltage 
output)  Video amplifiers (correctly configured) 

COMMENTS

INITIAL 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments
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ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Teleremote Chair

Open junction box and  Inspect all connections  Check for moisture & corrosion  Inspect junction box lid seal 

COMMENTS

INITIAL 
ITEM 

OK ITEM 
OK ITEM 

OK

Modular Teleremote Assembly (MTA)

Check voltage to each TV  Check continuity of each aerial lead  Clean TV’s and cabinet  
vents 

COMMENTS

INITIAL 3. OPERATIONAL TESTS
⚠ If not previously tested in Monthly Machine/Remote Service, test all machine

functions via the Teleremote cabin / Teleremote PC or MTA.
Test and confirm the correct operation of barrier system: 

ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Electronic Barrier System
Power supply 12 V 

Barrier Eye
Power supply 24 V 

Clean & align 
Check operation 

Electronic Barrier Reset
Check operation 

Barrier Eye Reflector
Check operation 

Barrier Operation

Drive machine through barrier and record  shutdown distance 
Distance   m 

COMMENTS

INITIAL Test and confirm the correct operation of Teleremote monitors: 

ITEM 
OK ITEM 

OK ITEM 
OK

Monitors
Tune front image to channel 1  Tune rear image to channel 2 Picture Quality

Confirm (adjust accordingly) 

Cabin
Confirm cabin loss 8 dB or less COMMENTS

INITIAL 

All fields to be entered, no blanks 

 = Good, no defect found |  = Attention required, see comments | [–] = Not Applicable, see comments
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MANUTENÇÃO REMOTA EM OFICINA - OEM

UNIDADES PARA ALUGUEL

A RCT possui uma ampla gama de hardware de suporte a produtos disponível para alugel, ideal para projetos a curto prazo e 
substituição temporária durante conserto/manutenção de produtos existentes. Todos os hardware remotos estão disponíveis, de 
Telecabines, a kits de controle remotos, câmeras, Teletransmissores e controladores do sistema Guidance.     

TROCA NA MANUTENÇÃO

A RCT disponibiliza troca na manutenção. Os clientes podem enviar todo hardware (de interfaces a controladores de incêndio) para 
a filial da RCT mais próxima, onde eles serão inspecionados e relatados. Se o valor do serviço exceder 75% do valor do produto 
novo, o cliente pode optar pela compra de uma unidade de troca por um preço competitivo e com garantia.

A RCT também oferece manutenção expressa quando necessário para acomodar limitações de tempo.
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PACOTES DE SUPORTE PÓS-VENDA

PRÉ-ADQUIRIDOS ANUALMENTE

Os pacotes pré-adquiridos são projetados baseados em 2 
visitas anuais. Cada visita engloba 14 dias para 1 sistema, e 
3 dias extras por máquina adicional ou estação de operação  
adicional.

 � Técnico de manutenção on-site; 
 - Manutenção do sistema & otimização
 - Telecabines & manutenção da área de serviço
 - Conserto de componentes 
 - Consolidação e relatório de peças 
 - Treinamento de Reciclagem 
 - Treinamento de Manutenção

 � Técnicos on-site (por dia) – selecione o número de dias 
necessários on-site 

 � Manutenção e upgrades de software 

 � Manutenção de peças necessárias por 1 ano (sem custo 
adicional) 

 � Disponibilidade do sistema on-site & relatórios de 
performance 

 � Diagnóstico do sistema Guidance e dados dos relatórios 
de peformance anuais  

 � Mailing list do grupo de usuários 

 � Garantia estendida de 12 meses 

*Os dias pagos para o serviço do técnico também podem ser 
usados quando se fizer necessário ao cliente.

SOB-DEMANDA

O pacote Sob-Demanda de suporte e manutenção inclui teste 
do sistema, manutenção e reparos, upgrade dos sistemas da 
máquina, além de manutenção, testes, reparos e upgrades da 
estação do operador.

 � Técnico de manutenção on-site; manutenção do sistema & 
otimização;
 - Telecabines & manutenção da área de serviço
 - Conserto de componentes 
 - Consolidação e relatório de peças 
 - Treinamento de Reciclagem 
 - Treinamento de Manutenção

 � Técnicos on-site (por dia) – selecione o número de dias 
necessários on-site 

 � Manutenção e upgrades de software 

 � Manutenção de peças necessárias por visita

 � Relatórios de utilizaçao do sistema Guidance on-site

 � Download de diagnóstico do sistema Guidance com 
relatórios de situação e defeitos

 � Mailing list do grupo de usuários
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