YACHT CONTROLLER “JCS – Kumanda Kollu Kontrol Sistemi”
YACHT CONTROLLER KUMANDA KOLU “JCS” yalnız olarak ya da popüler
ve EŞSİZ kablosuz uzaktan kumandalı demirleme sistemi olan YACHT
CONTROLLER DUAL BAND ve/veya YACHT CONTROLLER Smart ile
entegre şekilde kullanılabilir.
El ile yapılan birkaç basit hareket ile Kumanda Kolu JCS motorları, Baş ve kıç
pervanelerini eş zamanlı olarak çalıştırmaya olanak verir ve herhangi bir risk
ya da tehlike olmaksızın teknenizi doğru ve kolay bir şekilde herhangi bir
yönde demirlemenizi ve hareket ettirmenizi sağlar.
YACHT CONTROLLER JCS’nin kurulumu çok kolaydır, hiçbir zorluk
yaşanmaz, makine dairesinde yoğun ve maliyetli bir çalışma
gerektirmez; ayrıca tekne uzunluğu boyunca kablo kurulmasına gerek
yoktur, panele kurulan elektronik gaz kontrolü tipi belirlendikten sonra
seçilen kontrol konsoluna yakın bir yerde, güverte köprüsünde ya da
salonda hızlı bir şekilde kurulabilir.
Ayrıca eğer tekne YACHT CONTROLLER Smart ya da YACHT
CONTROLLER Dual Band sistemine zaten sahipse panele kurulu
olan alıcıya bir bağlantı parçasıyla kolayca bağlanarak kurulabilir.
Piyasada bulunan diğer kumanda kollarının aksine YACHT
CONTROLLER JCS, otomatik ve manüel modları sayesinde
maksimum esneklik sağlamaktadır. Otomatik modda denize açılma
deneyimi pek olmayan kişiler için bile yanaşma manevralarına olanak tanıyarak motor ve pervanelerin aynı anda
kullanılmasını sağlar. Manüel modda gerçekleştirmek istediğiniz manevrayı daha iyi kontrol etmek için
gerektiğinde pervaneler motorlarla ya da ayrı olarak aktive edilebilir.
YACHT CONTROLLER JCS ayrıca, gerçekleştirilen manevralarda tam olarak neyin aktive edildiğini gösteren,
motor ve pervanelerin yerini göstererek tekneye açık ve pratik bir tasarım katan, gün ışığında da görülebilen
kontrol panelli bir LCD ekran ile donatılan tek üründür. JCS paneli, dil seçimi, ölçüm birimleri, doğru tanılar ve
diğer birçok özellik gibi çeşitli çalışma modlarını ayarlamak için de kullanılabilir. Dijital protokol ile donatılan gaz
kontrolleriyle seçilen hızlandırma yüzdesine ve tedarik süresine bağlı olarak farklı ayarlarla hızlandırma yapılabilir.
Eğer bocurgat (tek ya da çift) seçeneği mevcutsa zincir sayacıyla çekme/indirme fonksiyonu JCS panelinden
kontrol edilebilir. Ayrıca demirin çekilmesi sırasında zincirin son 3 metresine kadar standart hızda çekme
sağlayan ve sonunda demiri minimum hızda çekmek için dereceli olarak yavaşlatmaya izin veren ve MZ
Electronic tarafından geliştirilen SSS (Güvenli Denize Açılma Sistemi) fonksiyonu ile entegre edilebilir.
Bu, hasar riskini önler ve bocurgatı bozulmasına sebep olabilecek zararlı sarsıntılardan korur. Sistem, demir
tamamen çekildiğinde duracaktır.
YC JCS kumanda kolu tüm bunlar içindir: sizin için Yacht Controller tarafından tasarlanan, teknenizi yönetmeniz
için diğer geçerli ve gerekli yardımı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kolay ve hızlı kurulum: sadece kontrol ünitesini kontrol kollarına, pervanelere ve demir bocurgat düğmelerine
ve/kumanda kollarına bağlayın.
YC Dual Band ve Smart kurulu olan teknelerde JCS’yi kurmak çok daha kolaydır; yalnızca birkaç bağlantı parçası
bağlanır ve sistem kullanıma hazırdır.
Yacht Controller JCS şu anda piyasada bulunan tüm elektronik kontroller için mevcuttur:
Volvo EDC, EVC, ZF Mathers, Morse, Teleflex, TwinDisc, Vetus, BoschtRexroth, MTU Blue Line, Detroit DDEC, CAT,
MAN, Glendinning, Cummins, ve benzeri.
Sistem iki yıl garantiye sahiptir ve yalnızca yetkili teknisyenler tarafından kurulmalıdır.
Sistem istenildiği zaman kapatılabilir ve sonuç olarak tüm kontroller nötr pozisyonuna geri döner.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güneş ışığında görülebilen LCD ekran aşağıdakileri
Güç kaynağı 12 / 24 V
gösterir:
Bileşenler IP 67
- OTOMATİK/MANÜEL çalışma modu
Kıç ve Baş pervanelerinin ayrı çalıştırılması için iki
- Aktivasyonlar için sinoptik panel
buton ile üç akslı kumanda kolu
- Ayarlama
- Dil
- Tanılar ve diğer birçok özellik

SEÇENEKLER
Kıç pervanesinin idaresi
2 demir ırgat idaresi
Yardımlı demir çekme için SSS (güvenlik denize açılma sistemi) idaresi
YC kablosuz Dual Band ya da Smart ile entegrasyon
Farklı ayarlarla hızlandırma idaresi (yalnızca dijital modellerde)
5 konsola kadar
Resimde görülen ürün ve teknik özellikleri bildirim yapılmadan değiştirilebilir. Yacht Controller S.r.L. mevcut olmayan ürünlerle ya da ürün modelleriyle ilgili sorumluluk
kabul etmemektedir. Bu katalog uluslararası kullanım içindir. Bazı ürünler tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Yacht Controller kayıtlı bir ticari markadır.
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