TASARIM – TEKNOLOJİ – PERFORMANS

KULLANIM KOLAYLIĞI:
OTOMATİK MOD:
MANÜEL MOD:
JCS PLUS PANEL:

TASARIM
VE ERGONOMİ

Elinizin tek bir basit hareketi ile motorları, baş ve kıç pervanelerini
çalıştırabilirsiniz.
Demirleme için en az deneyimli tekne kullanıcılarına bile olanak vermek için
motor ve pervaneler aynı anda kullanılabilir.
Demirleme manevralarını kendiniz idare etme olasılığına sahip olacak ve
pervaneleri motorlarla birlikte ya da ayrı olarak çalıştırabileceksiniz.
Manevra sırasında aktif olan fonksiyonları gösteren ve güneş ışığında da
görülebilen bir LCD ekrana sahiptir. Demiri indirme / çıkarma komutları
bulunmaktadır. Tanıları ve diğer bilgileri görselleştirir.
Tasarım ve ergonominin derin araştırmalarının sonucudur. Kumanda kolu ile
manevrada son teknolojidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Güç kaynağı 12 / 24 V
Bileşenler IP 67
Baş ve kıç pervanelerinin ayrı ayrı çalıştırılması için
iki butonlu üç akslı kumanda kolu
Gün ışığında görülebilen ekran aşağıdakileri
göstermektedir:
OTOMATİK/MANÜEL çalışma modu
Çalışma sinoptiği
Ayarlama
Dil
Tanılar ve diğer birçok özellikler

KUMANDA KOLLU KONTROL SİSTEMİplus
Eğer yeni, çekici tasarım ile birlikte size daha fazla
rahatlık, doğruluk ve güvenlik sağlayacak bir kumanda
kolu arıyorsanız JCS Plus tam size göre.
Popüler ve eşsiz Yacht Controller kablosuz uzaktan
kumandalı demirleme sistemleri olan Dual Band ve
Smart’a bağlanır ve yalnız başına ya da bunlarla
entegre olarak kullanılabilir.
Kumanda kolu JCS elinizi basitçe hareket ettirerek
motorları, kıç ve baş pervanelerini aynı anda
çalıştırmanızı ve risk ve tehlike olmaksızın tekneyi
herhangi bir yöne tam olarak ve kolayca 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
Dual Band sistemine zaten sahipse panele kurulu olan
alıcıya bir bağlantı parçasıyla kolayca bağlanarak
kurulabilir.
JCS Plus, 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.

•
•
•
•

Kıç pervanesinin idaresi
2 demir bocurgatının idaresi
Yardımlı demir çekme için SSS idaresi
YC kablosuz Dual Band ya da Smart
ile entegrasyon
• Farklı ayarlarla hızlandırma idaresi
(yalnızca dijital modellerde)
• 4 konsola kadar
• Modern tasarım, ergonomi

Manüel modda gerçekleştirmek istediğiniz manevrayı
daha iyi kontrol etmek için gerektiğinde pervaneler
motorlarla ya da ayrı olarak aktive edilebilir.
JCS Plus, düğmenin yüzeyini kaplayan yüksek
kavrama oranı ve ergonomik şekli sayesinde
manevraları güvenli ve doğru yapan bir kulpun
derin araştırmaları sonucu ortaya çıkan ergonomik
ve yenilikçi tasarımı ile üç-akslı bir düğmeye
sahiptir.
Ayrıca manevralar, manevra sırasında hangi
fonksiyonların aktif olduğunu anlamanızı sağlamaya
yardımcı olacak pervane ve motorları göstererek
teknenin açık ve pratik bir çizimini sağlayan JCS Plus
paneli sayesinde çok daha kolay yapılmaktadır.
Panel ayrıca dil, ölçüm birimi, görüntüleme tanıları ve
benzerlerini seçmek için kullanılabilir.
Dijital protokol ile donatılan gaz kontrolleriyle seçilen
hızlandırma yüzdesine ve tedarik süresine bağlı olarak
farklı ayarlarla hızlandırma yapılabilir.
MZ Electronic tarafından tasarlanan ve geliştirilen SSS
(Güvenli Denize Açılma Sistemi) bir seçenek olarak
mevcuttur ve demiri aşamalı olarak yavaşlatıp
minimum hızda çekmeden önce zincirin son 3
metresine kadar standart hızda çekmenizi sağlar.
Zincirin sonuna gelindiğinde bıyığa ya da eğmeç valse
zarar gelmesinden kaçınmak ve vinci zararlı
sarsıntılardan korumak için sistem duracaktır.
JCS Plus, yenilikçi, teknolojik ve güvenli demirleme
ürünleri üreten Yacht Controller tarafından yaratılmış
bir üründür.

