ELEKTRİKLİ MOTOR KONTROLLÜ BOTLAR İÇİN KONTROL SİSTEMİ
90’dan fazla yat yapıcısı tarafından güverteye kurulan binlerce ünite ile Miami Boat Show’unda “En İyi Teknolojik
Yenilik” ödülünün sahibi olan YACHT CONTROLLER S.r.l. yeni yatını piyasaya sunuyor.
Yeni YACHT CONTROLLER SMART kablosuz kumanda, metalik gri ve mavi
renklerindeki çekici tasarımıyla şu ana kadar denizcilik dünyasında olağanüstü
bir başarıya sahip olan EVO modelinin yerini alarak yeni bir ürün sektörü
yaratıyor.
YACHT CONTROLLER SMART, Dual Band modelinde karakterize olan
yırtılmaz silikon zarlı kumanda kolu ile aynıdır. Gücü ve yüksek kalitede sinyali
sağlamak için ileticinin tamamen su geçirmez pil yuvası üç adet pil içermektedir.
İletici tutulması kolay ve pratik olarak ergonomik bir şekle sahiptir, IP68
koruması bulunmaktadır ve suya daldırılmaya ve su üzerinde yüzmeye karşı
dayanıklıdır.
YACHT CONTROLLER SMART’ın ana özellikleri şunlardır:








Tek banttan iletim.
Her fonksiyonun iki defa kontrol edilmesine olanak sağlayan ve bir
arıza oluşması durumunda yanlış emir verilmesini imkansız hale
getiren çok işlemcili bir yapıya sahiptir.
Maksimum düzeyde güvenlik için her kontrol çıkışı için iki iletime
sahiptir.
Fonksiyon eklemek için modifiye edilebilen ya da yeni bir bota yalnızca kartı değiştirerek transfer
edilebilen modüler bir tasarıma sahiptir.
Alıcının önünde bulunan LED ekranlar elektroniklerin, doğru çalışıp çalışmadığını, aktif kontrollerin
durumunu ve arıza oluşması durumunda arızanın türünü göstermektedir.
Çağrı cihazı bağlantı kaybını gösterir ve ayrıca çeşitli çalışma ve alarm durumlarına sahiptir.

YACHT CONTROLLER SMART, tüm demirleme, manevra problemleri için bir çözümdür ve mürettebat ile
yaşanan iletişim zorluklarından meydana gelen yanlış manevraları önler. Dahası, sağ ve sol motorlar, Kıç ve Baş
pervaneleri ve ırgatlar sürekli olarak kontrol edilerek ve teknenin pozisyonunu düzelterek yalnızca tek bir kişi
tarafından çalıştırılabilir. Tek bir kişi elleri boştayken halatları, takoz etrafındaki doblin halatlarınıatabilir ve halatları
toplayıp bunları emniyete alabilir ve şamandıralara demirleyebilir.
YACT CONTROLLER SMART’ın kullanımı çok kolaydır: teknenin manivelaları
elektronik kontrollerle “nötr” pozisyona getirin, YACHT CONTROLLER alıcısını
köprüde bulunan butona basarak açın, TX’i açın ve iletici üzerindeki butona
basarak kontrolü aktive edin. Şimdi sistem çalışır durumdadır.
Motorları, baş ve kıç pervanelerini çalıştırmak için manevra için gerekli
manivelaları basılı tutun. Bocurgat, karşılıklı butonlara basarak aktive edilir.
Manivelalar üzerindeki basınç serbest kaldığında sistem “nötr” moda geçer.
YACHT CONTROLLER SMART iki elementten oluşmaktadır: manevranın
kontrol edildiği iletici ve köprü üzerindeki mevcut kontrollere yakın olarak
kurulan alıcı.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Kurulumu kolay ve hızlıdır: RX’i kontrol kollarına, düğmeleri ve/veya joystickleri pervanelere ve demir bocurgatına
kolayca bağlayın.
YACHT CONTROLLER SMART yalnızca şu elektronik kontrol markalarında mevcuttur: Volvo EDC, Volvo EVC
B2, Volvo EVC ve D, ZF/Mathers, Glendinning, Cummins/Mercruiser DTS, Morse.




Sistem, 2 yıl garantiye sahiptir ve yalnızca yetkili kişiler tarafından kurulmalıdır.
TX ve RX arasındaki iletişim, diğer kurulu ekipmanlarla karışmayı imkansız hale getiren bir kodlu
protokolle gerçekleştirilir.
Sistem istenildiği zaman kapatılabilir ve ardından tüm sistemler nötr pozisyonuna gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
İletici gücü: 3 batarya 1.5V tip AAA (LR03).
İletici ebatları (mm): 122 x 69 x 42.
İletim ve düşük pil göstergesi LED ekrandır.
Alıcı ebatları (mm): 180 x 170 x 75.
İletim gücü: 5mW (maksimum 50 metre)
Çıkışlar: 2 motor ve sol/sağ Baş pervanesi için
Alıcı gücü: 12V DC ya da 24V DC ± %5 maksimum.
elektronik ileri ve geri kontrolleri.
İletici koruması IP68’e kadar.
Renkler: mavi ya da gri.

2-kanal versiyonu
3-kanal versiyonu
4-kanal versiyonu

TX+RX 08/02/N
TX+RX 08/02/A
TX+RX 08/03/N
TX+RX 08/03/A

5- kanal versiyonu

TX+RX 08/04/N
TX+RX 08/04/A

YC SMART VERSİYONLARI
(port kontrolü & sancak motorları)
(port kontrolü & sancak motorları ve demir manevra ırgatı)
(port kontrolü & sancak motorları ve Baş pervanesi)
(port kontrolü & sancak motorları, demir manevra ırgatı, baş
pervanesi)
(port kontrolü & sancak motorları ve baş & kıç pervaneleri)
(port kontrolü & sancak motorları, baş & kıç pervanesi ve demir
manevra ırgatı)

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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