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EN-JOY LANGATON JOYSTICK-OHJAIN

OMINAISUUDET

YACHT CONTROLLER kehittää innovatiivisia tuotteita parantamaan veneilyn helppoutta ja
turvallisuutta. Suosittujen ja palkittujen Yacht CONTROLLER JCS- ja Yacht CONTROLLER JCS Plusjoystick-ohjainjärjestelmien menestyksen vanavedessä, Yacht CONTROLLER ylpeänä esittää:

Yacht CONTROLLER EN-JOY on YACHT CONTROLLER langattomien
hallintalaitteiden lippulaiva, johon on lisätty helppokäyttöinen ja huippulaadukas
joystick-ohjainsauva.
Tutustu EN-JOYn ominaisuuksiin alla:
• Kaksitaajuustoiminto varmistaa toiminnan myös ulkoisten häiriöiden tai
laitevaurion esiintyessä

MICRO JOYSTICK-OHJAINSAUVA,
SERTIFIOITU TIUKIMPIEN KANSAINVÄLISTEN
STANDARDIEN MUKAAN.

MUOTOILU - TEKNOLOGIA - SUORITUSKYKY
Kauko-ohjaimen virtalähde: 3 kpl 1.5V AAA-paristoa (LR03)
Lähetyksen ja heikon pariston merkkivalot
Lähetysteho: 5mW (50 m max)
Vastaanottimen virtalähde: 12V tai 24V DC ± 5% max
Kauko-ohjaimen mitat (mm): 122 x 70 x 60
Vastaanottimen mitat (mm): 180 x 170 x 75
Helppo integrointi Joystick JCS-järjestelmään
Kaksitoiminen joystick -ohjainsauva ohjailupotkurien
hallintapainikkeella
AUTO/MAN toimintatilat

• Laitteen etupanelin värikoodatut merkkivalot ilmaisevat käytössä olevan
toiminnon, radiolähettimen toimintatilan sekä akun varaustilan ja 		
varoittavat mahdollisista häiriöistä.
• Äänisignaali varoittaa yhteyden katkeamisesta ja erilaisista toimintatilan
muutoksista.
• Moniprosessoritekniikka kahdennetuilla toiminnoilla  
• Kaksi relettä jokaiselle toiminnolle turvallisuuden maksimoimiseksi
• Modulaarinen rakenne
• Automaattisessa tilassa moottoreita ja ohjailupotkureita käytetään
yhtäaikaisesti jolloin myös vähemmän kokeneet veneilijät saavat
täyden hyödyn järjestelmästä
• Manuaalitilassa voit itse hallita moottoreita ja ohjailupotkureita
tarpeen mukaan yhdessä tai erikseen parhaan lopputuloksen 		
saavuttamiseksi
• Kaasun/kierrosluvun hallinta eri asetuksin (vain digitaalisissa
hallintalaitteissa)

OPTIOT

• Kahden ankkurivinssin hallinta

Peräohjailupotkurin hallinta

• Kauko-ohjaimessa vesitiivis rakenne  

Kahden ankkurivinssin hallinta
SSS-järjestelmän hallinta ankkurivinssille
Integrointi Yacht Controller Dual Band tai Smart -järjestelmiin
Kaasun/kierrosluvun hallinta asetuksin (vain digitaaliset hallintalaitteet)
Jopa 4 ohjailupistettä
Moderni, ergonominen muotoilu

• Vesitiivis paristokotelo laitteen takana tekee paristojen vaihtamisesta
helppoa
• Helppo yhdistää olemassa olevaan Yacht Controller Dual Band tai JCS/
JCS Plus-järjestelmään

EN-JOY yhdistää kaikki nämä ominaisuudet pakattuna kompaktiin langattomaan hallintalaitteeseen joka kulkee mukanasi kaikkialla veneessäsi. Riittää
kun asetat moottoreiden hallintalaitteen vapaa-asentoon ja kytket EN-JOYn
päälle, jolloin sinulla on veneesi hallinta käsissäsi. Ohjailu tapahtuu ENJOYn painikkeilla ja joystick-ohjainsauvalla.
Veneesi hallinta on kirjaimellisesti sormesi ulottuvilla, sillä voit liikuttaa venettäsi turvallisesti haluamaasi suuntaan käyttäen veneen moottoreita sekä
ohjailupotkureita tarpeen mukaan. Voit rentoutua ja keskittyä kiinnittymiseen,
kun manööveeraus helpottuu etkä ole sidottu ohjailupaikkaan. Järjestelmä
kytkeytyy automaattisesti vapaa-asentoon, kun vapautat joystickin tai hallintapainikkeen.
EN-JOY voidaan asentaa huomaamattomasti jälkiasennuksena ja se on
yhteensopiva lähes kaikkiin markkinoilla oleviin elektronisiin hallintalaitteisiin
sekä ohjailupotkureihin.

