
LANGATON KAUKO-OHJAIN VENEISIIN SÄHKÖISILLÄ HALLINTALAITTEILLA

YACHT CONTROLLER on ainutlaatuinen tuote, jonka avulla voit ohjailla suurtakin alusta  
helposti ja turvallisesti rantautuessa, jopa yksin ollessasi. Yacht Controller on asennettu  
jo tuhansiin veneisiin ja miltei sataan eri venemerkkiin minkä lisäksi se on voittanut mm.  
“Best Technological Innovation”-palkinnon Miamin venenäyttelyssä.

Uusi YACHT CONTROLLER SmART langaton kauko-ohjain viehättää muotoilullaan ja on  
saatavana sinisenä ja harmaana. Se korvaa suositun YACHT CONTROLLER EVO-mallin,  
jonka voidaan sanoa olleen suunnannäyttäjä koko tuotesektorille.

YACHT CONTROLLER SmART-mallissa on samanlaiset kestävät hallintanäppäimet kuin  
Dual Band-mallissa. Vesitiivis rakenne ja AAA-paristojen (3 kpl) käyttö virtalähteenä tuovat 
käyttövarmuutta ja käytännöllisyyttä, laitteen teknisistä ominaisuuksista tinkimättä. 
Kauko-ohjain on tarkoituksenmukaisesti muotoiltu ajatellen käytön helppoutta ja kaiken 
lisäksi se kelluu! 

YACHT CONTROLLER SmART keskeiset toiminnot:

 Langaton radiolinkki (1-taajuus).

 Moniprosessorirakenne joka mahdollistaa toimintojen varmistuksen, jolloin virheellisiä  

 komentoja ei voi antaa vahingossa tai edes vikatilanteessa. 

  Kaksi relettä jokaiselle toiminnolle turvallisuuden maksimoimiseksi.

 Modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa toimintojen lisäämisen myöhemmin tai laitteen siirron toiseen veneeseen. 

 Havainnolliset merkkivalot sekä kauko-ohjaimessa että keskusyksikössä kertovat toiminnan tilasta ja mahdollisista    

 virhetilanteista.  

 Summeri kertoo yhteyden tilasta ja varoittaa yhteyden katkeamisesta.

YACHT CONTROLLER SmART vapauttaa veneen päällikön ohjauspisteestä sinne missä häntä oikeasti tarvitaan ja vähentää 
huomattamasti miehistön huonon kommunikoinnin seurauksena tapahtuvia 
ohjausvirheitä ja mahdollisia vaaratilanteita. Kippari voi hallita veneen 
moottoreita, keula- ja peräpotkuria  sekä ankkurivinssiä juuri sieltä mistä 
tilannetta pystyy parhaiten tarkkailemaan, vaikkapa uimatasolta. Lisäksi 
Yacht Controller vapauttaa myös samanaikaisesti esimerkiksi kiinnittämään 
köysiä, joten Yacht Controller on todellakin miehistösi ylimääräinen, tehokas 
jäsen!

YACHT CONTROLLER SmART on helppo käyttää: aseta veneen 
hallintalaitteet vapaa-asentoon (neutral), kytke Yacht Controller päälle 
ja aktivoi kauko-ohjain. Järjestelmä on sen jälkeen käytössäsi kauko-
ohjaimella. 

Käyttääksesi moottorin ja ohjailupotkureiden ohjausta, paina ja pidä 
pohjassa haluamaasi näppäintä, kuten myös jos haluat käyttää ankkurivinssin 
ohjausta. Kun vapautat näppäimen, järjestelmä palaa vapaa-asentoon. 

YACHT CONTROLLER SmART koostuu kahdesta osasta: kauko-ohjain 
(lähetin) jolla hallintakäskyt annetaan ja keskusyksiköstä (vastaanotin) joka 
huolehtii käskyjen välittämisestä veneen moottoreille ja ohjailupotkureille.



   OmINAISUUDET

Asennus tapahtuu siten, että Yacht Controller keskusyksikkö kytketään hallintalaitteisiin sekä keula-/peräpotkurien ja 
mahdollisesti ankkurivinssin kytkimiin. Keskusyksikkö sijoitetaan useimmmiten kojelaudan sisälle pois näkyvistä.

YACHT CONTROLLER SmART on saatavilla yleisimpiin sähköisiin hallintalaitteisiin kuten Volvo EDC, Volvo EVC B2, Volvo EVC C 
and D, ZF/Mathers, Glendinning, Cummins/Mercruiser DTS, Morse.

 Yacht Controllerille myönnetään 2 vuoden takuu ja asennus tapahtuu aina valtuutetun asentajan toimesta.

 Langaton tietoliikenne keskusyksikön ja kauko-ohjaimen välillä tapahtuu koodattuna muiden radiolaitteiden aiheuttamien  

 häiriöiden minimoimiseksi.

 Järjestelmä voidaan kytkeä pois päältä milloin tahansa ja samalla kaikki hallintalaitteet palautuvat vapaa-asentoon.

TEKNISET TIEDOT
Kauko-ohjaimen virtalähde: 3 paristoa 1.5V tyyppi AAA (LR03).
Lähetyksen ja heikon pariston merkkivalot.
Lähetysteho: 5mW (maks. n. 50 metriä).
Keskusyksikön sähköjärjestelmä: 12V DC tai 24V DC ± 5% maks.
Kauko-ohjaimen suojausluokka IP68.

Kauko-ohjaimen mitat (mm): 122 x 69 x 42.
Keskusyksikön mitat (mm): 180 x 170 x 75.
Liitännät: elektroninen eteen/taakse 2 moottorille
ja vasemmalle/oikealle keula-/peräpotkurille.
Värivaihtoehdot: sininen tai harmaa.

YC SmART VERSIOT
2-kanavainen versio TX+RX 08/02/N (hallinta kahdelle moottorille)

3-kanavainen versio
TX+RX 08/02/A (hallinta kahdelle moottorille ja ankkurivinssille)

TX+RX 08/03/N (hallinta kahdelle moottorille ja keulapotkurille)

4-kanavainen versio
TX+RX 08/03/A (hallinta kahdelle moottorille, ankkurivinssille ja keulapotkurille)

TX+RX 08/04/N (hallinta kahdelle moottorille sekä keula- ja peräpotkurille)

5-kanavainen versio TX+RX 08/04/A (hallinta kahdelle moottorille, keula- ja peräpotkurille sekä ankkurivinssille)

Tässä esitteessä kuvatut tuotteet ja niiden tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Yacht Controller S.r.L. tai sen maahantuojat eivät vastaa tuotteiden saatavuudesta tai 
tuotteiden mallivaihdoksista. Tämä esite on kansainväliseen käyttöön. Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa. Yacht Controller on rekisteröity tavaramerkki.

Aktivointi
On/Off

Ankkurivinssi

Keulapotkuri

moottorit

Peräpotkuri

Lähetyssignaalin merkkivalo

Heikon pariston merkkivalo
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