JCS
YACHT CONTROLLER JCS – smidig manövrering med joystick
Yacht Controller Joystick ”JCS” kan användas enskilt eller integreras
med de populära och exklusiva trådlösa manöversystemen för båtar
med elektroniskt motorreglage, Yacht Controller Dual Band och/
eller Yacht Controller Smart.
Med Joystick JCS kan du med en enkel handrörelse samtidigt sköta
såväl motorerna som bog- och akterpropellrarna, vilket gör att du
kan manövrera båten i vilken riktning som helst och förtöja den
exakt som du vill och på ett mycket enkelt sätt – helt riskfritt.
Yacht Controller JCS är mycket enkel att installera. Inga krångliga,
störande eller kostsamma arbeten behöver utföras i maskinrummet.
Det behövs heller inga kablar längs båtens hela längd. När systemet
identifierat det elektroniska styrsystemet som installerats ombord
går det snabbt att installera joysticken i närheten av den valda
styrstationen, antingen på bryggan eller i salongen. Om båten
därtill redan är utrustad med en Yacht Controller Smart fjärrkontroll
eller ett Yacht Controller Dual Band manöversystem, kan joysticken
installeras mycket enkelt endast genom att skapa en anslutning till
den mottagare som redan finns ombord.
I motsats till andra joysticks som finns på marknaden erbjuder
Yacht Controller JCS maximal flexibilitet genom att den kan
användas både automatiskt och manuellt. När den är i automatiskt
läge används motorerna och propellrarna samtidigt, vilket
underlättar förtöjningsmanövreringen även för dem som har mindre
erfarenhet. När den är i manuellt läge kan propellrarna aktiveras enligt önskemål, antingen tillsammans
med motorerna eller separat, för att ge bättre kontroll över den önskade manövern.
Yacht Controller JCS är också den enda joysticken försedd med manöverpanel och LCD-skärm, som
även är läsbar i solljus, och som har en tydlig och praktisk design av båten med angivelse av motorer och
propellrar, och som visar dig exakt vad som är aktiverat under den pågående manövreringen. JCS-panelen
kan användas för konfiguration av olika driftsätt, val av språk, måttenheter, exakt diagnostik och mycket
annat. Med digitalt gasreglage kan den användas för att ha kontroll över accelerationen, med olika
inställningar beroende på den accelerationsgrad och -tid som väljs. Om det finns ett ankarspel (ett eller
dubbelt) kan lyftnings-/sänkningsfunktionen med kedjeräknaren skötas från JCS-panelen. Funktionen
kan även integreras med SSS (Secure Sail System) utvecklat av MZ Electronic som tillåter indragning av
ankaret med standardhastighet tills 3 m av kedjan återstår, och sedan progressivt bromsar upp för att dra
in ankaret med minimihastighet.Detta förhindrar risk för skada och skyddar ankarspelet mot skadliga ryck
som kan orsaka bristning. Systemet stoppar ankaret när det är helt indraget.
YC JCS joystick erbjuder allt detta: ytterligare ett tillförlitligt och viktigt hjälpmedel för din båt,
framtaget av Yacht Controller.

JCS
TEKNISKA EGENSKAPER
Installationen är enkel och snabb: anslut enheten till styrspakarna och till knapparna för propellrarna och ankarspelet och/
eller joysticken.
Det är ännu lättare att installera JCS i båtar som redan utrustats med YC Dual Band och Smart; det behövs endast en
kopplare varefter systemet är klart för användning.
Yacht Controller JCS är tillgänglig för all slags elektroniska reglage som finns på marknaden:
Volvo EDC, EVC, ZF Mathers, Morse, Teleflex, Twin Disc, Vetus, Bosch Rexroth, MTU Blue Line, Detroit DDEC, CAT, Man,
Glendinning, Cummins, m.fl.
Systemet har två års garanti och får endast installeras av en godkänd installatör.
Systemet kan stängas av när som helst. Alla system återställs då till neutralt läge.

ROTERA BÅTEN MED EN ENDA JOYSTICKRÖRELSE

TOTAL KONTROLL AV VARJE MANÖVER

TeKNISK SPECIFIKATION
Spänningsmatning 12/24 V
Komponenter IP 67
3-axlars joystick med två knappar för separat aktivering av bog- och
akterpropellrar

LCD bildskärm läsbar i solljus, som visar:
- AUTO/MAN styrläge
- lättöverskådlig panel för aktiveringar
- konfigurering
- språk
- diagnostik och många andra egenskaper

TILLVAL
Manövrering av akterpropeller
Manövrering av ankarspel för dubbla ankaren
Manövrering av SSS (Secure Sail System) för upphivande av ankare
Samordning med YC trådlös Dual Band eller Smart
Kontroll över accelereringen med olika inställningar (endast digitala modeller)
Upp till 5 stationer
Produkten som den illustreras och dess tekniska specifikationer kan modifieras utan föregående meddelande. Yacht Controller S.r.l. accepterar inget ansvar för otillgängliga produkter eller
produktmodeller. Denna katalog är avsedd för internationell användning. Några produkter kanske inte är tillgängliga i alla länder. Yacht Controller är ett registrerat varumärke.
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