


MİSYON

Yüksek Kaliteyi Düşük Bütçelerle Türkiye Pazarına Sunuyoruz 

VİZYON

Sektörün ihtiyaçlarına teknolojik, güvenilir, kaliteli ve ekonomik çözümler sunmak.

Otomasyon sistemleri ile başlayan serüvenimiz,  2003 yılında JUUKO Marka Uzaktan Kumanda çözümleriyle taçlanmıştır. Otomasyon panoları 
projelendirmesine devam eden şirketimiz, dünya çapında kalitesini kanıtlamış ve küresel pazarda önemli paya sahip, yurt içinde ise rüştünü defalarca 
ispat etmiş JUUKO markasının Türkiye Distribütörü ’dür.  Faaliyet alanlarımızda yüksek kaliteyi düşük bütçelerle satışa sunmaktayız.

Yurt içerisinde teknoloji ve teknolojik ürün üretimi 
gerçekleştirme hedefi ile hareket eden Yıldızsan, orta 
vadede her yıl, sürdürülebilir %20 büyümeyle hedeflerine 
ulaşmak, hizmet vermiş olduğu sektörde, güçlü markalar 
ile lider firma olmaktır.
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HAKKIMIZDA

1997 yılında kurulan Yıldızsan, Türkiye sanayi sektörüne, çeyrek asırlık tecrübesiyle Otomasyon ve Uzaktan Kumanda sistemleri 
alanında ürün ve çözümlerini sunmaktadır. Tüm geçmişi boyunca edindiği tecrübeleri günbegün artırarak, her geçen gün bilgisine 
uzmanlık katmış ve sektörde liderler koltuğunda yerini almıştır. 

Bu süreçte edinmiş olduğu bilgi birikimi ve saha tecrübesini vinç uzaktan kumanda sektörüne taşıyarak vinç ve makine sektörünün 
ihtiyaçlarına teknolojik ve ekonomik çözümleri ile kısa sürede ön plana çıkmıştır.

Her yıl artan büyüme oranlarıyla Yıldızsan; sektöre, genç, üretken ve dinamik kadrosuyla hizmet vermekte, sahada ki sorunlara 
ve sorulara %100 doğru bilgiyle müdahale etmekte ve yanıt vermekte, sahada uygulanamaz denilen faaliyetleri geliştirdiği özel 
yazılımlarla çözüme ulaştırmaktadır.

Yıldızsan bu hızlı gelişimine, aşırı yük kontrol sistemlerinin (overload) satış ve teknik servis hizmetlerini de ekleyerek sektöründe 
iddialı ve vazgeçilmez bir çözüm ortağı konumuna gelmiştir.

Yıldızsan Elk. Otom. Mak. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. kurulmuş olduğu tarihten itibaren, hizmet vermiş olduğu sektörün ihtiyaçlarını 
kaliteden taviz vermeden, teknolojik ve ekonomik olarak karşılamak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. İthalat ve imalat 
çalışmalarını yaparken; sürdürülebilir kalite düzeyinde, her bakımdan güvenilirliğe, piyasanın ihtiyaçlarına, günün teknolojik 
olanaklarına ve kullanım kolaylığına uygun faaliyetlerden uzaklaşmamaya önem vermektedir.

Doğru Partner seçimleriyle satış sonrası servis ihtiyacını minimum düzyde tutmakta, tedarik edilen ürünler için ihtiyaç olabilecek 
yedek parça ve satış sonrası hizmetlere 24 saat içerisinde yanıt verebilmekte, müşterilerin eğitim ihtiyaçlarını da bayileriyle 
birlikte süratli şekilde karşılamaktadır. 

İmalat konusunda da çalışmalarını sürdürerek kendi tasarımları olan “Mekanik Aşırı Yük Sınırlayıcı” ve “Işıklı Siren” çeşitleri ile 
ürün gamını genişleten firmamız, piyasada ihtiyaç duyulan şarjlı vinç için ithalat çalışmalarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Yıldızsan sürdürebilir büyümeyisiyle kurumsal gelişimini sürekli hale getirir, yenilikçi, pratik, kaliteli ve güvenli ürünler sunar.
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Juuko kumanda gövdesi, acil stop butonu ile bir bütün olarak tasarlanmıştır. PA(%30GF) 
plastik malzeme ile üretilen gövde ve acil stop butonu birbirinin ayrılmaz parçası 
olup, güvenlik bariyerleriyle desteklenmektedir. Bu bariyerler butonun her iki yanında 
bulunan 4mm kalınlığında çelik saplamalardan oluşmaktadır ve darbelere karşı kauçuk 
kaplamayla desteklenmiştir. Bu da Acil Stop Butonunun, benzersiz şekilde darbelere 
karşı daha dayanıklı olmasını ve ürünün yaşam süresinin uzatılmasını sağlar. 

Juuko kumandalar, butonların altında bulunan, toza karşı dayanıklı kauçuk kapakla birlikte 
IP65 koruma sınıfında olup suya dayanıklı ve toz geçirmez nitelikte üretilmektedir. -10 
/ +75°C ortam sıcaklığı aralığında çalışabilen ürünler yaşamın olduğu hemen hemen her 
yerde ve en zor şartlarda kullanıcılarına olağanüstü dayanıklılık ve konfor sağlamaktadır.

Benzersiz gövde tasarımı, tuşların altında bulunan hareket sınırlayıcılar sayesinde fazla 
tuş basıncını engelleyerek, basıncın PCB karta uygulanmasını ve kartta oluşabilecek 
deformasyon ve kırılmaları, riskleriyle birlikte engeller.

Juuko, avuç içine oturan gövde yapısı, palet desenli kaymaz arka yüzeyi, kusursuz ve 
ergonomik tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı sağlarken acil durumlarda müdahaleleri 
kolaylaştırır. Kullanım esnasında oluşabilecek zorluklara karşı kullanıcısına destek olur.

TASARIM & SAĞLAMLIK
Yıllarca Süren Konfor
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Juuko, ihtiyaca özel çalışma fonksiyonlarını Programlanabilir Yazılım Sistemi sayesinde 
gerçekleştirir. Ara yüz ile vinç üzerindeki 6 yönlü hareket, birbirinden bağımsız ya da 
eş zamanlı olarak programlanabilir. Bu hareketler istenilen tuşlara tek tek ve/veya 
birlikte atanabilmektedir. Aynı anda 2 çalışma prensibinin de atanması durumunda; 
programlamalar arasında geçiş yapılabilmekte, hatta kullanım tipi arasındaki geçişler 
şifrelenerek, kullanım metodu kısıtlanabilmektedir. Bunun haricinde istenilen hareketler 
için “Korna Rölesinin Aktif Edilmesi”, çift hareketli butonlarda “1. Kademeden 2. 
Kademeye Geçişte Bekleme Süresi Tanımlanabilmesi” gibi daha birçok fonksiyon, Juuko 
Kumandalarla mümkündür.

Fiziki anahtara ihtiyacınız yok! Juuko, elektronik anahtar özelliği ile sadece yetkili 
personelin kumandayı kullanmasını sağlar. Programlanan tuş kombinasyonlu parola ile 
yetkisiz personelin kumandayı kullanımını ve yanlışlıkla etkinleştirilmesini önler. 

Otomatik Kapatma Özelliği kullanım sonunda mükemmel bir güvenlik sağlar. Kumanda 
içerisinde bulunan sensörler sayesinde Juuko, hareketsizliği algılar, hareketsiz geçen süre 
sonunda otomatik olarak kendini kapatır. Bu süre yetkili kullanıcı tarafından belirlenerek 
kumandaya tanıtılabilir.

Juuko kumandanın On – Off çalışabilme kabiliyeti bulunmaktadır. Bu özellik çalışma 
esnasında butona baskı yapma gerekliliğini ortadan kaldırır ve kullanım kolaylığı sağlar. 
On - Off çalışabilen kumandanın bu fonksiyonu, istenilen tuşlara atanabilir.

PROGRAMLANABİLİR ARAYÜZ
Kendi Senaryonuzu Yaratın
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...

Endüstri 4.0’ın gittikçe daha yoğun uygulandığı sanayide, çalışma verimliliği, bakım 
ve bakım maliyetleri gibi analizlerinin önemi gün geçtikçe değerini arttırmaktadır. 
Juuko, Kara Kutu Fonksiyonu sayesinde (Control Pro yazılım) hem verici hem alıcı 
ünitenin kullanım verilerine (çalışma süresi, hareketlere ait komut sayısı, start sayısı 
vb.) ulaşılmasını sağlar. Çalışma verimliliği ve bakım maliyetleri gibi analiz datalarını 
toplamaya olanak tanır.

Boyut ve ağırlık artık sizin için 
önemsiz. Juuko, Multi Control 
özelliği,  birden fazla vincin ayrı 
ayrı ya da senkronize olarak 
kullanımı mümkün kılar. Çoklu 
kontrol uygulamalarınızda ve özel 
projelerinizde çoğu engel Juuko 
ile ortadan kalkar. Kullanıcılarına 
çoklu vinç kullanım kolaylığı ve 
birçok avantaj sağlar.

PROGRAMLANABİLİR ARAYÜZ
Kendi Senaryonuzu Yaratın
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Önce Güvenlik!

Juuko hemen hemen diğer tüm özellikleriyle birlikte (Kolay Eşleşme, Haberleşme, 
Tasarım ve Sağlamlık, Programlanabilir Ara Yüz) güvenlik merkezli çalışma prensipleri 
sunar. Bunların haricinde doğrudan iş güvenliğine dayalı, alınmış birçok tedbire sahiptir.

Tüm cihazlar AB tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun şekilde 
CE belgesine sahiptir.

Operatörler için iş güvenliği sebebiyle 
çalışma mesafesinin yakın ya da uzak 
olması gereken durumlar oluşabilmektedir. 
Standart çalışma mesafesi 100 metre olan 
Juuko’nun üstün haberleşme ve arayüz 
teknolojisiyle bu uzaklık (uygun fiziki 
koşullarda) 300 metreye kadar arttırılıp, 20 
metreye kadar düşürülebilir. 

GÜVENLİK

Çalışma Mesafesi

Daha Akıllı, Daha Tedbirli
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Juuko, led ikaz sinyalleriyle; “pil seviyesi”, “aktif-pasif” ve “arıza durumu” gibi temel ikazları, 
basit bir şekilde kumanda üzerinde gösterebilmektedir. Bu temel uyarılar haricinde; 
“bilgi transferinde işlem durumu”, “tekli ya da senkron kaldırmanın seçili olduğu” gibi ileri 
derece yardımcı fonksiyonlar da ikaz lambalarıyla takip edilebilmektedir.

GÜVENLİK

Uyarı Sistemi

ZERO G Güvenlik fonksiyonu, düşme veya darbe alma durumlarında oluşabilecek 
kontrolsüz çıkış komutlarını, kumanda üzerindeki sensörlerle devreden çıkartarak kapalı 
hale getirir. Böylelikle istenmeyen çalışmaların ve olası kazaların önüne geçilir.

HS ve HM Serisi alıcılarda 2 adet, birbirine seri bağlı emniyet rölesi bulunur. Bu röleler 
birbirini çapraz kontrole alır ve takip eder. Olası komut uyuşmazlıklarında, çalışmayı, 
saniyenin altında sürelerde durdurur. Bu özelliği ile Juuko, EN ISO 13849-1 Güvenlik 
Standartlarını eksiksiz şekilde, tümüyle karşılar.

Zero G

Daha Akıllı Daha Tedbirli
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Juuko kumandalar 50Ω’luk anten omajı, +10dbm Radyo Frekans Gücü ve 50 ~ 100 
milisaniyelik ultra hızlı tepki süreleriyle 433 ile 470 MHz frekans aralığında haberleşir.

Juuko, en yüksek güvenlik seviyesi için alıcı ve verici arasında iki yönlü iletim kurar. 
Kesintisiz olarak karşılıklı gidip gelen veriler, cihazı, aralıksız olarak en uygun frekansta 
çalıştırır. Otomatik kanal değiştirme özelliği ile ikincil çalışma frekansına geçerek 
parazitlenmelere ve bağlantı kopmalarına karşı daima yüksek düzeyde güvenlik ve 
kesintisiz veri aktarımı sağlanmış olur. Bunları yaparken Juuko, GFSK Modülasyon 
Yöntemi ve PLL Kontrol Sistemi teknolojilerinden güç alır.

HABERLEŞME
Benzersiz Iletişim, Mutlak Eşleşme

.
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Juuko sunmuş olduğu üstün teknoloji sayesinde; alıcı ve verici eşleştirme işlemini, 
hareket butonlarını kullanarak kısa sürede yapabilir. Bu işlemi chip’e gerek duymadan 
gerçekleştirir. Bu sayede de chipte oluşabilecek arıza benzeri risklerin önüne geçerken, 
operatör/saat verimliliğini arttırır, personel ve yedek parça maliyetlerini düşürür. Juuko 
kumandanız kolay tuş kombinasyonu ile senkronizasyona hazır hale gelir. ID destekli 
İki Yönlü Senkronizasyon Tekniği, tek yönlü senkronizasyonlarda oluşabilecek yanlış 
eşleşmelerin önüne geçer, iş ve işçi güvenliğine katkıda bulunurken büyük çapta mali 
zararların oluşmasını engeller.

Juuko için tek başına iki yönlü doğrulama da yetmez. Juuko haberleşme frekanslarına 
benzersiz bir ID tanımlar. Recieverdan çıkan tüm komutlar vericiye, vericide de tanımlanan 
bu ID bilgisiyle gider. Bu sebepten eşleştirilmiş reciever ve el pilotu haberleşmesine 
başka frekansların karışması imkansızdır.

HABERLEŞME
Benzersiz Iletişim, Mutlak Eşleşme

.

Kolay Eşleşme

Benzersiz Doğrulama
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Piliniz kumandanızdan hiç ayrılmasın diye Eşsiz Wireless Şarj Teknolojisi Juuko’da. 

Siz öğle yemeği arasındayken 18 günlük kesintisiz, uygulamada yaklaşık 2 aylık enerjiniz 
hazır! Wireless Şarj, pilin bitmesiyle karşılaşılan değişim süre kayıplarının önüne geçer. 
Yaklaşık 1.000 defa şarj-deşarj edilebilir pilleriyle Juuko, operatör/saat verimliliğini 
arttırırken pil masraflarını düşürür, aynı pillerle 18 ay boyunca çalışması beklenir. Hızlı 
şarj edebilme özelliğiyle opsiyonel olarak sunulan Juuko - Wireless Şarj sayesinde 10 
dakikada yaklaşık 8 saat kesintisiz çalışma sağlar.

Bu özellikle pil değişimlerinden kaynaklanabilecek 
yıpranmaların önüne geçilirek, IP65 özelliği daha 
uzun süre kalıcı hale gelir.

WIRELESS ŞARJ
Eşsiz , Süratli, Güçlü
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K800 K808
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K1000 K1010

242mm
242
mm

57 mm 57 mm51 mm 51 mm

305
gr.

390
gr.

390
gr.



w w w . y i l d i z s a n . c o m . t r 19

K1000D K1010D

242
mm 242

mm

57 mm 57 mm51 mm 51 mm

390
gr.

390
gr.



20

K1200 K1212
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K-808NC-2EQX
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Eşsiz tasarımıyla Jukoo K serisinin, Programlanabilir Ara Yüz, 
Güvenlik, Sağlamlık ve üstün Haberleşme özelliklerinin yanı sıra KR 
serisi, beklentileri daha da yukarı taşıyor.  KR Serisi, gövdesindeki 
eşsiz kadran düğmesiyle kanca hareketi üzerindeki operatör 
kontrolünü daha da arttırıyor. 0 ile 10 volt arasında güç çıkışı 
sağlayan düğme, hassas taşıma işlerinde kontrol ve güvenliği en üst 
seviyeye çıkartırken, olabilecek kaza ve zararları en aza indirgiyor. 

Öte yandan boşta çalışma ve risksiz taşıma grubu işlerinde 
maksimum hızın seçilmesine izin veren kumanda ile çalışma hızı 
arttırılabiliyor. Dolayısıyla KR serisi sayesinde yüksek çalışma 
verimliliği elde edilirken zamandanda tasarruf ediliyor.

Tüm K serilerinde olduğu gibi KR Serisinde de Wireless Şarj 
opsiyonel olarak kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

KR SERİSİ

Dünyada İlk ve Tek
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M SERİSİ

GENEL ÖZELLİKLER

- Birbirinden bağımsız çalışan LED’ler sayesinde kumandanın pil 
durumunu gösterir.

-Programlanabilir bir elektronik anahtar kodu ve otomatik 
kapanma opsiyonu ile kumandanın aktivasyonu her an güvence 
altındadır.

-Radyo frekansı parazitlenmelerinde sistem otomatik olarak 
başka bir kanala geçiş yapar.

-Eko güç yönetim sistemi ile daha uzun süreli pil kullanımı sağlar.

-Üzerinde bulunan 12 LED sayesinde vericiden gelen röle hareket 
datalarını alıp gösterebilir.

Tamamen yeni, kompakt ve güçlü. Yeni M serisi 
kumandalar üstün güvenlik ve teknolojik özellikleri 
ile tüm uygulamalarda kullanımınıza sunulmuştur. 
Kişiye özel tasarlanıp üretilebilme seçeneği ile size 
en uygun kumandaya sahip olabilirsiniz.
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-Mantar tip acil stop butonu

-Dahili bağlantı noktası sayesine bilgisayara bağlayabilir ve yazılımınızı 
güncel tutabilirsiniz.

-QI wireless şarj özelliği

-Black Box özelliği sayesinde vinçlerinizin kullanım bilgilerini takip edin.

-Üstün tasarımı sayesinde düşme ve darbelere karşı maksimum güvenlik. 

20
0 m

m

141,3 mm

139 mm
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N SERİSİ

GENEL ÖZELLİKLER

- Birbirinden bağımsız çalışan LED’ler sayesinde kumandanın pil durumunu 
gösterir.

-Programlanabilir bir elektronik anahtar kodu ve otomatik kapanma opsiyonu 
ile kumandanın aktivasyonu güvence altındadır.

-Radyo frekansı parazitlenmelerinde sistem otomatik olarak başka bir 
kanala geçiş yapar.

-Eko güç yönetim sistemi ile daha uzun süreli pil kullanımı sağlar.

-Üzerinde bulunan 3 LED sayesinde vericiden gelen röle hareket datalarını 
alıp gösterebilir.

-Dahili bağlantı noktası sayesine bilgisayara bağlayabilir ve yazılımı güncel 
tutulabilir.

- Kumanda tuşları kullanılarak basit bir kombinasyonla çok kolay bir şekilde 
kablosuz cihaz eşleştirilebilir.

Boyut olarak bu kadar küçük olmasına karşın 
endüstriyel kullanım için uygundur. Çok hafif ve 
avuç içine sığacak boyuttaki yapısıyla büyük 
kullanım kolaylığı sağlar.

23 mm derinliğiyle
avuç içine sığar...

79
 m

m

46 mm



KL SERİSİ

KL-QT31 KL-QT32

J o y s t i c k  K u m a n d a  K o l l a r ı

Müşteri ihtiyaçlarına göre oluşturulabilir Joystick 
kumanda kolları

27
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DİĞER ÜRÜNLER
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SMART Vinç Aşırı Yük Kontrol İndikatörü

YLZ-220-R3-E vinçlerde ve halatlı kaldırma makinalarında 
aşırı yüklenmeyi engellemek için ray montajına uygun olarak 
imal edilmektedir. Pano içindeki diğer ekipmanlarla bir bütünlük 
oluşturur. Endüstriyel kontrol cihazlarına kolay bağlantı olanağı 
sağlar. RS 232 ve RS 485 ile bilgisayar ve harici gösterge paneli ile 
haberleşme imkanı sağlar.

- Analog dijital çeviricisi ile çok daha hassas ölçüm,
- 6 hane ağırlık göstergesi,
- 1 Kg’ın altındaki ağırlıkları gösterebilme özelliği,
- RS 232 seri haberleşme çıkışı ile bilgisayar ve harici büyük ekrana 
bağlanabilme imkanı,
- Kara kutu fonksiyonu ile en son kaldırılan 4000 ağırlığı hafızasında 
tutabilme…

YLZ-12/24-R3 vinçlerde ve halatlı kaldırma makinalarında aşırı 
yüklenmeyi engellemek için ray montajına uygun olarak imal 
edilmektedir. Pano içindeki diğer ekipmanlarla bir bütünlük 
oluşturur. Endüstriyel kontrol cihazlarına kolay bağlantı olanağı 
sağlar. 

- 4 haneli dijital numerik ekran
- Ağırlık hassasiyeti %0,1
- Tüm aşırı yük sistemlerine uygulanabilir
- Analog çıkışlar 0/10V, -10/+10V
- 4 adet röle ile farklı programlar (hafif yük, ağır yük, aşırı yük)

YLZ-220-R3-E YLZ-12/24-R3
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1 Kg’dan
500 Tona Kadar

Her Çeşit Yük Hücresi 
Modeli

Load Cell

Sanayi, lojistik, madencilik gibi alanlarda en güvenilir ölçümü elde etmek için geliştirilen ürünlerimiz; IP67 ve 
IP68 koruma sınıfında, yüksek kalitede özel alaşımlı çelikler veya alüminyum malzemelerle üretilmektedir. 
Ürünler belirli proseslerle korozyona karşı daha da dirençli hale getirilmiştir. 
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Hareketli Halat Yük Sensörü 

YLZ-ELN-YS serisi hareketli halat yük sensörü, kaldırma ve çekme uygulamalarında direkt halatın üzerinden yük değerinin ölçülmesi, aşırı 
yük kontrolü ve bu yükün sınırlandırılması (overload limiter) amacıyla üretilmiş yüksek performanslı, özel bir Load Cell sistemidir.  En önemli 
avantajı montajı sırasında halatın sökülmesine gerek olmamasıdır! Yapısı gereği halatın sabit bağlantı noktasına değil, direkt halatın üzerine 
bağlanır. Bundan dolayı da montaj ve demontajı son derece kolaydır. Kullanılabilecek halat çapı 14mm-32mm aralığındadır.

YLZ-ELN-YS



32

Harici Ekran

GENEL ÖZELLİKLER

-Ani voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyen yenilikçi 

teknolojisi mükemmel bir çözüm sunar. Bu sayede 

geleneksel metotlardan daha kararlı çalışma sağlar.

-Özel yapım optik filtreli film ile kaplanmış, geniş görüş 

açısına sahip ultra yüksek parlaklık sağlayan dijital 

gösterge görünürlüğü arttırır.

-İsteğe bağlı olarak net ya da brüt ağırlık tercihi 

yapılabilir. Bu da ölçüm esnasında yerel uygulamalara 

tam uyumluluk sağlar. 

-RF modülü ile kablosuz haberleşme 300 metreye kadar 

arttırılabilir. Böylece ağırlık sonuçları yüksek görünürlüklü 

ekranla birlikte istenilen mesafeden gözlemlenebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ekran Karakter Ölçüleri 6 Led karakter göstergeli ekran

Güç AC220V ; 50 Hz

Ortam Sıcaklığı 0-40°C

Ortam Nemi ≤85%RH
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ÖLÇÜLER (mm)

ÜRÜN a b c d e

YLZ-1 256 100 42 148 34

YLZ-3 542 180 56 410 90

YLZ-5 780 260 58 640 160

YLZ-8 1.000 500 70 920 235
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Vinç Aşırı Yük Kontrol Sınırlayıcı

Vays serisi mekanik aşırı yük sınırlayıcıları, halatlı kaldırma 

ekipmanlarında kapasitesini aşan yüklemelerde oluşabilecek 

arızalara karşı, koruma amacıyla tasarlanmıştır.

Tavan vinçlerinde ve halatlı yük asansörlerinde yaygın olarak 

kullanılan mekanik aşırı yük sınırlayıcılar, kullanıcılar için 

kurulumu en kolay ve en ekonomik sistemdir.

Mekanik aşırı yük sınırlayıcıları, halatın vinç gövdesindeki 

sabit bağlantı noktasına monte edilmektedir. Halatın yük 

altında iken gerilmesi esasına göre çalışmaktadır. Vince 

yükleme yapıldıkça halat gerilir, halat gerilimi ayarlanan 

değere ulaştığında sınırlayıcı üzerindeki kontak açılır ve 

ekipmanın kontrol panosuna sinyal gönderir. 

VAYS K VAYS B VAYS X

Kaldırma ekipmanının kapasitesine göre VAYS-K, VAYS-B ve VAYS-X  olarak 3 çeşittir.

MODEL HALAT YÜKÜ (kg) HALAT ÇAPI (mm)

VAYS-K 250 - 3.000 6-8-10-12

VAYS-B 1.000 - 5.000 14-16-18-20

VAYS-X 5.000 - 10.000 22-24-26-28-30-32
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Vinç Aşırı Yük Kontrol Sınırlayıcı

- 7 ayrı melodi seçeneği
- Değiştirilebilir led modülü
- Polikarbonat lens
- 120dB ses şiddeti
- 2 yıl garanti
- IP65 özelliği. Su, toz, ısı ve UV ışınlarından etkilenmez
- 100-250 V AC
- 50.000 saat led ömürlü
- ABS gövde

- Juuko uzaktan kumanda ile wireless haberleşme 
- Ayarlanabilir kurulum açısı
- Ayarlanabilir ışık şiddeti
- Ayarlanabilir ses şiddeti
- Ayarlanabilir farklı ışık ve ses seçenekleri
- Geniş voltaj aralığı 24-264V AC/DC

YLZ-220-SBK JUUKO TA3-W
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