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             N L C 13 YEDEKLEMELİ SİSTEM SEYİR FENERLERİ KONTROLKARTI…………. 
  

 NLC 13 Yedeklemeli sistem seyir fenerleri kontrol kartı seyir fenerlerinde oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda kullanıcıyı sesli 
ve görsel olarak hızlı bir şekilde uyarır ve varsa yedek seyir fenerini devreye sokar. 

 

 Kontrol kartı üzerinde yapılan basitce kalibrasyonlar ile;  Kumanda switch‟ni pushbuton veya anahtar olarak seçebilir, tek kanallı veya 
yedeklemeli fener sistemde çalıştırabilir,  flamanlı lambalı veya led teknolojili seyir fenerlerini karta tanıtarak kolayca kullanabilirsiniz. 

 

 Kontrol kartında kullanılan üstün teknoloji yarı iletkenler; Seyir fenerinde veya fener hattında oluşabilecek herhangi bir sorun 
durumunda kablo yanması veya sigorta atması gibi sıkıntılı durumları ortadan kaldırır,askeri uygulamalarda güvenle kullanılabilir. 

 

 Kontrol kartını besleyen DC enerjinin güç kaynağı üzerinden kısılmasıyla ( 8 V. kadar.! ) askeri uygulamalarda gerekli olan karartma 
işlemi sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Karartma kalibrasyonu için firmamızla irtibata geçiniz.) 

 

 Sistem mikrodenetleyici kontrollü olup, soketli klemensleri ile bağlantısı kolay, raya montaj kutu dizaynı ile  montajı hızlı ve basittir. 
 

……………………………….UYGULAMA ve KULLANIM………………....................... 
 

 Kontrol kartını 12 V. DC  veya  24 V.DC  besleme gerilimlerinde kullanabilirsiniz. (  >10….<14,5 Volt. / >20…..<29 Volt. ) 

 

  Seyir feneri çalıştırılmak istendiğinde kumanda switch‟ine basılır,  kontrol kartı seyir fenerinin açık devre veya kısa devre olduğunu 
test eder ve her şey normal ise ana seyir fenerinin ve ana fener durum ledinin yandığı görülür.  Seyir feneri kapatılmak istenildiğinde 
tekrar kumanda switch‟ine basılır.  Buton modunda enerji kesilip geldiğinde fener önceki durumuna göre açık yada kapalı duruma 
geçecektir. 

 

 Ana seyir feneri çalışır iken açık devre veya kısa devre durumu oluştuğunda ana fener durum ledi&buzzer kesik kesik alarm verir. Bu 
durumda kontrol kartına yedek seyir feneri bağlandıysa ve  tanımlanıp kalibrasyonu yapıldıysa yedek seyir feneri ve yedek fener  
durum ledi otomatik olarak çalıştırılır. Yedek fenerdede arıza olması durumunda yedek fener durum ledi kesik kesik  ve  buzzer  düz 
olarak alarm vermeye devam eder. 

 

 Alarm durumunda  Buzzer Off / Test butonuna basılarak buzzer devre dışı bırakılır.Arızalı seyir fenerine ait durum ledi sinyal uyarısı ile ikaz 
yapmaya devam eder. Eğer sistemde sadece ana seyir feneri tanımlandıysa 3 dakika sonra alarm tekrarı gerçekleşir. Yedeklemeli  
sistemde kullanıyorsanız ve yedek seyir feneri sorunsuz çalışıyorsa ana seyir feneri arızası bir sonraki açılışa kadar tekrar 
hatırlatılmaz.Yedek  fenerinde arızalanması ile alarm tekrarı süreci başlar ve bu süreç arızalı fenerler onarılana kadar veya kumanda 
switch‟i  kapatılana kadar devam eder. 

 

 Durum ledlerinin sönük olması seyir fenerinin kapalı olması,  yanık olması seyir fenerinin çalışıyor olması, sinyal uyarısı yapması  
ise seyir fenerinde sorun olması durumlarını bildirmektedir.  Kontrol kartına içten ve dıştan bağlı tüm durum ledlerinin ve buzzerinin 
sağlamlığını test etmek için, herhangi bir alarm uyarısı yokken Buzzer Off / Test   butonuna kısa bir süre basılır. 

 

 Arızalı durumlar haricinde yedek seyir fenerini çalıştırmak,  veya  test amaçlı  çalıştırmak için ana seyir feneri çalışıyor iken Buzzer Off 
/ Test butonuna 5 saniye basılarak yedek fenere geçilir. Tekrar ana fenere geçmek için kumanda switch‟i  kapatılıp açılmalıdır. 

 
 

TEKNİK    ÖZELLİKLER 
 V +  13 VOLT iken V +  27 VOLT iken 

Besleme Gerilimi Aralığı 10…..14,5 Volt 20…..29 Volt 

Stand-By Akımı 5,1 mA 4 mA 

Minimum Karartma Voltajı Kalibrasyon ile =     8 Volt Kalibrasyon ile =     8 Volt 

Minimum Yük 0,3 Watt 0,6 Watt 

Maksimum Yük 40 Watt 60 Watt 

Durum Ledleri ve Buzzer Çıkış Tipi PNP Transistör  &  Artı  (  +  ) Çıkar PNP Transistör  &  Artı  (  +  ) Çıkar 

Durum Ledleri Çıkış Voltajı 7…...10 Volt 18……23 Volt 

Durum Ledleri Çıkış Akımı 50 mA 50 mA 

Buzzer Çıkış Voltajı 7…...10 Volt 18……23 Volt 

Buzzer Çıkış Akımı 50 mA 50 mA 

Durum Ledleri ve Buzzer Çıkış Koruma ! YOK ! ! YOK ! 

Kontrol Switchi Türü Pushbuton (yaylı) //  Kalibrasyon ile Anahtar (kalıcı) Pushbuton (yaylı) // Kalibrasyon ile Anahtar (kalıcı) 
Switch ve Buton Giriş Voltajı Aralığı 4,5……32 Volt 4,5……32 Volt 

Switch ve Buton Giriş Akımı 2,9 mA 6,1 mA 

Fener Kısa Devre Koruma Elektronik + Programsal Elektronik + Programsal 

Fener Aşırı Yük Koruma Elektronik + Programsal Elektronik + Programsal 

Ters Polarite Koruma ! YOK ! ! YOK ! 

Panel İkaz Ledleri Dimlemesi Hızmar Panel Dimmeri    veya    EKSİ  Polarite Ayarlı Dimmer Kullanılabilir .! 

Ölçüler  e.36  x  b.115  x  y.77     mm 

Ağırlık 94 gr 
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……………………………………NLC  13   KALİBRASYONLARI………………………………….. 

 
             B )  KUMANDA SWITCH„ i TANIMLAMAA   

 

 Push Buton  &  Anahtar Hazırlık  =  Kontrol kartı kullanıcıya pushbuton  (yaylı)  switch tanımlı olarak verilir.  Kumanda switch‟i 

olarak pushbuton kullanacak iseniz bu kalibrasyonu yapmanıza gerek  yoktur.  Kontrol switch‟ini  anahtar  (kalıcı)  olarak tanıtmak 
için  kalibrasyon esnasında anahtar mutlaka kapalı kontak durumunda olmalıdır.Kumanda switch‟i  ve dolayısıyla kumanda switch 
girişi açık devre olursa tekrar  pushbuton  tanımlı olarak kalibre edilir. 
( Normal kullanımda anahtar N.O. iken fener söner,  N.C. iken fener yanar.! ) 

 

 Kalibrasyon  =  Öncelikle DC enerji kesilir ve 8-10 sn‟ye beklenir.  Kontrol kartı üzerindeki Kalibrasyon butonuna basılı tutulur iken 
karta DC enerji verilir ve kontrol kartı üzerindeki ana (☼ sarı) durum ledinin 10 sn‟ye süresince yanıp sönmesi gözlenir. Yanıp sönme 
sonunda 4 sn‟ ye sönük kalan durum ledinden sonra,  sabit olarak yanan durum ledi ana (☼ sarı)  ise pushbuton tanımlanmış,  ana 
(☼ sarı) + yedek  (☼ mavi)  durum ledleri ise anahtar tanımlanmış ve kalibrasyon bitmiştir.  Parmağınızı Kalibrasyon butonundan 
çekebilirsiniz. 

  C )  SEYİR   FENERİ   TANIMLAMA     

 Led Fener & Flamanlı Fener Hazırlık = Ana ve yedek seyir fenerlerinden gelen uçlar NLC 13 kontrol kartına bağlanmadan önce ,       
+ / -   polaritelerine dikkat edilerek bu uçlara dışarıdan DC enerji verilmeli ve mutlaka seyir fenerlerinin çalışır durumda olduğu test 
edilerek dışarıdan gözlemlenmelidir.  Daha sonra tekne üzerinde ana fener olarak düşünülen fenerden gelen kablonun (+)  ucu kontrol 

kartının ana fener (+) çıkış klemensine bağlanmalıdır. Aynı şekilde varsa tekne üzerinde yedek fener olarak düşünülen fenerden gelen 

kablonun   (+)  ucu kontrol kartının yedek fener  (+)  çıkış klemensine bağlanmalıdır.  Ana ve yedek fenerlerden gelen kablonun  ( - )  
uçları  (Fenerler  - )  klemensine bağlanarak fener bağlantısı tamamlanır. Bu tanımlamada fenerlerin akım bilgileri okunduğundan  
dolayı akülerin voltaj durumları 12 V. sistemlerde akü voltajı minimum 12 Volt,  24 V. sistemlerde akü voltajı minimum  24 Volt  
olmasına ö n e m l e dikkat edilmelidir.  Bu kartımıza motorlu veya normal Çakar İkaz Feneri bağlanamaz.! 
 

 Kalibrasyon = Her iki seyir feneri kapalı durumda iken kontrol kartı üzerindeki Kalibrasyon butonuna basılı tutulur.  Kontrol kartı 

üzerindeki yedek (☼mavi) durum ledi 10 sn‟ye süresince yanıp sönmeye başlar ve daha sonra fenerler yakılarak ve söndürülerek    
fener değerleri hafızaya alınmaya başlanır……4 sn‟ ye sönük kalan ikaz ledlerinden sonra yanık kalan ana (☼ sarı) ve yedek  (☼ mavi)  
durum ledleri fenerlerin kalibrasyonunun bittiğini bildirir.  2 durum ledide yanık kaldığında parmağınızı Kalibrasyon butonundan 
çekebilirsiniz. 

 
 

 

 D )    TEKLİ FENER veya YEDEKLEMELİ FENER SİSTEMİ TANIMLAMA 

 

 Hazırlık = Kontrol kartı kullanıcıya yedeklemeli kullanıma uygun tanımlı olarak verilir.  Bu karta ana ve yedek olarak 2 adet seyir 

feneri bağlanacak ise bu kalibrasyonu yapmanıza gerek yoktur. Yedek seyir feneriniz yoksa aşağıdaki kalibrasyon ile ana (tekli) fener 
kullanıma geçiniz. 

 

 Kalibrasyon = Kumanda switch‟inden doğru ana seyir fenerini yakınız. Kontrol kartı üzerindeki ana (☼ sarı) durum ledi yanık iken 

Kalibrasyon butonuna basılı tutunuz. Alarm (☼ kırmızı) ledi 10 sn‟ye süresince yanıp söner ve 4 sn‟ye alarm (☼ kırmızı) ledi ve ana     
(☼ sarı)  durum ledi sönük kalır.  Alarm   (☼ kırmızı) ledi sabit olarak yanmaya başladığında , ana (☼ sarı) durum ledide yanıyorsa ana  
(tekli)  kullanım tanımlanmıştır. Alarm  (☼ kırmızı)  + Ana (☼ sarı)  + Yedek   (☼ mavi)  durum ledleri sabit olarak yanıyorsa     
yedeklemeli kullanım tanımlanmış ve kalibrasyon tamamlanmıştır.    2 veya 3 durum ledi yanık olarak kaldığında Kalibrasyon 
butonundan parmağınızı çekiniz. ( Ana (tekli) fener kullanımından yedeklemeli sisteme geçmek için öncelikle ( C – Seyir Feneri 
Tanımlama )  bölümünde anlatıldığı şekilde yedek seyir feneri test edilmiş,  klemenslerine bağlanmış ve seyir feneri kalibrasyonu 
yapılmış olmalıdır.) 

 

        A )    ASKERİ    KARARTMA    KALİBRASYONU 

 

 Hazırlık = 24 Volt ayarlı Power Suplly  ( >8V…<29V.) ve 24 Volt Flamanlı Lamba kullanınız.! Kontrol kartına ait tüm elektriksel 

bağlantıları hatasız tamamlayınız. B. Kalibrasyonu (gerekli ise)  – C. Kalibrasyonu (mutlaka) – D. Kalibrasyonunu  (gerekli ise)   
eksiksiz , hatasız ve sorunsuz bir şekilde yapıp, test ederek sisteminizi kullanıma hazır hale getiriniz. 

 

 Kalibrasyon =  Aşağıdaki iletişim adreslerinden bizimle irtibata geçiniz. 

 
 

…………………………        DİKKAT EDİLMESİ GEREKENUYARILAR.!...................................................... 

 Seyir fenerleri kontrol kartı ; Seyir esnasında servis ve emergency aküden kesintisiz beslenmelidir.! 

 Kontrol kartından seyir fenerlerine çıkan Artı + / -  Eksi hatlara, fener gücüne uygun amperde sigorta koymanız 

gerekmektedir. Led Seyir Fenerlerinin besleme polaritesine  + / -  dikkat ediniz. Bu kartımıza motorlu veya normal ÇAKAR 

İKAZ SEYİR FENERİ bağlanamaz.! 

 Kart kullanıcıya pushbuton (yaylı) tip switch çalışma modunda teslim edilir. Anahtar (kalıcı) tip switch kullanmak için 

kalibrasyon yönlendirmelerine  d i k k a t l e  ve  ö n e m l e   uyunuz.! 

 Kontrol kartının panel ikaz ledlerine ve buzzere çıkışı  > PNP <  transistördür. Klemensten ( + ) ARTI çıkarır. Bu çıkışlara 

Max. =  50 mA.!! Led&yük bağlayabilirsiniz, kesinlikle kısa devre yapmayınız.!  KART ARIZALANABİLİR !!!  

 Bağlantı şemasını dikkatlice kurup, kontrol ediniz. Kart beslemesi polaritesine  + / -  dikkat ediniz.! 

 Soket klemenslerin vidalarının yeterince sıkıldığından ve yuvasına  “klik”lendiğinden emin olunuz.! 
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Projeniz ile ilgili bilgileri bu sayfaya not alabilirsiniz. 
İyi Çalışmalar. 
 

…………NLC 13  YEDEKLEMELİ SİSTEM SEYİR FENERLERİ KONTROL KARTI…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Bu sayfalardan teknik personel olarak faydalandıktan sonra, tekne (araç) dosyasında muhafaza ediniz.! 

 Bu sayfalar size yardımcı olamadıysa veya teknik destek almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.! 



Kontrol kartinin Buzzer'e ve Panel ikaz Ledlerine cikisi PNP transistördür. Bu cikislara MAX. 50 mA. yük baglayiniz ve KESiNLiKLE kisa devre yapmayiniz!!!

Birden fazla yanyana konumlanmis NLC 13 Kartlarinin (10 nolu klemens) BUZZER çikislarindan diyot ile çikarak tek bir BUZZER kullanabilirsiniz...
Ayni sekilde BUZZER OFF/TEST butonlari girisleride (7 nolu klemens) birbirine diyotsuz köprülenerek tek bir BUZZER OFF/TEST butonuna baglanabilir...
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