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 Lütfen kontrol kartını devreye almadan önce bu sayfaları dikkatlice okuyunuz ve inceleyiniz.! 
syf 1    

 
 

………………N L C 35   SEYİR  FENERİ  KUMANDA  PANELİ……………………….. 
  

 Hızmar Marin’in bünyesinde ürettiği  NLC 22  Seyir Feneri Kontrol Kartını kumanda etmek için tasarlanan                 
NLP 35  Seyir Fenerleri Kumanda Paneli; seyir fenerlerinin açık / kapalı konuma alınması ve fener arıza alarm 
ünitesi görevlerini üstlenmektedir. 

 

 NLP 35 ve NLC 22 seyir fenerleri kontrol ve kumanda sistemi; seyir fenerlerinde oluşan herhangi bir arıza 
durumunda kullanıcıyı sesli ve görsel olarak hızlı bir şekilde uyarır ve gerekli hatırlatmaları yapar. Panel 
üzerindeki ışık kaynaklarının gözü rahatsız etmesini önlemek ve gece seyir konforunu arttırmak için ledlerin 
dimlenmesini sağlar. 

 

 Kontrol kartında kullanılan üstün teknoloji yarı iletkenler ile, açık devre veya kısa devre durumuna düşen seyir 
feneri ve fener hattında kablo yanması, sigorta atması gibi sıkıntılı durumları ortadan kaldırır. Askeri 
uygulamalarda güvenle kullanılabilir.  

 

 NLC22 Kontrol kartını akkor flamanlı fenerde veya led teknolojili fenerde kullanabilirsiniz. (Siparişte fenere ait 
bilgi bize iletilmelidir.!)  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. Besleme gerilimi 12 Volt 
kullandığınızda 1,5...40 Watt, 24 Volt kullandığınızda 1,5...60 Watt arası fener bağlayabilirsiniz.  (Her kanal için.! ) 

 

 Seyir feneri çalıştırılmak istendiğinde ilgili kanalın kumanda butonuna basılır. Kontrol kartı seyir fenerinin açık 
devre veya kısa devre olduğunu test eder ve herşey normal ise seyir fenerinin ve fenere ait panel ikaz ledinin 
yandığı görülür. Seyir feneri kapatılmak istendiğinde tekrar kumanda butonuna basılarak fener söndürülebilir. 
Enerjinin herhangi bir sebepten kesilip / gelmesi durumunda, kanal durumları önceki konumuna göre açık yada 
kapalı konuma geçecektir. 

 

 Herhangi bir seyir fenerinde açık devre veya kısa devre varsa veya oluşur ise; panel üzeri dahili buzzer ile sesli 
ikaz ve ilgili kanalın panel ikaz ledi yanıp sönerek arıza bildirimine başlar.  

 

 Alarm durumunda  “ALARM OFF/TEST” butonuna  basılarak buzzer yaklaşık “3” dakikalığına devre dışı kalır.   
Arızalı fenere ait panel ikaz ledi sinyal uyarısı yapmaya devam eder. Süre sonunda tekrar buzzer uyarısı 
başlatılarak alarm tekrarı süreci başlar. Bu durum arızalı fener onarılana kadar veya ilgili kanal kumanda 
butonundan kapatılana kadar devam eder. Kumanda paneli üzerindeki ikaz ledlerinin sağlamlığını test etmek 
için herhangi bir alarm uyarısı yok iken  “ALARM OFF/TEST”  butonuna “3” saniye basılır. 

 

 Gece seyir konforu açısından paneldeki ledlerin dimlenmesi için “DİMMER” butonuna basılı tutarak ışık 
şiddetinin azalmasını ve çoğalmasını sağlayabilirsiniz. Bıraktığınız seviye otomatik olarak hafızaya alınır.  

 

 Kartın kullanımı esnasında ilgili kanala ait panel ikaz ledinin sönük olması fenerin kapalı olduğunu, yanık  olması 
fenerin çalışıyor olduğunu, sinyal uyarısı yapması ise fenerde açık devre veya kısa devre arızası olduğunu 
bildirmektedir. 

 

 Kumanda panelinin tekne paneline veya konsoluna montajı için paket içerisindeki kesim şablonunu kullanarak 
panelin monte edileceği yeri kesiniz. 

 

 ……………        DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UYARILAR.!......................................... 

 

 Lütfen kumanda paneli ve kontrol kartını devreye almadan önce bu sayfaları dikkatlice okuyunuz ve inceleyiniz.! 

 

 Bağlantı şemasını dikkatlice kurunuz ve kontrol ediniz. Kart beslemesi  +/-  polaritesine  dikkat ediniz.! 

 

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

 

 Soket klemenslerin vidalarının yeterince sıkıldığından ve yuvasına  “klik” lendiğinden emin olunuz.! 

 
 

 Kontrol kartından gelen kablolar kumanda panelindeki aynı numaralı klemenslere dikkatlice bağlanmalıdır.!              
( !  20. klemensler hariç  ! )  

  

 NLP 35 Kumanda Paneli ; NLC 22 Kontrol Kartı ile birlikte opsiyonel olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır, 
panel tek olarak kullanılamaz. NLC 22 Kontrol Kartı paketi içindeki açıklama, bağlantı şeması, teknik özellikler ve 
uyarılarıda Mutlaka Dikkate alınız.! 

 

 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.! 


