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JOYSTICK  
Vízágyú távkezelő állomás 

 

Y4E-JS  
Y4E-JS-51  
Y4E-JS-52  
Tömeg: 2,3 kg 
Méretek (M x Sz x H): 
25.4 x 12 x 12 cm 

 
 
Y4E-JS Joystickes vízágyú távkezelő állomás  

Ez a távkezelő állomás lehetővé teszi a TFT RC távvezérelhető vízágyúk joystick segítségével történő működtetését. A 
joystick mozgatásával a függőleges és a vízszintes mozgás irányítható. A joystick tetején lévő hüvelykujjkapcsolóval 
működtethető a vízágyúfej sugárkép állítása. A joystick fogantyújába beépített ravasszal az opcionális szelepkészlet 
nyitható.  
A joystick házában van a vezérlő elektronika, és egy 3 méteres kábel csatlakozik hozzá csupaszolt vezeték végekkel, a 
rendszer interfész dobozában való csatlakoztatáshoz. 
A joystick házának tetején nyomógombok vannak a vízágyú előre programozott funkcióinak be/ki kapcsolására, úgymint: 
PARK: szállítás, OSC: oszcilláció, DEPLOY: telepítés. Továbbá van egy konfigurálható gomb az RC Extend-A-Gun 
vízágyú kiemelő, vagy a LED fényszóró kapcsolásához. Háromállású karos váltókapcsoló szolgál a vízszelep nyitására, 
zárására, vagy a joystick ravaszának aktiválására.  
A joystickes távkezelő konfigurálható a vízszintes és a függőleges mozgás elmozdulás arányos sebességszabályozására. 
A joystickes és a vízágyún lévő kezelőállomás gyárilag össze van hangolva, így bármely TFT RC vízágyú kezelődobozán 
lévő AUX2=FLOW ON/OFF nyomógomb szintén nyitja és zárja a vízszelepet.  
A tartókeret megfelel az NFPA 1901 9G követelményeinek, ezáltal biztosított a felszerelés rögzítésének biztonságossága 
és a kezelők biztonsága. 

Y4E-JS-51 Ugyanaz, mint a fentiekben, kivéve, hogy a kábel dugasszal rendelkezik, és tartalmaz egy panelre szerelhető 

dugaljat csupaszolt vezetékekkel, a vezérlőrendszerhez való csatlakoztatáshoz. 

Y4E-JS-52 Ugyanaz, mint a fentiekben, azzal a különbséggel, hogy a kábel végén dugasz van az YE-VK szelepkészlet 

(nem tartozék) interfész dobozához való csatlakozáshoz. 

MEGJEGYZÉS: Az elmozdulás arányos sebességszabályozás bekapcsolását lásd a kezelési utasításban. 

Y4E-JS-GT  
Y4E-JS-GT-R  
Y4E-JS-GT-NP  
Tömeg: 2,3 kg 
Méretek (M x Sz x H): 
25.4 x 12 x 12 cm 

 
 
Y4E-JS-GT – Joystickes vízágyú távkezelő állomás szelepnyitás szabályozással 

A TFT Y4E-JS-GT Joystickes vízágyú távkezelő állomás kifejezetten a TFT RC távvezérelhető vízágyúkhoz lett 
kifejlesztve, a TFT YE-VKG szabályozható nyitású szelepkészlettel együtt történő használatra. Ez a távkezelő állomás 
megegyezik a szokásos Joystickes vízágyú távkezelő állomással, de tartalmaz egy szelep nyitás beállító csúszkát (toló 
potenciométert) a szelepkészlet részét képező gömbcsap nyitásának szabályozására. A joystickhez tartozik egy 3 m -es 
kábel, amelynek végén dugasz van az YE-VKG szelepkészlet interfész dobozán lévő dugaljhoz való csatlakozáshoz. 
A tartókeret megfelel az NFPA 1901 9G követelményeinek, ezáltal biztosított a felszerelés rögzítésének biztonságossága 
és a kezelők biztonsága. 

Y4E-JS-GT-R - Ugyanaz, mint az Y4E-JS-GT, azzal a különbséggel, hogy tartalmaz egy panelre szerelhető dugaljat 

csupaszolt vezetékekkel a vezérlőrendszerhez való csatlakoztatáshoz. 

Y4E-JS-GT-NP - Ugyanaz, mint az Y4E-JS-GT, azzal a különbséggel, hogy a 3 méteres kábel csupaszolt vezetékekkel 

rendelkezik az interfész dobozba való csatlakoztatáshoz. 

MEGJEGYZÉS: Az elmozdulás arányos sebességszabályozás bekapcsolását lásd a kezelési utasításban. 


