
JABSCO   
62022-4-SERĐSĐ 62040-4 SERĐSĐ 
62026-4-SERĐSĐ 62042-4 SERĐSĐ 
 
5”,7” VE 8” ELEKTR ĐKL Đ UZAKTAN KUMANDALI PROJEKTÖRLER 
ÖZELL ĐKLER 

• Tüm hareketli kontrol üniteleri projektör gövdesinin içine gizlenmiştir. 
• Yatay ve dikey hareket için tek kumandandan kontrol. 
• Kesin ışık huzme kontrolü için çift kademeli hız ayarı 
• Tek kumandadan açma-kapama ve yaygın ışık/spot ışık seçeneği. (spot ışık sadece 7” ve 8” 

modellerindedir) 
• Kendi markasına ait debriyaj-matik özelliği sayesinde hareketli projektör kafasını aşırı yüklemelere 

karşı korumaya alır. Durma limitindeki son noktaya dayanmış halde uzun süreli kullanımda bile 
kolay kolay zarar görmez. 

• Dahili fren sistemi sayesinde ışık huzmesini istenilen hedef üzerinde sabitler. 
• Açma/kapama, spot ışık/yaygın ışık düğmesi, çift kademeli hız kontrol düğmesi ve tek tuştan dikey 

ve yatay hareket kontrollerini üzerinde barındıran kontrol ile beraber satışa sunulur. 
Model no voltaj Kafa Kaide Ampul tipi Mum ı şık güç 
62022-4002 12 Pirinç Çinko 5”spot/yaygın 150,000 
62026-4002 12 Pirinç Pirinç 5”spot/yaygın 150,000 
62040-4002 12 Pirinç Pirinç 7”spot/yaygın 230,000 
62040-4006 24 Pirinç Pirinç 7” spot 230,000 
62042-4006 24 Pirinç Pirinç 8” spot 500,000 
ELEKTR ĐK KABLOSU L ĐSTESĐ 
ÜRÜN NUMARASI AÇIKLAMA 
43990-0013 3 METRE KABLO TAKIMI 
43990-0014 4,5 METRE KABLO TAKIMI 
43990-0015 7,5 METRE KABLO TAKIMI 
43990-0016 10,5 METRE KABLO TAKIMI 
67294-0000 15 METRE KANGAL KABLO 
KUMANDALAR 
ÜRÜN NUMARASI AÇIKLAMA 
43670-0003 12 VOLT ANA KUMANDA 
43670-0004 12 VOLT 2. ĐSTASYON ĐÇĐN KUMANDA TAKIMI 
60070-0000 24 VOLT ANA KUMANDA 
18753-0335 24 VOLT 2. ĐSTASYON ĐÇĐN KUMANDA TAKIMI 
PROJEKTÖRÜN MONTAJI 
Kendinize ait olan projektörün kaide montaj ölçülerini orijinal prospektüsünüzün en arka sayfasından saptayınız. 
Projektörünüzü ayak altındaki ok işaretinin en çok kullanmak istediğiniz yöne ( Genellikle Pruvaya ) baktığından 
emin olacak şekilde montajını yapınız. Vida deliklerini tespit ederek kaidenin orta kısmına da tesisat kabloları 
için 28mm.’lik bir delik açınız. Tesisat kablolarının kumandaya kadar ulaşacağı yol üzerinde bulunan bölmelerde 
ve yangın duvarlarında gerekli kablo deliklerini de açınız. Kaidenin altındaki conta merkez deliğinin karşısına 
gelen 28mm.lik delikten kabloyu indirerek; projektörünüzü tespit ediniz.  
Kolay montaj için size ürününüz ile beraber verilen kablolar fişli olarak verilmişlerdir.  
(8” HARĐÇ ) 
KUMANDA PANEL Đ MONTAJI 
43670-0003 12 VOLT VE 60070-0000 24 VOLT 
Ana kumandanız için dümen mahallinizde, dümene yakın olup rahat kullanıma uygun bir şekilde 
yararlanabileceğiniz, bir yer tespit edin. Kumandanızı yatay, dikey ve hatta eğimi bulunan panellere monte 
edebilirsiniz. 

1- Kumanda panelinizin monte edileceği yere 67mm. çapında bir delik açınız. 
2- + ve – elektrik besleme kablolarını kumanda için seçilen noktaya uzatın. Bu kablolar kullanıcı 

tarafından temin edilir. (5 metreyi geçmeyen kablo boylarında 1,5mm2, 10 metreye kadar 2,5mm2 
kullanınız. 

3- Verilen 2 adet fişi, getirilen kablo uçlarına presleyin. (Büyük fiş +, küçük fiş – uca preslenir.) 
4- Kabloları kumanda için açılan deliğin arkasından geçirerek fişleri yerine takın. 
5- Su geçirmez mastik kullanarak kumandayı yerine oturtun. 
6- Verilen vidaları kullanarak yerine tespit edin. 



DEVRELER ĐN KORUNMASI 
Kumandanız 2 adet otomotiv tipi yassı sigorta içermektedir. Birincisi 10 amperlik olup atom ampulünüzün 
devresini, diğeri ise 3 amperlik olup projektör motorlarınızın devresini korur. Sigortalarınızı değiştirmek 
gerektiği zaman, basitçe kumandanızın üzerinde bulunan sigortalarınızın koruyucu kapaklarını çekerek çıkartın 
ve sigortanızı yenisi ile değiştirin. 
OPSĐYONEL 2. ĐSTASYON MONTAJI: 
Projektörün 2. bir noktadan daha kumanda edilmesi isteniyorsa, bu durumda 12 Volt için 43670-0004 numaralı 
2. istasyon kitini, 24 Volt için 18753-0335 numaralı 2. istasyon kitini alınız. Bu kit, ana kumanda şalterinin eşi 
olan bir şalter ile ayrı bir panele monte edilmiş olan selektör şalterleri ve ara bağlantı kablo takımından oluşur.  

1. Selektör paneli için 51 x 35 mm yatay boyutlarında bir yeri delerek hazırlayınız. Bu yer, 
yakınındaki kumanda şalterine en fazla 30 cm uzaklıkta olmalıdır. 

2. Đkinci kumandaya gidecek fişli kabloyu (ayrı satılır) selektörden 2. kumandaya çekiniz. 
3. Selektör çıkışındaki uygun fişe projektörden gelen kabloyu; üst kumandadan gelen kabloyu 

selektörün „Flybridge“işaretli kablosuna; alt kumanda şalterine de „Lower“ yazılı kabloya takınız. 
4. Devre şemasındaki bağlantılarla yapılanı karşılaştırıp işi kontrol ediniz. 
5. Su geçirmez mastik ve verilen vidaları kullanarak selektör ve kumandaları tespit ediniz. 

PROBLEM ÇÖZÜMLER Đ: 
Tüm projektörlerimiz tam ve eksiksiz; olarak paketlenmelerinden önce kontrol edilmişlerdir ve belirli 
kullanımlar dahilinde garanti kapsamındadırlar. Eğer projektörünüz düzgün olarak çalışmıyor ise ; AŞAĞIDA 
BELĐRTĐLEN PROBLEM ÇÖZÜM ÖNER ĐLER ĐNE GEÇMEDEN ÖNCE, SĐGORTALARINIZI VE 
KABLO BA ĞLANTILARINIZI KONTROL ED ĐNĐZ. 
Problem: Kontrol dü ğmesi tüm yönlerde istenilenin tam ters istikametinde çalışıyor. 
Çözümü: Elektrik bağlama talimatlarına bakınız. 
Problem: Projektör, istenilen  4 farklı yönün sadece 3 adedine hareket ediyor. 
Çözümü: a- Bağlama fişlerini kontrol edin 
  b- Kumandanızı değiştirin 
  c- Eğer problem devam ediyor ise satın aldığınız ITT JABSCO bayisi veya distribütörü ile 
temasa geciniz. 
Problem: Kısık ışık ( düşük voltaj ) 
Çözümü: a- Güç kaynağınızdaki voltaj kontrol ediniz. 
  b- Kablo kullanım listenizdeki doğru metraj ve doğru kalınlı ğın; uygulanıp uygulanmamış 
olduğunu kontrol ediniz. 
  c- Bağlantıların temiz, sıkı ve oksitsiz olduğunu kontrol ediniz. 
Problem: Ampul yanıyor fakat farklı yönlere dönmiyor / farklı yönlere dönüyor fakat ampul yanmıyor 
Çözümü:  a- Kumanda panelinizin üzerindeki sigortaları kontrol ediniz. b- Ampulu kontrol ediniz. 
 
ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden 
itibaren iki yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız. 
ITT JABSCO 
ITT JABSCO ITT JABSCO ITT FLUID PRODUCTS  NHK Jabsco Co Ltd. JABSCO 
GmbH 
ABD  Đngiltere  Kanada    Japonya   Almanya 
TÜRKĐYE GENEL DAĞITICISI: 
SUAT KARAOSMAN-DĐZEL 
Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 
Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 Đstanbul 
Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: info@suatkaraosman.com 
www.suatkaraosman.com   
www.suatkaraosman.com.tr   


