
•	

•	Müşteri isteğine ve uygulama ihtiyaçlarına 
göre özel tasarım kumanda paneli 

•	Yüksek dayanıma sahip, ısıl işlemli çelik 
parçalardan oluşan ergonomik joystikler 

•	Çift işlemciyle kod onayı ve özgün dijital 
haberleşme protokolü çalışma güvenliği sağlar 

•	Ağır hizmet şartlarında güvenli kullanım 
sağlayan tasarım. IP 65 koruma sınıfına sahip 
verici kimyasallara, sıcağa, soğuğa ve neme 
dayanıklıdır. 

•	Geriye dönük uyumlu sistemler olmalarıyla 
MIDI verici serisi mevcut sisteme-önceki 
vericinin yerine sorunsuz entegrasyon imkanı 
sunar 

Datek MIDI serisi – Ürün avantajları

MIDI ve MIDI Extended Vericiler

Grafik ekran ve geri bildirim LED'lerini  kontrol
 etmek üzere iki yönlü haberleşme



Datek MIDI serisi ağır hizmet şartlarında güvenli radyo 
kontrolü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Standart 
uygulamalardan özel ve karmaşık sistem kontrolüne kadar 
çok çeşitli uygulamaIar için fonksiyon adedine göre MIDI 
veya daha büyük panele sahip MIDI Extended seçilir. 

Çok Yönlü ve Kullanıcı Dostu 
Uygun Joystik ve sviçler seçilerek verici kumanda paneli 
uygulama gerekleri ve terchlere uyarlanabilir. Panele lazer 
gravürlemeyle müşteri sembol, yazı ve logosu işlenebilir.  Alıcı 
geri besleme bilgisi alıcıdaki LED'lerde veya grafik ekranda 
görülebilir.  Alıcı muhafazası darbelere dayanıklı plastiktendir. 
Sağlam tutma yerleri vardır. Ergonomik yapıya sahip olup üst 
yarısı için kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleri mevcuttur. 

Konfor Sağlayan Online Programlama
Oransal kontrollerin çıkış optimizasyonu için verici online kalibre 
edilip programlanabilme özelliğine sahiptir. Başlangıç değeri, 
azami ve mikro hız gibi değerler üç farklı hafıza bölümüne 
kaydedilir. Operatör bir toggle sviçle bu hafıza bölümlerine 
ulaşarak çıkış değerlerini değiştirebilir.

Güvenli Çoklu Kullanım
Çoklu alıcı kumandası: Aynı vericiyle üç adede kadar alıcı kontrol 
edilebilmektedir. Bu, örneğin eş zamanlı kaldırma işlerinde yararlı 
bir özelliktir. Çoklu verici kumandası: Kumanda üç verici arasında 
paylaşılabilir.  Uzun mesafelerdeki taşımalarda aradaki engeller 
nedeniyle görüşün kesilmesi gibi durumlarında kumanda devri 
uygun olacaktır. 
Datek’in çoklu kullanım özelliği alıcının aynı anda sadece bir 
vericiden kontrol edilebilmesini sağlayacaktır. Kontrol geçişi için 
operatörler kontrolü  bırakma veya alma yönünde aktif seçim 
yapmak durumundadır. 

İki Yönlü Haberleşme
Yarı-duplex haberleşme teknolojisi kullanılarak alıcıya 
gönderilen komutların kullandığı frekans değeri üzerinden 
vericiye, geriye doğru bilgi yollamak mümkündür. Gelen bilgiyi 
ekranda göstermek veya bununla sinyal LED'leri yanmasını 
sağlamak mümkündür. Grafik tabanlı ekran çeşitli sembollerin, 
resimlerin, yazıların çeşitli formatta ve sırayla gösterilmesini 
sağlayabilir. 

Panel Tasarımı – Panelde yer almasını istediğiniz joystik, swiç, 
gösterge, potansiyometre v.b. kontrol unsurlarına bunların yer ve 
sembollerine siz karar verin.  Datek kendi panelinizi oluşturma 
imkanı sunar. Sembol, yazılarınız ve firma logosu panele işlenir. 
Panel, renk seçimi yapılarak vericinin firmanızı en iyi şekilde 
temsil etmesi sağlanabilir.



Çok Yönlü Güvenlik
Güvenliği etkileyecek kritik hata durumlarında devreye girmemesi 
için verici dahili bir start-kontrol devresine sahiptir. LED gösterge ve 
sesli sinyal kullanıcıya hataya neyin yol açtığını bildirir. Verici, 
Datek'e özgü ve dijital olarak konfirme edilmiş bir protokolle alıcıya 
sürekli olarak bilgi gönderir. En ufak hata oluştuğunda bile alıcı 
anında(0,5 sn. den kısa sürede) güvenli stop moduna geçiş yapar. 
Her Datek vericisi yalnızca kendi alıcısına komut vermesi için 
özgün bir ID koduna sahiptir. Başka hiç bir verici veya ürün bir 
Datek sistemini hareket ettiremez. 

Dayanıklı ve Ergonomik Joystikler
Datek joystikleri, net tanımlanmış sıfır konumları ve belirgin hız 
kademeleri bulunan veya oransal çıkış vermek üzere tasarlanmış 
(128 adımlı) olan joystiklerdir. Mükemmel dayanım ve kaliteye 
sahip olmaları için ısıl işlem görmiş çelikten imal edilmişlerdir.  
Tasarımları yapılırken aşınma ve çatlamayı önlemek üzere 
eklemlerde düşük statik dirence sahip olmaları sağlanmıştır. 
Kullanıcı tercihi ve uygulamaya uygun olması bakımından bir çok 
farklı model joystik sunulmaktadır. 

D2801 MIDI Extended
MIDI ve MIDI Extended modellerinde aynı tip foksiyonlar yer alır. 
Ancak, Extended modeli daha büyük bir kasa ve kumanda 
paneline sahip olduğundan daha fazla sayıda joystik, sviç ve 
potansiyometre gibi kumanda unsurları yerleştirilebilir. Panel 
geniş olduğundan sembol-işaret ve yazılar için daha fazla yer 
vardır. MIDI Extended modelinde üç adede kadar joystik, 7 adede 
kadar pedal tipi joystik, çok sayıda sviç, LED ve potansiyometre 
yerleşimi yapılabilir. Extenede aynı anda 60 fonksiyon kumanda 
edebilir. Güçlü bataryası 30 saate kadar kesintisiz kullanım sunar.

Geriye Dönük Uyumluluk
MIDI seriesi vericileri geriye dönük uyumlu sistemler 
olduklarından herhangi bir eski Datek verici modellerinden birinin 
yerine kullanılabilirler. Böylelikle sistemde yenileme yammak 
gerektiğinde alıcı ve röleleriyle ilgili bir değişiklik yapmaya gerek 
kalmaz. Datek sistemleri genel olarak yazılım ve donanım 
açısından geriye dönük uyumlu olduklarından servis 
gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verilebilmektedir.

İleri teknoloji ve gelişmiş yazılım yüksek 
derecede güvenlik sağlar.

Kapsüllenmiş kumanda kartı. Elektronik kısım 
her tür dış etkiden korunmak üzere izole 
edilerek havasız ortamda bırakılmıştır.

Sağlam ve ergonomik tasarıma sahip 
joystiklerde eklemlerde düşük statik gerilime 
sahip ısıl işlemli çelik kullanılmıştır.

Çok yönlü grafik ekran kullanıcıya mükemmel 
geri besleme verir. 

Acil stop butonu sistemin 0,5 saniyede 
güvenli stop modunda kapatılmasını sağlar.

Alıcı muhafazası darbelere, güneş ışınlarına 
kimyasallara, sıcak, soğuk ve neme karşı 
dayanıklıdır.  Ergonomik yapısı eldivenle 
dahi rahat tutulabilmesini ve kullanılmasını 
sağlar. 



Daha fazla bilgi:
Sistemlerle ilgili daha fazla bilgi almak için www.utingelektronik.com ve www.datek.net'i ziyaret edebilirsiniz. 0212 639 20 95 ve 96 nolu 
telefonlardan bizi aramakta tereddüt etmeyiniz. Uzman ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. 

D2801 MIDI

Genel Özellik

Ebat  

Ağırlık 

Çalışma ısı aralığı 

Koruma sınıfı  

120 x 280 x150 mm

1.0 – 1.5 kg bataryalı

-25° – 70°C

IP65

Radyo Haberleşme

Frekans 

Çıkış gücü 

Haberleşme mesafesi 

406 – 472 MHz

1 – 100 mW (standart 10 mW) 

>100 m

Kablolu Kontrol

Teknoloji 

Uzunluk 

2-tel 

≤200 metre (standart 10 m)

Güç Beslemesi

Batarya 

Etkin kullanım süresi 

Şarj süresi 

4.8 VDC NiMH

<14 saat sürekli kullanım 

2.5 saat

Kontrol Fonksiyonları

8Oransal çıkış sayısı 

Dijital çıkış sayısı 16

 Geri Besleme

Teknoloji 

Grafik ekran 

kısmi-duplex

128 x 64 nokta / 60 x 30 mm

LED'ler  16

Joystikler

Sayı 

Eksen 

Hız kademeleri  

0 – 2

Y, X/Y, X/Y/Z

1, 2, 3, 4, 5, 6 veya oransal

D2801 MIDI Extended

Genel Özellik

Ebat  

Ağırlık 

Çalışma ısı aralığı  

Koruma sınıfı  

140 x 340 x 160 mm 

1.7 – 2.5 kg bataryalı

-25° – 70°C

IP65

Radyo Haberleşme

Frekans

OÇıkış gücü 

Haberleşme mesafesi

406 – 472 MHz

1 – 100 mW (standart 10 mW) 

>100 m

Kablolu Kontrol

Teknoloji 

Uzunluk 

2-tel 

≤200 metre (standart 10 m)

Güç Beslemesi

Batarya 

Etkin kullanım süresi 

Şarj süresi  

7.2 VDC NiMH

<30 saat sürekli kullanım

2.5 saat

Kontrol Fonksiyonları

8Oransal çıkış sayısı 

Dijital çıkış sayısı 52

Geri Besleme

Teknoloji 

Grafik ekran 

kısmi-duplex

128 x 64 nokta / 60 x 30 mm

LED'ler  16

Joystikler

Sayı 

Eksen 

Hız kademeleri  

0 – 3

Y, X/Y, X/Y/Z

1, 2, 3, 4, 5, 6 veya oransal
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