
Radyo Frekans Kontrollü
Endüstriyel Uzaktan Kumanda Sistemi



Twister 2X çok gelişmiş bir 
endüstriyel uzaktan kumanda 
sistemidir. Twister 2X’in çok yönlü 
özelliklere sahip olması, sanayide 
çok çeşitli alanlarda kullanılabilme- 
sini sağlar. Sistem ile her tipteki 
endüstriyel vinç, kule vinçleri, inşaat 
makineleri, otomatik kontrol sistemmakineleri, otomatik kontrol sistem-
leri, madencilikte kullanılan çeşitli 
makineler ve daha birçok makine ve 
sistem uzaktan kumanda edilebilir...

Azami iş güvenliğini ve emniyetini 
sağlamak için Twister 2X çok sayıda 
gelişmiş emniyet unsuru ve ileri bir 
sistem yazılımı ile donatılmıştır.

Gelişmiş Sistem Yazılımı
Son derece gelişmiş bir bilgisayar programı ile donatılmış olan sistem seri Son derece gelişmiş bir bilgisayar programı ile donatılmış olan sistem seri 
olarak hata kontrolü ve düzeltme işlemlerini yapacak kapasiteye sahiptir. Bu 
sayede kodlama, veri transferi, veri alışı, kod çözme ve çıkış rölelerinin 
kontrolü %100 hatasız gerçekleşir. Son derece gelişmiş olan sistem yazılımı 
‘CRC’(Cyclical Redundancy Check) boşluk kontrol döngüsü ve ’Hamming 
Code’ hata düzeltme çalışma prensibine sahiptir.

Gelişmiş Şifreleme Sistemi
%100 hatasız bir veri transfer işlemi gerçekleştirmek için sistem ileri teknolo%100 hatasız bir veri transfer işlemi gerçekleştirmek için sistem ileri teknolo-
jiye sahip bir mikro-işlemci ile kontrol edilir. 65.536 değişik ID şifre kodu ve 
68 farklı RF kanalının kullanılmasıyla bir alıcının yalnızca kendi vericisinden 
gelen emirleri yerine getirmesi sağlanır ve dışarıdan gelebilecek radyo dal-
galarının sisteme karışması engellenir.   

Gelişmiş Şifre Çözücü Sistem
Şifre çözücü sistemin sahip olduğu çift mikro-işlemcili yapı , radyo dal-
galarıyla gelen tüm verilerin %100 hatasız hesaplanması, kontrolü ve 
düzeltilmesi işlemini gerçekleştirir.   

Merkezi Mikro-işlemci
Verilerin karşılaştırılmasını ve şifre çözücü sistemdeki mikro-işlemcilerde 
çapraz kontrol edilmesini, eşsiz bir merkezi mikro-işlemci gerçekleştirir. Bu 
mikro-işlemci bir hata algıladığı anda azami güvenliği sağlamak üzere olası bir 
kazaya meydan vermemek için sistemi derhal kapatır. 

PLL Veri Aktarımı
Sistem son derece geliştirilmiş PLSistem son derece geliştirilmiş PLL kontrollü RF veri aktarım prensibiyle 
çalışır. Bu özellik sayesinde kullanıcı, içinde bulunduğu ortama en uygun 
düşecek kanalı geniş bir frekans bandı aralığından kendi seçme imkanına sahip 
olur. Vericinin içindeki dip şalterin konumunu değiştirmekle seçilen RF kanalı 
kolayca ayarlanmış olur. Alıcı tarafındaki kanal ayar işlemi ise LCD ekranın 
yanındaki tuş seçimiyle gerçekleşir. Ayrıca, alıcının geniş bir kanal bandından 
RF kanallarını  tarama özelliği vardır. Bu sayede kendi vericisini bulması ve 
onun kanalına kilitlenmesi mümkün oluonun kanalına kilitlenmesi mümkün olur. 

Tam Uyum
Twister 2X, T.C. Telekomünikasyon Kurumu onaylı olup FCC Bölüm 15 
Kuralları, Avrupa Birliği yeni CE RED 2014/53/EU radyo kontrollü ürünler 
direktifine, IC Kanada Endüstri Şartnamesi ve ISO 9001 Yönetmeliğine 
uygundur. Lisans gerektirmez. 



Sistem Dahili Kontrol Döngüsü
Twister 2X, tüm sistemini kontrol altında tutan çok sayıda fonksiyon ile donatılmıştır. 
Böylelikle, vericide düşük pil gücü algılandığında, hatalı buton veya joystik
tespit edildiğinde, ana röle hatası, röle bordu arızası, EEPROM hatası
tespit edildiğinde, RF modülü arızası ve daha birçok
noktada oluşabilecek herhangi bir
hata hemen algılanıhata hemen algılanır. 

Programlanır Butonlar
Özel geliştirilmiş programlayıcı yardımıyla 
butonların fonksiyonları programlanabilir.   

Sağlam ve Hafif Joystikler
Firmada özel olarak geliştirilmiş mini joystikler 
birçok kompozit malzemeden imal edilmiştir. 
Çelik, paslanmaz çelik, çinko alaşımı, magnezyum Çelik, paslanmaz çelik, çinko alaşımı, magnezyum 
alaşımı ve alüminyum alaşımı malzemelerin birleşimi, 
joystiklere son derece sağlam ve güvenilir bir yapı 
özelliği verirken aynı zamanda ultra hafif 
olmalarını da sağlar.

Optik Sensörler
Joystik kontakları olarak optik sensörler 
kullanılmıştıkullanılmıştır. Optik sensörler son derece 
güvenilir ve sağlamdırlar. Fırçalı veya bobinli tip 
klasik kontaklı olanlara göre bir kaç kat 
daha uzun ömürlü olurlar.

BUS Tipi Alıcı
BUS yapısındaki alıcı ünitesinin çıkarılabilir 
flex tipi kontrol kartları servis-bakım işleri ve 
yedek parça stoku açısından büyük kolaylık sağlayedek parça stoku açısından büyük kolaylık sağlar.

Akıllı Şarj Cihazı
Tüm cihazların beraberinde sistemin bir parçası 
olarak verilen batarya şarj cihazı voltaj, ısı ve 
aşırı şarj korumalıdır. Şarj cihazı aynı zamanda 
otomatik şarj-deşarj fonksiyonu sayesinde 
batarya yorulmasına engel olur. 
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Bu özellik  iki operatörün iki vinci birbirinden bağımsız 
veya iki vinci de aynı anda kumanda etmesine imkan 
tanır (Vinç A, B ve A+B).

Bu özellik  vericilerdeki  komutatörü kullanarak 16  
operatörün 16 vinçten istediğine erişim sağlayarak onu 
kumanda etmesini sağlar.

Bu özellik  çok uzun bir mesafe üzerinde çalışan iki 
operatörün aynı vinci karşıt taraflardan kumanda 
etmesine imkan tanır.

Bu özellikte infrared ışın teknolojisi kullanılarak 20-30 
metrelik bir mesafenin dışında vincin start edilmesi 
engellenir.
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