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Nominal Besleme Gerilimi

Elektriksel Özellikler

12 V

Standartlar ‘’EN 1175-1 Safety’’
‘’EN 12895 EMC’’

Depolama Ortam Sıcaklığı
Çalışma Esnasında Ortam Sıcaklığı

Fiziksel Özellikler

-30°/+50°C
-30°/+50°C

Koruma Sınıfı IP65
Fiziksel Boyutlar (En*Boy*Yükseklik) 69*134*30 mm
Ağırlık 200 g

Giriş ve Çıkışlar

Dijital Giriş 2 Adet
(Oil Brake ve Yedek)

CANBUS

Arayüzler

1 Adet

Tuş Sayısı
Uyarı Işığı (LED) Sayısı

4 Adet
5 Adet

FMC-LCD Gösterge Paneli

Genel Bakış

FMC-LCD, “EN 1175-1 Safety" ve "EN 12895 EMC" standartlarına uygun olarak, 48V 
batarya (akü) ile beslenen elektrikli istifleme araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, 
mikrodenetleyici tabanlı bir Gösterge Panelidir.

FMC-LCD, birçok alarmı izlemeye, birçok parametreyi kontrol etmeye ve değiştirmeye 
imkan veren kişiselleştirilebilir bir cihazdır. CANBUS haberleşme arayüzü ile Elektronik 
Kontrol Ünitesine bağlanır.

Sahip olduğu “Oil Brake” dijital girişi ile hidrolik sıvı seviyesini kendi başına kontrol 
edebilir, bununla alakalı alarmları gösterebilir ve Elektronik Kontrol Ünitesi’ne 
bildirebilir. Ayrıca, yedek dijital girişi ile ihtiyaç duyulduğunda bir başka anahtarın 
daha izlenebilmesine imkan sağlar.



Teknik Çizimler
Ana Özellikler

Uygulamaya göre kişiselleştirilebilen 
görsel arayüz ve bilgilendirme ekranları 
ile esnek kullanım

Tek bir cihazda dijital giriş ve CANBUS bağlantılarıyla, 
etkin izleme, kontrol ve görüntüleme fonksiyonları

Gerçek zamanlı saati sayesinde bakım saati, tarih, saat gibi kritik 
bilgileri kayıt etme olanağı

Anlık olarak şarj seviyesi, motor hızları, direksiyon konumu gibi 
operasyonel bilgiler ile uyarı mesajlarını gösterme

Dahili süper kapasitörü sayesinde araç çalıştırılmasa bile tarih ve 
zaman bilgilerini 1 haftaya kadar saklayabilme

Bir el terminali veya bilgisayara ihtiyaç duymaksızın, aracın sürüş 
dinamikleri ve parametrelerinin ayarlanması

Her ortamda optimum görüş sağlayabilmek adına, parlaklığı ve 
kontrastı ayarlanabilen 128x64 Grafik LCD ekran

Gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmaya hizmet eden ilave 
4 adet tuş ve 5 adet LED uyarı ışığı (El Freni, Batarya, Bakım, 
“Oil Brake” ve Arıza uyarı ışıkları) 

Farklı seviyelerdeki ayarlara farklı kullanıcı ve şifreleriyle erişim 
yetkilendirmesi

IP65 sınıfı korumayla en zorlu saha ortamlarında bile çalışma

Sahada araç üzerinde kolaylıkla parametre ve 
yazılım güncelleme

Kolay ve hızlı montaja imkan veren 
ergonomik tasarım
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