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Foto’s welwillend ter beschikking gesteld
door OCEAN Yachts, SILVERTON Yachts
en TIARA Yachts.

KLEUREN VAN HET CONTROLESTATION

TYPEN CONTROLESTATION

CHROOM (standaard) GOUD (optioneel) ZWART (optioneel)

Vier 
knoppen

Twee
knoppen Een motor

Draagbare
afstandsbediening

Glendinning ontwerpt en vervaardigt kwaliteitsproducten voor de zeevaart. In ruim 30 jaar hebben we onze reputatie
gevestigd als een bedrijf dat hoogwaardige, betrouwbare producten van blijvende waarde levert. Ontdek waarom we
zeggen: “Ontspan u ... we varen met u mee!” 

Probeer onze andere producten uit: Cablemaster (een gemotoriseerd kabelsysteem voor op de oever); HoseMaster
(opslagsysteem voor waterslangen); NW Controls van Glendinning (hoogwaardige controlekabels); 

Automatische synchronisateur (hiermee werken twee motoren als één motor) 

Made in
the USA

OPTIES VOOR HET COMPLETE CONTROLS™-STATION
U kunt voor het COMPLETE CONTROLS™-systeem van Glendinning bovendien kiezen uit diverse mogelijkheden.
Ongeacht uw budget hebt u met COMPLETE CONTROLS™ de volgende keuzemogelijkheden:

“Ontspan u ... we varen met u mee!” 

Aan de zijkant aangeAan de zijkant aange--
brachte controlesystemenbrachte controlesystemen
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COMPLETE 
ONTROLS™ van Glendinning

Als u een ander elektronisch motorcontrolesysteem
gebruikt, is aw boot niet compleet!

Glendinning heeft aan alles gedacht waaraan ervaren bootbezitters behoefte hebben voor hun elektronische
motorcontroles. Van installatiegemak tot en met betrouwbare prestaties, met COMPLETE CONTROLS™ hebt u alles aan
boord. Vergelijk de volgende kenmerken en voordelen met die van de concurrentie om u ervan te overtuigen dat onze
controle-instrumenten COMPLEET zijn.

CANbus-technologie
De CANbus-technologie vereenvoudigt de bekabeling en biedt meer flexibiliteit wanneer u
controlestations wilt toevoegen. Dankzij één communicatiekabel kunt u op elke gewenste
plaats in het netwerk tot zes stations aansluiten, met inbegrip van onze optionele draagbare
afstandsbediening die handig is om het anker te hijsen of aan te meren. 

Flexibel configureerbaar controlesysteem
U hoeft niet langer naar de motorkamer te rennen om uw systeemconfiguratie te wijzigen. U
kunt het Complete Control-systeem configureren met toetsenblok van het hoofdstation, zodat
u instellen nog eenvoudiger kunt aanpassen.

Geïntegreerd back-upsysteem voor transmissie/gasklep (optioneel)
Met een extra controlesysteem voor de transmissie en gasklep van uw motor beschikt u over
een extra garantie dat u van uw tijd op het open water geniet. Mocht het systeem niet
functioneren (mogelijk tengevolge van een probleem met de batterij), dan volstaat het het back-
upsysteem te activeren (door een schakelaar om te zetten) om de aandrijving van uw boot met
het hoofdsysteem te blijven controleren. Dat is het verschil tussen “terug naar huis tuffen” en
van uw dag genieten!

Lijst met kenmerken:
Eén controlehendel — de transmissie en gasklep worden met één hendel bediend, waarmee
u de snelheid en richtingspositie van één motor en de transmissie volledig onder controle hebt. 

“Posi-Lock”-transmissievergrendeling — voor maximale veiligheid rond de kade kunt u de
transmissie op neutraal vastzetten zodat u alleen de gasklep van de motor kunt bedienen.

Twee manieren om een ander station te kiezen — selecteer of u de controle naar een ander
station wilt kunnen overdragen terwijl u de motorsnelheid constant houdt, of alleen wanneer de
controlehendels op neutraal staan. De keuze is aan u!

Stationsuitsluiting — wilt u voorkomen dat de controle naar een ander station wordt
overgedragen? U kunt vanaf het actieve station waarmee u de boot controleert, alle andere
stations uitsluiten en voorkomen dat ze de controle overnemen. 

Aanpasbare instellingen voor hoog stationair — zou het niet mooi zijn als u de motoren kon
instellen voor een hogere stationairsnelheid (bijvoorbeeld tijdens het afmeren)? U kunt kiezen
uit zeven snelheden voor hoog stationair!

Dimmer voor verlichting van het toetsenblok van het hoofdstation — een heldere
verlichting is handig bij krachtig zonlicht, maar kan ’s nachts hinderlijk zijn. U kunt de helderheid
met de knoppen op het hoofdstation dimmen.

Dubbele accu-ingangen — een van de belangrijkste eisen die aan elektronische
motorcontrolesystemen wordt gesteld, is accuvermogen. De EEC3-controleprocessor van
Glendinning kan met twee verschillende accu’s worden gevoed. Dit waarborgt dat het
controlesysteem nooit kan uitvallen.
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