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AVANTAJLAR; 
Olağan üstü küçük ebatları, kanca altı 
minimum kayıp ve kolay taşınabilir-
lik imkanı sağlar.  
Örnek 1: emniyet faktörü 5:1 olan 2 
tonluk bir load cell; Yükseklik; 4 
inç :100mm, ağırlık; 2,5 lb:1,1 kğ 
Örnek 2: emniyet faktörü 10:1 olan 2 
tonluk bir load cell: yükselik; 4,5 
inç:105 mm, ağırlık:2,7 lb:1,2 kg 

Kablosuz sistem olması 
dolayısı ile hızlı, kolay 
ve düzenli montaj,  

Lap-top tabanlı, gerçek zamanlı yük haritası ; sahne planı 
(Autocad çizimi vb.)  üzerinde gösterim yapılabilir. Yük 
hücreleri ekranda gerçek yerlerine kolayca yerleştirilir.  

96 adet kablosuz yük hücresi, 
Uzun batarya ömrü. 1500 saate kadar  
Çalışması mesafesi 100m 
Güç ve emniyeti arttırmak için yüksek kaliteli havacılık 
sanayisinde kullanılan çelik, 
Eşsiz tasarım: mapanın delikleri arasındaki 90 derecelik 
tasarım, harici momentleri bertaraf eder, bu sayede sistemin 
daha hassas, emniyetli, ve uzun ömürlü olması sağlanır.  

Harici şoklara karşı koruma: Harici şoklara karşı ek yastıkla-
ma elektronik kartı çevreleyerek koruma sağlar. 
Opsiyonel metal yorgunluğu sınıflandırılmış yük hücresi 
Emniyetli çalışma sistemi: Alınan ve gösterilen değerler veri-
len değerlere eşdeğerdir. Dolayısı ile sistem güvenilirdir.  
5000 serisi ile birlikte toplamda 328 yük hücreli bir sistem 
oluşturmak mümkündür. 

Yük hücreleri tek bir ekrandan görüntülenebilir: 96 adet 
Yük Hücresi 
Herhangi bir kaldırma veya kaldırma kontrol sistemine 
adapte edilebilir. 
Çoklu gruplarda yük aşımı veya yük azlığı denetlenmesi: 
her bir asılma noktası, birkaç noktanın (grup) veya bütün 
yapının özeti 
Aşırı yük veya yük serbestliği durumlarında kaldırmayı 
durdurma veya alarma geçirme noktalarının ayarlanması:  

Raporlar; ölçümlerin 
kolay bir şekilde her-
hangi bir bilgi bankası-
na aktarılabilmesi 

Aşırı yük durumlarında opsiyonel olarak gerçek zamanlı 
cep telefonu SMS uyarısı 
Opsiyonel olarak hareketli durumlarda PDA üzerinde yük 
görüntülenmesi sağlanabilir. 
Mantıksal yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği 

RON STAGEMASTER 7000 
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KAZALAR: 
 
Kazalar yapısal çökmeler kaynaklanır. Yapısal çökmeler aşırı yüklemelerden veya hava şartlarından kaynaklan aşırı yükler sonucunda mey-
dana gelir  

TAHMİN EDİLEMEYEN YÜK DAĞILIMLARINDAN KAYNAKLABİLECEK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ 
 İzleyiciler ve gösteri yapan kişiler üzerinde tonlarca asılı yüklerin (aydınlatma ve ses sistem ekipmanları ) olması oldukça ciddi bir so-
rundur. (Özellikle de teknolojik olarak gelişen aydınlatma sistemlerinde ekipmanların artması ve bunlardan yük miktarını arttırması.) 
Bilimsel olarak her zaman bir kirişte 2 den fazla veya 1 yapıda 3 ten fazla askı tertibatı vardır. Bu da tahmin edilemeyen yük dağılımını 
oluşturan  “ Statiği Belirsiz Yapılar” durumunu meydana getirecektir. Çoğu durumda bu yük dengesizliğine neden olacaktır. Özellikle de 
aşırı yük durumuna ulaşacak bazı askı tertibatlarında bu sorun tehlike oluşturacaktır. 

Bundan başka, tecrübeyle de sabittir ki, görsel olarak dengeli bir yapı dengesiz bir yük dağılımına eğilimli olabilir. Ve bazı askı tertibatları 
aşırı yük durumuna geçebilir. –aşırı derecede ciddi sorunlar yaşanabilir  

Bu durumlar hava şartlarından doğan olaylardan  da kaynaklanabilir. Örnek olarak rüzgar veya çatıdaki kar birikintisi. Bu durumlar sistemi 
taşıyan yapının aşırı yük toleranslarını düşürebilir. 
Ayrıca, aşırı yük durumları oldukça fazla tecrübe edilmiş yapılarda da meydana gelebilir, hatta her askı noktasının yükü hesaplansa bile 
hesap nominal kaldırma ve kiriş kapasiteleri kapsamında düşebilir. Kirişteki gerçek yük dağılımı hala tahmin edilemez ve hesaplanamaz ya 
da tahminidir. 
Güvenli bir şov için ihtiyaç duyulan çözüm gerçek zamanlı yük görüntülenmesi ve aşırı yük analizinin yapılmasıdır. 
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ÖDÜLLER 
 
RON Stagemaster 5000 ve 7000 yenilikçi (icat) olmasından dolayı PLASA 08 ödülünü kazandı. RON Stagemaster 6000 ise sahnele-
me, donanım ve özel etkiler konusunda LDI 2007 ödülünü aldı. 

AÇIKLAMA 
RON Stagemaster 7000, aşırı yük engelleme ve sahne emniyeti ile ilgili olarak çoklu yük hücresi kullanılan kablosuz, çoklu frekanslı 
bir sistemdir. Bu gelişmiş teknoloji EILON ENGINEERING firmasının yük görüntüleme, vinç kantarı tasarımı ve üretimi konusunda-
ki 30 yıllık tecrübelerinin bir eseridir. 
Bu laptop tabanlı sistem, üzerine sahne planının (Autocad vb. çizim) yerleştirilebileceği ve bu sahne planı üzerinde yük haritasının 
izlenebileceği gerçek zamanlı bir sistemdir. Kullanıcı yük denetimi yapacağı noktaları gruplandırırken bunlara isim verebileceği gibi 
grubun elemanlarını da istediği şekilde adlandırabilir. Sistemde aynı anda 96 adet bağımsız yük hücresini veya birkaç noktanın (grup) 
özetini veya bir yapının yük diyagramını görmesine olanak sağlar. Ayrıca RON Stagemaster 5000 serisi ile birlikte toplamda 328 yük 
hücresini görüntüleyen bir sistem oluşturulabilir.  
 
RON Stagemaster tüm yüklerinin prova esnasında ve şov yapılırken görüntülenmesine olanak sağlar. Aşırı yük durumu, sıfırlama, 
dara alma, toplam, maksimum ve her yük noktası veya bir grubun görüntülenmesi sağlanır. Kaydedilen datalar; operatör ismi, zaman, 
ağırlık, aşırı yük durumları, ve her grubun toplam kümülatif ağırlığı gibi bilgilerden oluşur. Bu da her şovun rapor ve istatistiksel ana-
lizleri gibi detayların dosyalanmasına imkan sağlar. Limitleri kaydetmek ise aşırı yük durumu ve serbestlik durumlarında alarm için 
veya kaldırma ekipmanını durdurmak için kullanılabilir. Yeni; opsiyonel olarak aşırı yük durumunda gerçek zamanlı  SMS alarmı ve 
yine opsiyonel olarak yük görüntülenmesi bir PDA de de görüntülenebilir. 
RON Stagemaster, kullanıcı dostudur ve her proje için kolayca kon figüre edilebilir ve kullanması da kolaydır.  Kablosuz bir sistem 
olması kolay ve hızlı bir montaj imkânı sağlar. Yük hücrelerinin ebatlarının küçük olması küçük mesafe kayıplarına yol açar ve taşın-
ması da kolaydır. Batarya ömrü 1500 saattir. Sonrasında değiştirilebilir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER VE SEÇENEKLER. 
 
R.F.Çoklu Frekans kullanılır.. 
ÇALIŞMA MESAFESİ: 100 m 
EMNİYET FAKTÖRÜ: 5:1 standart, 10:1 veya diğer emniyet faktörleri 
opsiyonel 
MAKSİMUM YÜK: %200 
HASSASİYET: kapasitesinin %0,1 
KAPASİTELER: standart olarak 2 ton. 1 tondan 5 tona kadar ve daha yüksek 
EKRAN: Sistem 4 tek frekans ile her grupta 24 adet olacak şekilde toplamda 
96 adet yük hücresi ile çalışır. Ayrıca RON 5000 Stagemaster sistemi ile uyum 
sağlaması açısından 3  frekans kanalı kullanarak toplamda 72 adet kablosuz 
yük hücresi 256 adet kablolu yük hücresi ile birlikte genel toplamda 328 yük 
hücreli bir sistem oluşturabilir.  
Toplam, Maksimum, Dara Alma, Sıfırlama, yük Hücresi Grubu, Aşırı Yük 
durumu, Sahne Plan Çizimi, Düşük Batarya uyarısı gibi bilgilerde ekrandan 
görüntülenebilir. Ayrıca tümünü veya bir grubu görüntüleyebilmek için man-
tıksal yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği kullanılır. 
FONKSİYONLAR:  Mantıksal uzaklaştırma ve yakınlaştırma, Toplam, Mak-
simum, Sıfırlama, Yük Hücresi Grubu, Aşırı Yük Durumu, ve Alarm(sesli ve 
görsel), Raporlar, Kullanıcı kalibrasyonu, Birim Seçme, Grup Fonsiyonları
(Topam, Maksimum, Sıfırlama, Dara alma, Aşırı Yük ve Aşırı Yük Denetlen-
mesi), Sahne Planı Arşivlenmesi. 
BİRİMLER:Metrik Ton, Lbs, Kgs, Newton, Deka Newton, K.Newton 
YÜK HÜCRESİ: havacılıkta kullanılan Poliüretan kaplama güçlendirilmiş 
Metal Alaşımlı Çelik 
BESLEME: 4 adet AA 1,5 Volt Alkaline 3AH lik pil kullanılır. Batarya ömür-
leri 1500 saattir. Opsiyonel olarak AC 110/220 besleme uygulanabilir.. 
KALİBRASYON: Kullanıcı kalibrasyonu. Fabrika kalibrasyonu 
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: Yük hücresi: -15 F ile +175 F/ -25 C ile 80 C 
OPSİYONELLER: Metal yorulma oranlı yük hücreleri, her türlü hava şartla-
rına dayanıklı Taşıma Çantası 
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     ÇİZİM ve ÖLÇÜ TABLOSU 


