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Decidamp SP150, hızlı kuruyan, su bazlı 
viskoelastik bir titreşim sönümleyici ürün 
olarak yat severlerin ihtiyaçlarına cevap 
veriyor. Daha önce Soundpaint olarak 
bilinen bu gelişmiş formül, titreşimlere ve 
darbelere maruz kalan yapıların akustik 
iyileştirmesi için geliştirildi. Decidamp 
SP150, temel yapının  titreşim enerjisini 
etkili bir şekilde emip, dağıtarak  rezonans 
etkilerini azaltır.

ByDecidamp SP150 meets the needs of yacht lovers as a fast 
drying, water-based viscoelastic vibration damping compound 
and adhesive. This advanced formula, previously known as 
Soundpaint, was developed for the acoustic enhancement 
of structures subjected to vibrations and impacts. Decidamp 
SP150 reduces panel coincidence and resonance effects by 
effectively absorbing and dispersing vibration energy from the 
bending stress of the base structure.

Korozyona karşı mükemmel koruma 
sağlayan Decicoat T35, yoğuşma 
önleyici ve termal yalıtım özelliği ile 
yat severlerin bütün ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. Su bazlı püskürtmeli bir 
ısı yalıtım kaplaması olan Decicoat 
35, demiryolu, açık deniz, denizcilik, 
kimya, petrol, otomotiv ve inşaat 
sektörlerinde tercih ediliyor. T35,  122 
ADET Sahil Güvenlik Bot projesinde ve 

projeyi yürüten Türkiye nin alanında en yetkin şirketi tarıfından 
tercih edilmiştir.

Excellent protection against corrosion, Decicoat T35 meets all 
the needs of yacht lovers with its anti-condensation feature. 
Decicoat 35, a water-based sprayed thermal insulation 
coating, is preferred in the railway, offshore, marine, chemical, 
petroleum, automotive and construction industries.
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TAMAMEN SESSİZ İLK ŞARJ 
CİHAZI: YENİ YPOWER+

New YPOWER+ Batery 
Charger  Is The First 
Charger Completely Silent

30 yılı aşkın süredir pil şarj cihazlarında uzman olan 
CRISTEC, özel avantajlara sahip yepyeni bir model 
tasarladı:

YPOWER+, 12V 60A, 4 bağımsız çıkış (motor 
aküsüne ayrılmış bir çıkış dahil) ve fansız olduğu 
için tamamen sessiz çalışma özelliğine sahip ilk şarj 
cihazı. Tak çalıştır bağlantısıyla kurulumu kolay, 
sessizliği ve kompakt kasası sayesinde her yere 
monte edilebilir.

Dahili bir Bluetooth düşük enerji arayüzü ve CAN-
BUS arayüzüne sahip YPOWER + 12V 60A şarj cihazı, 
kolay izlemenin keyfini çıkarmanızı sağlayacak.

Specialist in battery chargers for more than 30 
years, CRISTEC has designed a brand new model 
having exclusive advantages:

YPOWER+, 12V 60A is the first charger worldwide 
to have 4 independent outputs (including one 
output dedicated to the engine battery), as well 
as a completely silent operation as it is fanless.

Easy to install using its plug-and-play connection, 
it can be mounted anywhere thanks to its silence 
and compact casing.

Featuring a built-in Bluetooth Low Energy interface 
and a CAN-BUS interface, YPOWER+ 12V 60A 
charger will enable you to enjoy easy monitoring.

DECICOAT T35 Mükemmel Termal Yalıtım Sağlıyor 

DECIDAMP SP150 Titreşim Ve Gürültü Sönümleyici

Decicoat T35 Provides Excellent Protection 

Decidamp SP150 Adhesive Is Not Affected Impacts

VİZYON ENDÜSTRİYEL’DEN  
SEKTÖRE ÖZEL ÜRÜNLER

Special Products from Vizyon Industrial 
to the Sector


