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Zwycięska od 1955
Nie tylko podczas regat wokół świata,
ﬁrma B&G od ponad pół wieku stoi
na czele regat jachtowych.
W tym środowisku precyzja i dokładność decydują
o wszystkim. Subtelna zmiana kierunku wiatru, dziesiąta
część węzła prędkości wywołują konieczność podjęcia
właściwej decyzji żeglarskiej, te wszystkie działania
mogą stworzyć bezkonkurencyjną przewagę. Firma B&G
jest dumna z tego, od lat wspiera tylu zwycięzców.

1966/7 1974

1990

2011

2013/17 2019

Sir Francis
Chichester
żegluje samotnie
wokół świata
w Gipsy Moth
IV wyposażonej
w B&G.

Sprzęt B&G
zainstalowano
w 90% łodzi
regat Whitbread,
włącznie z niekwestionowanym
zwycięzcą
Steinlager II,
dowodzonym
przez sir
Petera Blake’a,
jak również
w Maiden Tracy
Edwarda.

Sprzęt B&G jest
zainstalowany
na każdej łodzi
oceanicznych
regat Volvo
Ocean Race,
włącznie ze
zwycięską
Grupami.

Zwycięstwa
w Vendée Globe
– François Gabart
w 2013 a Armel
Le Cléac’h
w 2017, obaj
z B&G.
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Ramon Carlin
wygrywa
pierwsze regaty
Whitbread Round
the World Race
w łodzi Sayula
II, wyposażonej
w pełni w sprzęt
firmy B&G.

B&G staje się
Technicznym
Dostawcą dla
inauguracyjnych
regat serii SailGP.

B&G 2020 » ZWYCIĘSKA OD 1955

„Na pokładzie
każdego
zwycięzcy
regat Volvo
Ocean Race!”

Ostatnie zwycięstwa:
Regaty Oceaniczne Volvo
1974 do 2018
Vendée Globe
2013 - François Gabart
2017 - Armel Le Cléac’h

Fastnet 2019
Line Honours pierwszy, drugi i trzeci
IRC Overall pierwszy, drugi i trzeci
Maxi Worlds 2018
Pierwszy Super Maxi, Wally
i Mini Maxi

Światowe rekordy
Non-stop dookoła świata
Rejs samotników – Macif 2018
Załogowy – IDEC 2017
I wiele innych…

Sydney Hobart
Line Honours 2017
Line Honours 2019

www.bandg.com
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Na rynku ukazuje się odbiornik Homer.
1955
Major R.N. Gatehouse, pasjonat żeglarstwa,
opuścił armię, aby utworzyć spółkę z Ronaldem
Brookesem. W nieco ponad rok później wypuścili
oni krótkofalowe i długofalowe radia Heron,
po raz pierwszy użyte przez Sir Viviana Fucha
i Sir Edmunda Hilary’ego w pierwszej ekspedycji
transarktycznej.

1957

Hermes
prędkościomierz.

Elektroniczny
kompas Halcyon.

Debiut
echosondy
Hektor.

1963

1971/2

1975
1979

Prezentacja Log Harrier.

1960

1980

Na rynek wchodzi pierwszy
na świecie morski komputer DR
Hadrian, a następnie wyczynowy
komputer żeglarski Horatio,
uznany za pierwszy przyrząd tego
rodzaju.

1984

Pierwszy wielofunkcyjny
komputer danych Hercules,
nagrodzony przez radę
konstruktorów (Design Council),
za wprowadzenie komputerów
do codziennego wodniactwa.

Nowość na rynku
– prędkościomierz
Sonic.

2004
2010
Powstaje Zeus – pierwszy
na świecie specjalizowany,
wielofunkcyjny wyświetlacz
i chartploter dla żeglarstwa,
zawiera on nowe funkcje,
obejmujące laylines, tablice
biegunowe i zdolność pobierania
plików pogodowych GRIB.
Na rynek wchodzi również
również WTP3.
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Na rynek wchodzi RemoteVision
i i zostaje zaprezentowana
technologia Sailmath i Deckman.

2011
Wypuszczony Zeus2 i H5000.
Na rynek wchodzi Triton,
zapewniający przyrządy
i technologię autopilota
szerszej rzeszy nabywców.
Prezentacja radaru
Broadband 4G.

2014
2015

Prezentacja serii Vulcan, pierwszego
chartplottera żeglarskiego przeznaczonego
specjalnie dla wycieczkowców.

B&G 2020 » HISTORIA PRODUKTU

Historia produktu B&G
Od 1955 roku ﬁrma B&G pasjonuje
się żeglarstwem i od lat współpracuje
z najlepszymi na świecie żeglarzami,
aby opracowywać i testować nowe
technologie i innowacje, w najbardziej
wyzywających warunkach. Pozwoliło
to nam wspierać żeglarzy w osiąganiu
ich celów, niezależnie od uprawianego
rodzaju żeglarstwa.

1968
Firma B&G wypuściła na rynek
Hectę, pierwszą na świecie echosondę
tranzystorową.
W tym roku przedstawiono również
elektroniczny wskaźnik kursu Hestię.

1988
Na rynek wchodzi
autopilot Helmstar.
Pierwszy system WTP.
1995

2002
Na rynku ukazuje się H1000,
obejmujący szereg przyrządów,
autopilota i chartplotery
przeznaczone dla średniej
wielkości żaglówek i łodzi
motorowych.

Prezentacja Zeus3 i Zeus3 Glass Helm.
2017
2018
Prezentacja
Triton2.

Na rynek wchodzą czujniki wiatru WS300
i WS700 oraz radary żeglarskie HALO20/20+.
2019

www.bandg.com
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Rejsy przybrzeżne

Proponowane wyposażenie:
Chartploter Vulcan

Dokładna i wyraźna prezentacja map ma
zasadnicze znaczenie podczas eksplorowania
nieznanych wód; Vulcan zapewnia nie tylko
to, lecz również funkcje SailSteer, Laylines
i SailingTime, dla dokładnej nawigacji
żeglarskiej.
Aplikacja Link firmy B&G tworzy wirtualne
drugie stanowisko nawigacyjne na Twoim
telefonie lub tablecie, do użycia w każdym
miejscu na pokładzie.
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Radar HALO20

Ekonomiczne rozwiązanie dla żeglarzy,
aby zwiększyć świadomość sytuacyjną
i zapobiegać kolizjom przez wykrywanie
zagrożeń i innych celów odległych nawet
o 24 mile morskie. Z niewielką powierzchnią
podstawy i niskim profilem, HALO20 jest
doskonałym rozwiązaniem radaru dla
niewielkich żaglówek.

Pilot Triton2

Komunikacja VHF

Po zintegrowaniu z przyrządami Triton2
i chartploterem Vulcan, Triton2 Pilot zapewnia,
w razie potrzeby, niezawodną „drugą parę
rąk”. Steruj według kursu, pod kątem do wiatru
lub w kierunku punktu drogi z tym łatwym
w użyciu i niezawodnym autopilotem. Sparuj
Triton2 z bezprzewodowym pilotem WR10,
aby uzyskać pełną kontrolę, z każdego
miejsca na pokładzie.

Połącz radio VHF V60 DSC
z bezprzewodowym mikrotelefonem
H60, w celu uzyskania łatwej komunikacji
w dowolnym czasie i bezprzewodowych
rozmów na pokładzie. AIS klasy B pozwala Ci
„widzieć i być widzianym”, udostępniając Twoją
pozycję lokalnym użytkownikom, jednocześnie
wyświetlając inne jednostki na Twoim ekranie.

B&G 2020 » REGATY KLUBOWE

Regaty klubowe

© Tim Wright / J-Cup

Proponowane wyposażenie:
Chartploter Vulcan

Przyrządy Triton2

Natychmiastowa informacja o tym, że jesteś
na bezpiecznych wodach podczas regat jest
decydująca. Vulcan przejmuje zasadniczy
element nawigacji chartplotera i dodaje
unikalną funkcję B&G skalowanej StartLine,
skorygowanych o pływy Laylines i dokładnego
czasu przybycia do markera dzięki SilingTime.

Triton2 dostarcza istotne dane żeglarskie
– prędkość łodzi, wiatr, kierunek, kierunek
halsu przeciwnego, laylines, itp. Jasny, wysoce
kontrastowy wyświetlacz z dużymi, wyraźnymi
danymi, czytelny w każdych warunkach,
z łatwymi w użyciu, lecz przydatnymi,
funkcjami obejmującymi WindPlot, widok AIS
i czasomierz regatowy Race Timer.

Aplikacja Link firmy B&G tworzy pomocnicze
stanowisko nawigacyjne na Twoim telefonie lub
tablecie, możesz więc być szybki i bezpieczny.

Bezprzewodowy czujnik
wiatru WS320

Bezprzewodowy czujnik wiatru zapewnia
łatwą i lekką instalację, bez pogorszenia
osiągów w stosunku do czujnika
przewodowego. Po sparowaniu
z wieloosiowym czujnikiem kierunku
Precision-9, czujnik WS320 dodaje korekty
uwzględniające przechył łodzi.

Komunikacja VHF

V20 reprezentuje proste w użyciu i w pełni
funkcjonalne radio VHF DSC. Użyj podwójnej
obserwacji, aby nadążać za komisją regat na
specjalnym kanale, jednocześnie monitorując
swój zwykły kanał roboczy. V20 pozwala
również zainicjować wywołanie łódź-do-łodzi,
do celu AIS wskazanego z ekranu chartplotera
B&G.

www.bandg.com
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Rejsy pełnomorskie

Proponowane wyposażenie:
Chartploter Zeus3

Radar HALO24

ForwardScan®

Zeus3 zawiera najwyraźniejszy ekran
dotykowy SolarMax firmy B&G wraz
z w pełni funkcjonalnym blokiem
przycisków, dla kontroli w każdych
warunkach, a podświetlenie
przyciemniane niemal do zera,
pozwala na nocne żeglowanie
w ciszy i spokoju. Możliwość
użytkowania z wielu stanowisk
Zeusa3 pozwala przeglądać
i kontrolować z dowolnego
wyświetlacza mapy, radar, autopilota,
ForwardScan®, itp.

Wymagania dla radaru przy
żegludze przybrzeżnej zmieniły
się – istotne stają się wczesne
ostrzeżenia z systemów unikania
kolizji i pogodowych. HALO24
zapewnia świadomość sytuacyjną
z radaru kopułkowego, dostarczając
dalekosiężne wykrywanie celów,
jednocześnie utrzymując osiągi
bliskiego zasięgu.

Idealny towarzysz przy
eksplorowaniu słabo
udokumentowanych i nieznanych
kotwicowisk, skierowany do przodu
sonar ForwardScan® firmy B&G
pokazuje, co znajduje się pod wodą
przed łodzią, z informacjami o
zbliżających się głębokościach.
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Pilot

Podczas rejsu długodystansowego
autopilot jest dodatkowym
członkiem załogi. Na pilotach B&G
polegają żeglarze Vandée Globe
i posiadacze rekordów żeglarskich,
aby bezpiecznie sterować swoją
łodzią praktycznie we wszystkich
warunkach.

Integracja systemu

Podczas długodystansowego rejsu
Twoja łódź jest Twoim domem;
zrozumienie stanu systemów
i zdolność łatwego ich kontrolowania
ma zasadnicze znaczenie dla
pewności siebie i przyjemności
z przebywania na wodzie. Zeus3
integruje się z systemem cyfrowego
przełączania i monitorowania,
obejmującym Naviop, zapewniając
wyświetlanie pełnych informacji
o jachcie.

B&G 2020 » REGATY WYCZYNOWE

Regaty wyczynowe

© Grand Soleil Cup

Proponowane wyposażenie:
Przyrządy H5000

Wyświetlacze HV

Wysoce zaawansowane
i przebadane algorytmy wiatru firmy
B&G, obejmujące korektę ruchu
3D i korekty specjalizowane dla
wiatru, dostarczają dokładne dane,
wymagane do podjęcia zwycięskich
decyzji.

Zaprojektowane, aby dostarczać
kluczowe informacje, znajdując się
w polu widzenia podczas żeglowania,
wyświetlacze HV są zbudowane, aby
przetrwać w jednym z najbardziej
narażonych obszarów łodzi,
zapewniając absolutną wyrazistość,
przy każdym kącie patrzenia i przy
każdej pogodzie.

Pionowe czujniki
wiatru

Prędkość i kierunek wiatru są
najistotniejszymi danymi dla
nawigatora. Wysokiej klasy czujniki
wiatru firmy B&G, w połączeniu
z zaawansowaną kalibracją wiatru,
dostępną w H5000, mogą stworzyć
różnicę na linii mety.

Czujniki

Integracja

System urządzenia może być jedynie
tak dobry, jak czujnik danych.
H5000 obsługuje szeroki asortyment
czujników – od wysokiej klasy
czujników mierzących prędkość lub
kąt przechyłu łodzi, do systemów
monitorowania ożaglowania
z sensorami pozycji siłowników
hydraulicznych lub przetwornikami sił
rozciągających.

H5000 prosto integruje się
z oprogramowaniem i systemami
firm trzecich poprzez komunikaty
standardu NMEA, wraz z własnym,
mocnym protokołem szeregowym
H-Link i protokołami websocket
Ethernetu. Otwarte podejście
firmy B&G do integracji umożliwia
oprogramowaniu taktycznemu na
pełny dostęp do danych przyrządów,
pozwalając na ich dostosowanie do
potrzeb użytkownika.

www.bandg.com
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Superjacht

© Carlo Borlenghi / Nautor Swan

Proponowane wyposażenie:
Zeus3S Glass Helm

Przyrządy H5000

Zeus3S Glass Helm jest
superszybkim, wielkoekranowym
wyświetlaczem wielofunkcyjnym,
który stanowi serce w pełni
zintegrowanego systemu nawigacji.
Glass Helm posiada wysokiej klasy
ekrany dotykowe o przekątnej do 24”,
z obsługą zdalnej klawiatury i wielu
urządzeń, które można połączyć
w sieć obejmującą cały jacht. Glass
Helm obsługuje unikalne funkcje
żeglarskie B&G, połączone z radarem,
mapowaniem, sonarem, itp.

Z prawie nieograniczoną ilością opcji
wyświetlania, H5000 zapewnia
system pełnej informacji o jachcie,
bazujący na silnej jednostce
centralnej.
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Radar HALO24

Wczesne ostrzeżenia HALO24,
w połączeniu ze śledzeniem
pogody, dostarczają zdumiewającą
świadomość sytuacyjną z radaru
kopułkowego, zapewniając
wykrywanie odległych celów, wciąż
utrzymując osiągi bliskiego zasięgu.

Wyświetlacze HV

Zaprojektowane, aby, znajdując się
w polu widzenia podczas żeglowania,
dostarczać kluczowe informacje,
wyświetlacze 40/40 HV pozwalają
na wyraźny odczyt danych
również z urządzenia sterowego
największych jachtów.

Radio VHF V90S

Rozwiązanie komunikacyjne
dla większych jachtów,
V90S dostarcza opcje pracy
z maksymalnie 4 przewodowymi
VS90S i 2 bezprzewodowymi
mikrotelefonami H50 oraz funkcje
obejmujące interkom mikrotelefondo-mikrotelefonu, megafon, róg
mgłowy i możliwość nagrywania/
odtwarzania, aby zaspokoić
wszystkie potrzeby komunikacji
lokalnej.

B&G 2020 » REGATY GRAND PRIX

Regaty Grand Prix

Proponowane wyposażenie:
Chartploter Zeus3

Radar HALO24

Pionowe czujniki
wiatru

Pilot H5000

Współpracując z taktycznym
pakietem PC, Zeus3 zwiększa
elastyczność i moc każdego systemu
regatowego Grand Prix. Działający
jako podstawowy radar, wyświetlacz
AIS do śledzenia konkurentów
i ruchu, wyświetlacz MOB dla
urządzeń AIS SART zapewniający
monitorowanie i cyfrowe przełączanie
wraz z wyświetlaniem danych mapy
i przyrządów.

HALO24 dostarcza bardzo dokładne
śledzenie celu, pozwalając oceniać
prędkość i kierunek rywali, gdy
znajdują się poza zasięgiem wzroku.
Kolorowanie celów w VelocityTrack™
może szybko ostrzec o zmianie
względnych prędkości. HALO
zapewni użytkownikowi sytuacyjną
świadomość ruchu i zagrożeń
w przebiegu regat, pozwalając
zobaczyć komórki pogodowe i fronty,
w miarę jak się zbliżają.

Rozpoznanie wczesnych etapów
zmiany prognozy dla wiatru
może być chwilą decydującą
o zwycięstwie w regatach; odczyty
czujników wiatru B&G połączone
z zaawansowanymi kalibracjami
wiatru dostępnymi w WTP3, mogą
łatwo stworzyć różnicę na linii mety.

Pilot H500 wykorzystuje systemy
eksperckie do zmiany ustawienia
steru, kursu docelowego i kątów
wiatru, aby utrzymywać szybki
i bezpieczny kurs łodzi. Każda
łódź, która skończyła na podium
w ostatnich Vandée Globe, korzystała
wyłącznie z pilota H5000.

Przyrządy WTP3

WTP sprawdził się, jako najbardziej
skuteczny system przyrządów
w regatach Grand Prix, oferując
bardzo szybkie zbieranie danych
z wielu rezerwowych sieci CAN,
wsparcie szerokiego asortymentu
czujników firm trzecich, korektę
ruchu 3D i zdolność tworzenia
własnych funkcji użytkownika
z użyciem języka JavaScript.

www.bandg.com
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Chartplotery
Zaprojektowane, aby były tak intuicyjne, jak tablet lub smartfon,
chartplotery B&G są systemem, w którym można uzyskiwać
wszystkie informacje potrzebne do ustawienia
żagli i nawigowania z pewnością siebie.

© Jari Salo
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„Nie mógłbym uczestniczyć
w regatach bez mojego B&G”
Wypowiedź posiadacza
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Wiatr
Kąt i kierunek wiatru,
odniesione do łodzi
i kompasu

Punkt drogi
Namiar do następnego
punktu drogi – po
wyrównaniu z layline
jest czas na hals

Laylines i SailingTime

Mapy

Zobacz swój kurs i dowiedz się, kiedy halsować,
aby zminimalizować bejdewind i zwroty. Laylines uwzględniają
wpływy pływu i wyświetlają historię zmiany kierunku wiatru.

Firma B&G oferuje najszerszy wybór map dla żeglarzy, poczynając
od światowych liderów kartografii C-MAP i Navionic®, a kończąc
na dostawcy specjalistycznych map NV Digital oraz wielu innych,
umożliwiając dokładniejszą i bardziej precyzyjną nawigację.

ForwardScan®

Radar

Zobacz przestrzeń przed dziobem wraz z informacjami
o głębokości podejścia. Żegluj z ufnością po słabo
udokumentowanych i nieznanych wodach z wyraźnym obrazem
dna przed swoją łodzią.

Wygodny dostęp do danych posiadanego radaru i monitorowanie ich
z wyświetlacza chartplotera pozwala na zachowanie pełnej kontroli
i świadomości dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi nawigacji
żeglarskiej.

16
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Przegląd
bieżącego kursu

Funkcje żeglarskie

Zobacz kierunek, COG
oraz swoją aktualną
layline

Jako żeglarze wiemy, że zwykły rejs lub
udział w regatach na żaglówce zupełnie się
różnią. Ciesz się bezstresowymi podróżami
i dopłyń wszędzie, gdzie pragniesz,
szybko i bezpiecznie ze specjalistycznym
oprogramowaniem żeglarskim B&G.

Pływ
Kierunek i prędkość
pływu/prądu względem
łodzi

SailSteer ﬁrmy B&G zapewnia w jednym widoku wszystkie
ważne dla Ciebie informacje nawigacyjne z przyrządów.

Laylines
Layline halsu bieżącego
i przeciwnego,
dostarczająca kurs
przeciwnego halsu

Kontrola autopilota

PredictWind

Włącz autopilota i przejmij nad nim kontrolę bezpośrednio
z chartplotera B&G, ciesząc się gwarantowaną pełną integracją
oraz całkowitą kontrolą, jednocześnie mogąc wygodnie się
usadowić i zrelaksować.

Prognozowanie wiatru i planowanie żeglowania w wysokiej
rozdzielczości. Zintegrowane wyłącznie w produktach Zeus
i Vulcan firmy B&G i dostępne po zarejestrowaniu przez sieć Wi-Fi.

RacePanel

Wi-Fi

Bądź na linii z pełną prędkością, jak wystrzelony pocisk. Uzyskaj
najlepszy start w stawce, dzięki danym czasu, odległości i pozycji.

Wygodny dostęp do danych posiadanego radaru i monitorowanie ich
z wyświetlacza chartplotera pozwala na zachowanie pełnej kontroli
i świadomości dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi nawigacji
żeglarskiej.
www.bandg.com
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Chartploter Vulcan

Vulcan 12"
000-14149-001

Vulcan 9"
000-13214-001

Dostępne są również zestawy radaru i mapy; aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą witrynę.
18
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Vulcan 7"
000-14082-001

B&G 2020 » VULCAN

Doskonały dla niewielkich łodzi, włącznie
z uczestnikami rejsów przybrzeżnych i regat klubowych.
Wysokiej rozdzielczości, bardzo jasny ekran zapewnia
czytelność nawet w pełnym słońcu, a czuły ekran
dotykowy pozwala na łatwą kontrolę opuszkiem palca.
Chartplotery Vulcan można bardzo łatwo zainstalować i połączyć w sieć z AIS,
radarem i innym przyrządami pokładowymi.

Dodanie systemu Vulcan
do łodzi jest łatwe:
• Wzmocnij podstawową nawigację
oraz funkcję kreślenia map, dzięki
zintegrowanej, wysoce precyzyjnej
antenie GPS
• Dla zaawansowanych funkcji
żeglarskich dodaj: czujnik wiatru,
czujnik kompasu i log prędkości

• Zamontuj gdzie chcesz i jak chcesz
z opcjami montażu wpuszczanego
i wspornikowego
• Zgodny z produktami i systemami
innych producentów, obsługującymi
NMEA 2000

• Zgodny z Twoim istniejącym
systemem B&G

Kluczowe funkcje
• Oprogramowanie
żeglarskie B&G
• Obsługa zoomu
gestami
• Wbudowane Wi-Fi
• Zgodny z radarem
Broadband Radar™
• Zgodny
z ForwardScan™
• NMEA2000®

www.bandg.com
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Przeznaczone dla łodzi od średnich do dużych, bardzo
jasne, szerokokątne wyświetlacze SolarMax HD IPS
dają użytkownikowi maksymalną widoczność
w każdych warunkach pogodowych.
Aby nawigować, wybierz między ekranem dotykowym i blokiem obrotowych
kontrolek i ciesz się szybko przetwarzającą techniką, która zapewnia czułe
operowanie i płynne kreślenie map.
Dzięki wbudowanej łączności, pozwalającej obsługiwać kilka stanowisk, Zeus3
jest doskonałym chartploterem dla jednostek pełnomorskich i uczestników
wyczynowych regat.

Skonstruowany dla żeglarzy,
zbudowany do żeglowania
Zobacz

Działaj

Ekran SolarMax HD IPS firmy B&G
zapewnia bardzo ostry, szerokokątny
obraz z niesamowitą prezentacją map.

Szybkie przetwarzanie danych
i wydajna konstrukcja zapewniają
błyskawicznie reagującą obsługę
i płynne wykreślanie map.

Steruj
Zaawansowany ekran dotykowy
oferuje niezawodne działanie,
nawet przy ulewnym deszczu,
a wielofunkcyjna klawiatura umożliwia
dodatkową opcję sterowania.

Integruj
Wbudowana technika pozwala na
łączność z wielostanowiskowym
radarem, współdzielenie map i radaru.
Wyjście HDMI (urządzenia 12” i 16”)
zapewnia elastyczność projektowania
systemu.

Kluczowe funkcje
• Oprogramowanie żeglarskie B&G
• Sterowanie z ekranu
dotykowego i klawiaturą
• Szybkie przetwarzanie
• Wyświetlacz HD SolarMax
IPS dla wyraźniejszego
i szerszego widzenia
• Wbudowane Wi-Fi,
ForwardScan™, sieć NMEA
2000™ oraz Ethernet
• Wewnętrzny GPS 10 Hz
• Zintegrowany sterownik
autopilota

20
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Chartploter Zeus3

Zeus3 7"
000-13245-001

Zeus3 9"
000-13246-001

Zeus3 12"
000-13247-001

Zeus3 16"
000-13248-001

Dostępne są również zestawy radaru; aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą witrynę.
www.bandg.com
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NOWY chartploter Zeus3S Glass Helm

Zeus3S Glass Helm 24" (zestaw instalacyjny)
000-15131-001

Zeus3S Glass Helm 19" (zestaw instalacyjny)
Zeus3S Glass Helm 16"
000-15130-001
(zestaw instalacyjny) 000-15129-001

Zeus3S Glass Helm 24" (tylko wyświetlacz)
000-15052-001

Zeus3S Glass Helm 19" (tylko wyświetlacz)
000-15050-001

Zestaw instalacyjny obejmuje klawiaturę zdalnego sterowania ZC2, antenę GPS i czytnik kart map.
22
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Zeus3S Glass Helm 16"
(tylko wyświetlacz) 000-15048-001

B&G 2020 » NOWY CHARTPLOTER ZEUS3S GLASS HELM

Zeus3S Glass Helm jest najnowocześniejszym systemem
nawigacji żeglarskiej, doskonałym dla większych
wycieczkowców pełnomorskich i superjachtów.
Bardzo jasne wyświetlacze full HD idealnie nadają się do instalacji wewnętrznej
i na zewnątrz. Nowy procesor zapewnia krótkie czasy ładowania, bardziej płynne
przejścia i zdolność do jednoczesnej obsługi 6 funkcji, bez utraty wydajności.
Nawiguj według map i używaj funkcji RacePanel, jednocześnie monitorując
swoje podłączone systemy.
Wbudowana sieć bezprzewodowa łączy system Zeus3S z Twoimi posiadanymi
urządzeniami mobilnymi. Przewodowy Ethernet, sieć NMEA 2000® i J1939
zapewniają niemal nieograniczone
opcje integracji.

Kluczowe funkcje

• Oprogramowanie żeglarskie
B&G

• Zgodność z NMEA 2000,
0183, Ethernetem i Wi-Fi

• Niskoprofilowy, całkowicie
szklany ekran dotykowy

• Wejścia HDMI i wideo

• Bardzo jasny, szerokokątny
wyświetlacz full HD
• Wbudowany szybki i mocny
procesor IMX8 (nie jest
wymagany Black Box)

• Zintegrowane sterowanie
pilotem
• Zgodność z radarem
HALO24

www.bandg.com
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„Bezproblemowa integracja
i sterowanie w zasięgu ręki…
jak tego nie kochać?!”

Wypowiedź posiadacza

24
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Akcesoria chartploterów
Akcesoria dla uzupełnienia Twojej elektroniki B&G
Barometr

SonicHub® 2

Wśród przybrzeżnych żeglarzy aktualnie
panującym trendem jest barometr.
Ostrzega przed zbliżającym się sztormem
lub ciszą. Barometr firmy B&G dostarcza
dane z rozdzielczością 0,1 mb, zapewniając
wysoce dokładne dane informacyjne.

System SonicHub® 2 firmy B&G
posiada zintegrowany moduł
Bluetooth®, który pozwala przesyłać
strumieniowo muzykę ze smartfonu
lub tabletu. Odtwarza muzykę i filmy
z urządzeń USB. Umożliwia słuchanie
radia i pełną kontrolę z wyświetlacza
Zeus3 lub Vulcan.

Barometr wysokiej rozdzielczości

000-11552-001

SonicHub® 2

000-12302-001

6,5-calowe głośniki (para)

000-12306-001

Sterownik Zeus

AIS klasy B

Steruj posiadanym wyświetlaczem
Zeus3 za pomocą urządzenia ZC2
z intuicyjną klawiaturą i joystickiem.
Dostępny w wersji do mocowania
poziomego lub pionowego, ZC2
można również użyć do sterowania
pilotem B&G z każdego wyświetlacza
podłączonego do sieci.

Zobacz i bądź widziany. Zmniejsz
ryzyko kolizji dzięki najnowszej
generacji, w pełni zintegrowanemu
transponderowi AIS klasy B.
Kompaktowe rozmiary, niewielka
masa, pełna odporność na wodę i niski
pobór mocy.

ZC2 – Mocowanie w pionie

000-12365-001

ZC2 – Mocowanie w poziomie

000-12513-001

NAIS-500 – system AIS klasy B

000-13609-001

NSPL-500 – rozgałęźnik anteny AIS

000-13612-001

GPS ZG100

ForwardScan®

Antena GPS ZG100 z wysoką
precyzją informuje o pozycji, kursie
oraz prędkości do dziesięciu razy na
sekundę, zapewniając maksimum
zaufania do wyświetlanej pozycji.
ZG100 zawiera również wieloosiowy
czujnik kierunku dla optymalizacji
danych i tworzenia zapasowych kopii
danych pozycji.

ForwardScan®, sonar przedni pokazuje
przestrzeń przed dziobem wraz
z informacjami o głębokości podejścia.
Obraz dna przed dziobem jest
wyraźny i łatwy w interpretacji, gdyż
ForwardScan® nadaje i odbiera do
dziesięciu razy szybciej, aktualizując
dane w czasie rzeczywistym.

ZG100 antena GPS

000-11048-001

Przetwornik ForwardScan®

000-11674-001

Przetwornik ForwardScan
(brak tulei lub korka)

000-11675-001

Moduł echosondy SonarHub™

000-11142-001

®

www.bandg.com
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Wyświetlacz Triton2
Przyrządy i autopiloty Triton2 wnoszą technologię grand prix
dla żeglarzy pływających przy brzegu lub uczestniczących
w regatach klubowych.

Czujniki Triton2
DST800

Kompass Precision 9

Zwarty multisensor, który dostarcza
danych o głębokości, prędkości
i temperaturze. Dla ułatwienia instalacji,
bezpośrednio podłączany do sieci.

Precision 9 dostarcza dokładne dane
kierunku dla kompasu sterowania,
autopilota, obliczeń rzeczywistego kąta
wiatru i stabilizacji wyświetlaczy radaru.

DST800
26
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000-10960-001

Kompass Precision 9

000-12607-001

B&G 2020 » WYŚWIETLACZ TRITON2

Twój kurs wygląda
wyraźniej na
wyświetlaczach Triton2.
Zobacz dane, na których możesz
polegać: prędkość, głębokość,
wiatr, itp., w pełnym kolorze na
niskoprofilowych, intuicyjnych
wyświetlaczach Triton2.
Niskoprofilowe wzornictwo Triton2
wzbogaci każdy kokpit. Niezależnie
od tego czy zamontujesz wyświetlacz
przy urządzeniu sterowym, na grodzi
czy nad lukiem, zawsze będziesz
w stanie dojrzeć dane, których
potrzebujesz.

Kluczowe funkcje
• Wyświetla wiatr, prędkość,
głębokość, kierunek, GPS,
AIS i inne
• Duży kolorowy ekran 4,1
cala
• Jasny odblaskowo-przezroczysty ekran
LCD
• Unikalne funkcje
żeglarskie, obejmujące
SailSteer i WindPlot
• Konfigurowalny ekran
AIS
• Łatwy w obsłudze,
łatwy do
zainstalowania
• Niski pobór mocy

www.bandg.com
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Zestawy Triton2
Swój system Triton2 można łatwo zbudować w oparciu o jeden z naszych zestawów
startowych, które obejmują komponenty sieciowe i wybór czujników istotnych
przyrządów.
Zestaw prędkość/
Zestaw prędkość/
Zestaw prędkość/
głębokość/
głębokość/
bezprzewodowo wiatr
głębokość
wiatr
Zawiera: Wyświetlacz Triton2,
DST800 – czujnik prędkości/
głębokości/ temperatury, zestaw
szkieletowy sieci Micro-C.

Zestaw Triton2 prędkość,
głębokość

Zawiera: Wyświetlacz Triton2,
przewodowy czujnik wiatru WS310,
czujnik prędkości/ głębokości/
temperatury DST800, zestaw
szkieletowy sieci Micro-C.
Zestaw Triton2 prędkość,
głębokość, wiatr

000-13298-001

000-14955-001

Zawiera: Wyświetlacz Triton2,
bezprzewodowy czujnik wiatru
WS320, czujnik prędkości/
głębokości/ temperatury DST800,
zestaw szkieletowy sieci Micro-C.
Zestaw Triton2 prędkość,
głębokość, bezprzewodowo
wiatr

000-14956-001

Zbuduj swój system autopilota B&G
1. Wybierz swój wyświetlacz
Wyświetlacz Triton2

Zeus3 (Sterowanie Pilotem
jest zintegrowane)

Vulcan

lub

lub

2. Wybierz swój zestaw Triton2

3. Wybierz urządzenie wykonawcze

Wybierz zestaw Triton2 Pilot pasujący do posiadanej łodzi
(zawiera komputer, kompas, urządzenie sprzężenia zwrotnego
steru oraz zestaw startowy sieci).

Piloty B&G, dodatkowo do modeli B&G, są zgodne z licznymi
urządzeniami napędu firm trzecich. Poradź się swojego
specjalisty B&G.

Komputer Triton2 Pilot / Kompas /
Urządzenie sprzężenia zwrotnego steru

Jednostki napędowe

Dostępne są również inne jednostki napędowe
odpowiednie do szeregu zastosowań, patrz www.bandg.com

Sterownik autopilota Triton2

000-13296-001

RAM T0 - 12v (łodzie 26 – 35 stóp*)

Zestaw sterownika autopilota Triton i wyświetlacza

000-13561-001

RAM T1 - 12v (łodzie 30 – 40 stóp*)

RAM-T1-12V

Zestaw podstawowy NAC-2

000-13335-001

RAM T2 - 12v (łodzie 40 – 50 stóp*)

RAM-T2-12V

Zestaw podstawowy NAC-3

000-13336-001

RAM T2 - 24v (łodzie 40 – 50 stóp*)

RAM-T2-24V

2

000-13902-001

RAM T3 - 12v (łodzie 50+ stóp*)

000-13788-001

RAM T3 - 24v (łodzie 50+ stóp*)

RAM-T3-24V

*Poradź się swojego sprzedawcy, aby potwierdzić przydatność napędu do posiadanej łodzi.
28

www.bandg.com

B&G 2020 » AUTOPILOTY TRITON2

Autopiloty Triton2
Zaprojektowany dla marynarzy i przebadany
na każdym z oceanów, pilot Triton2 będzie
sterował Twoją łodzią całymi godzinami
– bardziej efektywnie niż większość sterników.
Piloty Triton2 charakteryzuje inteligentne sterowanie jednostką
według kompasu i wiatru. Funkcja Smart Manoeuvre pozwala na
halsowanie za dotknięciem przycisku, a integracja chartplotera
umożliwia nawigację do punktu drogi lub trasą. Przyciski
oferują precyzyjną kontrolę wszystkich funkcji autopilota,
automatycznie wyświetlanych na pobliskim
wyświetlaczu Triton2.

www.bandg.com
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Seria Wind WS300 i WS700
Nowa linia wysoce precyzyjnych
czujników wiatru B&G dla żeglarzy
rekreacyjnych oraz uczestników regat
klubowych i wyczynowych.

Cechy WS320
• Łatwa instalacja
• Komunikacja bezprzewodowa
• Eleganckie zarządzanie zasilaniem
• Lepsza dokładność danych
• Konstrukcja sprawdzona w tunelu
aerodynamicznym
• Łączy się z NMEA 2000®
przez zdalny interfejs

WS320 – zestaw bezprzewodowego
czujnika wiatru z interfejsem
000-14383-001

Cechy WS310
• Większa dokładność danych
• Konstrukcja sprawdzona w tunelu
aerodynamicznym
• 4 opcje kabla, od 20 do 80 m
• Łączy się z siecią przyrządów
przez interfejs

WS310 – zestaw czujnika wiatru,
20 m kabel, interfejs
000-14382-001
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Seria WS700
Seria WS700 dostarcza najwyższej
jakości czujnik wiatru dla żeglarstwa
wyczynowego, zapewniający
najdokładniejsze dane o kącie
i prędkości wiatru. Nowa konstrukcja
jednoelementowej chorągiewki
kierunkowej daje wspaniałą
aerodynamikę i stabilność; jest
to wynik ponad 200 000 godzin
połączonych prac konstrukcyjnych
i badań w tunelu aerodynamicznym.

Bezprzewodowy
czujnik wiatru
WS320
Instalacja nie stanowi już wyzwania.
Ten bezprzewodowy czujnik jest lekki
i eliminuje potrzebę prowadzenia
przewodów przez cały maszt, nie
tracąc przy tym dokładności. WS320
wyprowadza dane wiatru pięć razy
na sekundę, a jego eleganckie
zarządzanie akumulatorowym
zasilaniem będzie gwarantować
wiarygodne dane, niezależnie od
pogody.

WS310 Czujnik
wiatru
WS710 pionowy czujnik wiatru
000-14392-001

WS710 zestaw czujnika wiatru
000-14384-001

WS720 pionowy czujnik wiatru
000-14393-001

WS720 zestaw czujnika wiatru
000-14385-001

WS730 pionowy czujnik wiatru
000-14394-001

WS730 zestaw czujnika wiatru
000-14386-001

WS740S pionowy czujnik wiatru
000-14395-001

Przeznaczony dla marynarzy
rekreacyjnych i uczestniczących
w regatach klubowych. WS310
oferuje dobre osiągi i nadzwyczajną
dokładność danych, dzięki ulepszonej
aerodynamice. Odpowiedni dla
wszystkich jachtów, jest dostępny
z kablami 20, 35, 50 i 80 m.
www.bandg.com

31

B&G 2020 » RADAR

Tryb dwóch zasięgów

Nakładka na mapę

Śledzenie celów MARPA

Miej na oku odległe komórki
pogodowe, jednocześnie obserwując
bliskie zagrożenia kolizją.

Nałóż obraz radaru na mapę, aby
natychmiastowo oznaczyć wszystkie
nieujęte na mapie przeszkody i statki.

Śledź jednocześnie do 10 celów
MARPA.

Najwyższej jakości widok, aby uniknąć kolizji
Uzyskaj bardzo szybkie aktualizacje ze skanowaniem 360 stopni w każdej
sekundzie, dzięki 60 obrotach na minutę przy zasięgach do 1,5 mili morskiej.
Dostępne w HALO24 i w nowym HALO20+.

Wbudowana technika dopplerowska VelocityTrack™
Technologia VelocityTrack™ natychmiastowo dostarcza wizualne informacje
zwrotne o tym, czy znajdujące się w pobliżu cele przybliżają się, czy oddalają,
wykorzystując do tego kolorowe kodowanie na ekranie. Dostępna w HALO24
i w nowym HALO20+.

Gotowy zawsze, gdy podejdziesz
Radary HALO24, HALO20+ i HALO20 budzą się natychmiastowo ze swojego trybu niskiego poboru mocy, dostarczając
szybkie pokrycie radarowe w kilka sekund.
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Radar
Zobacz blisko i daleko z jedną zwartą kopułką
HALO20+ oferuje widok niemal w czasie rzeczywistym,
pierwsze w branży operowanie z 60 obr./min. na bliskim
zasięgu – najbardziej efektywne rozwiązanie zapobiegania
kolizjom. Identyfikuj zagrożenia natychmiastowo, dzięki
technice VelocityTrack™ i ciesz się jednoczesnym pokryciem
krótkiego i dalekiego zasięgu – do 36 mil morskich –
z lekkiej, zwartej 20-calowej anteny kopułkowej,
doskonałej dla mniejszych łodzi żaglowych.

Radar HALO24
i NOWY HALO20+
HALO24 i nowy 20+ oferują widok
niemal w czasie rzeczywistym,
z 60 obr./min. – najbardziej efektywne
rozwiązanie zapobiegania kolizjom.
Identyfikuj zagrożenia natychmiastowo,
dzięki technice VelocityTrack™ i ciesz
się jednoczesnym pokryciem krótkiego
i dalekiego zasięgu – do 48 mil
morskich – z lekkiej, zwartej
24- i 20-calowej anteny kopułkowej.
HALO24

000-14538-001

HALO20+

000-14539-001

NOWY radar HALO20
Ekonomiczne rozwiązanie dla
żeglarzy, aby zwiększyć świadomość
sytuacyjną i zapobiegać kolizjom przez
wykrywanie zagrożeń i innych celów
odległych nawet o 24 mile morskie.
Z niewielką powierzchnią podstawy
i niskim profilem, HALO20 jest
doskonałym rozwiązaniem radaru dla
niewielkich żaglówek.
HALO20

000-14540-001
www.bandg.com
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H5000
Przyrządy i systemy
autopilotów H5000 ﬁrmy
B&G charakteryzują się
typowo żeglarskimi funkcjami
i potężną, sprawdzoną
w regatach technologią,
z bardzo szybkim procesorem,
wygodnym dostępem przez
interfejs w stylu przeglądarki
internetowej, kolorowymi
wyświetlaczami oraz
specjalizowanym autopilotem.

Wyświetlacze
H5000
5-calowy, czytelny w słońcu, kolorowy
ekran Graphic z wysoce intuicyjnym
interfejsem użytkownika oferuje bogactwo
funkcji żeglarskich, m.in. SailSteer, Start
Line, wyświetlacz AIS i status Pilota.
Klejone szkło wyświetlacza zapobiega
kondensacji i poprawia kontrast.
Dostępny jest również 5-calowy,
monochromatyczny wyświetlacz
segmentowy Race.

Wyświetlacz H5000 Graphic
000-11542-001
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Wyświetlacz H5000 Race
000-11543-001
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Ruch 3D

StartLine

Pomiary wiatru mogą
być obarczone błędem
spowodowanym przez
boczne i wzdłużne przechyły
jachtu, co w rezultacie może
wskazać błędny wynik. Rozwiązaniem
jest korekta ruchu 3D Motion – H5000
pobiera dane z kilku czujników,
włączając wysokiej klasy żyroskopy,
aby skorygować wywoływany
podmuch, zapewniając najlepsze
rozwiązanie pomiaru wiatru dostępne
w systemie przyrządów.

Funkcja StartLine
urządzenia H5000
dostarcza w wysokiej
rozdzielczości
dane odległości od linii startowej do
mety, przekątnej skosu linii i długości
łodzi zyskiwanych dzięki startowi
z uprzywilejowanego końca. StartLine
używa funkcji BowPosition, obliczającej
pozycję dziobu łodzi dziesięć razy na
sekundę. Dla najlepszych osiągów
podczas startowania połącz H5000
z systemem Zeus3 ze skalowanym
widokiem StartLine.

Interfejs H5000
z przeglądarką

Zaawansowana
kalibracja

Oparta na przeglądarce
konfiguracja systemu
H5000 umożliwia
zaawansowaną
kalibrację,
ustawienia i diagnostykę bez
kłopotliwego pokonywania złożonego
i nieznanego menu systemu. Dostęp
do potężnego interfejsu w stylu
internetowym, można uzyskać
z PC-ta, tabletu lub smartfonu (tablet
i smartfon wymagają interfejsu Wi-Fi).

H5000
oferuje
krańcową
rozdzielczość
wejść sensorów, najlepsze techniki
przetwarzania i optymalną kalibrację
systemu, z korektami dla prawie
każdej funkcji, w celu uzyskania
najdokładniejszych danych.

Cechy wyświetlacza
graﬁcznego
• Start Line
• SailSteer
• wzmacniacz AIS
• Status Pilota
• WindPlot
• Szybkie, kontekstowe menu
• Jasny, kolorowy wyświetlacz

Cechy wyświetlacza Race
• Wysoce kontrastowy 5-calowy
wyświetlacz
• Wizualny wskaźnik celu
• Niski pobór mocy

www.bandg.com
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CPU przyrządów
Sercem systemu H5000 jest procesor (CPU), obsługiwany
przez trzy poziomy oprogramowania, Hydra, Hercules
oraz Performance, które w pełni zaspokoją Twoje
wymagania żeglarskie.

© ©Carlos Hellín / RECBLAU audiovisuales
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Poziomy funkcji H5000 CPU
FUNKCJE
Wydajne filtrowanie wiatru

Hydra

Hercules

Performance

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Obsługa wiatru skorygowanego o ruch 3D
Prędkość i kierunek wiatru względem dna
SOG jako opcja prędkości łodzi
Tłumienie dynamiki prędkości łodzi
Tablice i funkcje biegunowe
Tryb kontekstowego przełączania wyświetlacza HV
Zbliżenie do linii startu z pozycjonowaniem dziobu
16 własnych kanałów użytkownika

•
•

KALIBRACJA
Rutyny AutoCal, włączając korektę True Wind

•

Zaawansowana korekta rzeczywistej prędkości wiatru
Korekta liniowości prędkości łodzi/ przechyłu
Interpolacja Cubic Spline

•

INTERFEJSY
Wybieralne wejście/ wyjście NMEA 0183
Sterowanie oparte na przeglądarce serwera internetowego H5000

•
•

Komunikacja H-Link
Websockets v2
OBSŁUGA CZUJNIKÓW
Dwa wejścia prędkości łodzi
Dwa wejścia wiatru (przełączanie w zależności od kąta wiatru)
Obsługa obrotowego masztu przy obliczeniach wiatru
Wejścia steru lewej i prawej burty, ze zbieżnością
Zaawansowane typy kanałów liniowych
Dwa czujniki głębokości
Sieć czujników naprężeń

•
•

Zbiór A

Zbiór A+B

•
•

•
•

Wyświetlacze HV
Wykonane z klejonego szkła wyświetlacze
HVision stanowią bardzo czytelne oprzyrządowanie,
w którym nie występuje kondensacja. Przeznaczone
do zainstalowania na maszcie, w polu widzenia żeglarza,
wyświetlacze HD pokazują prawie wszystkie informacje
o systemie. Po sparowaniu z procesorem H5000 Hercules
lub Performance, wyświetlacze HV będą automatycznie
przełączać dane, bazując na punkcie rejsu lub statusie
przedstartowym. Uzyskanie istotnych informacji
we właściwym miejscu, o właściwym czasie.
Wyświetlacz 10/10 HV

000-11087-001

Wyświetlacz 20/20 HV

000-11088-001

Wyświetlacz 30/30 HV

000-11089-001

Wyświetlacz 40/40 HV

000-11090-001
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Wyświetlacze analogowe
Wyświetlacze analogowe B&G dają
czytelny obraz danych na klasycznych
wyświetlaczach, odpowiadając na
zapotrzebowanie standardowych jachtów.
Zapewniają szybki odczyt istotnych parametrów, jak kąt
wiatru, jednym spojrzeniem.
Wyświetlacze analogowe – wszystkie modele

Zobacz www.bandg.com
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Przyrządy H5000
„Wyświetlacze 10/10
mają istotne znaczenie
podczas regat!”
Wypowiedź posiadacza

www.bandg.com
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Czujniki H5000
Czujniki kierunku

Moduły rozszerzeń

Kompas Precision-9 dostarcza
informacje o kierunku i prędkości
zwrotu do przyrządów B&G, autopilota,
radaru i systemów nawigacji.
Zawiera dziewięcioosiową matrycę
półprzewodnikowych czujników ruchu
i orientacji. Precision-9 dostarcza dokładne
dane o przechyle bocznym, trymie
i kołysaniu do zgodnego sprzętu, przez
swój interfejs NMEA 2000®.interface.

Moduły rozszerzeń H5000
udostępniają dodatkowe możliwości
interfejsu. Rozszerzenie szeregowe
dla podłączenia dodatkowych urządzeń
GPS, kompasów Gyro oraz innych
urządzeń NMEA 0183. Rozszerzenie
analogowe udostępnia dodatkowe wejścia
dla czujników 0-5V, obejmujących wiatr,
kąt masztu i przetworniki sił rozciągających.

Kompas Precision 9

000-12607-001

H5000 Moduł szeregowy

000-11726-001

H5000 Moduł analogowy

000-11725-001

Czujniki wiatru

Czujniki prędkości

Wysokiej jakości, lekkie czujniki prędkości
i kąta wiatru, zbudowane, aby przetrwać
rygory regat przybrzeżnych i rejsów na
dużych szerokościach geograficznych.
Czujniki wiatru B&G zachowują dokładność
i stabilność w każdych warunkach
wietrznych – zapewniając zaufanie do
danych, przy taktycznych żądaniach
zmiany kierunku względem wiatru lub
podczas sterowania autopilotem.

Dokładny pomiar prędkości łodzi stanowi
podstawę każdego systemu przyrządów,
zapewniając funkcjom obliczeniowym,
takim jak True Wind, maksymalną
precyzję. Opcje obejmują specjalizowane
czujniki prędkości, dla optymalnych
osiągów, oraz połączone czujniki
głębokości/ prędkości, z wygodnym
pojedynczym przepustem przez kadłub.

Zestaw pionowego czujnika wiatru 810mm

BGH030001

Zestaw pionowego czujnika wiatru 1050mm BGH030002
Zestaw pionowego czujnika wiatru 1450mm

BGH030003

Dostępne są inne modele czujników wiatru, zobacz www.bandg.com

H5000 Czujnik prędkości, obudowa plastikowa SEN-SPD-HP
H5000 Czujnik prędkości, wpuszczana
obudowa plastikowa

SEN-SPD-HPF

H5000 Czujnik prędkości, obudowa brązowa

SEN-SPD-HM

DST800 Głębokość/ prędkość, NMEA 2000

22098552

Czujniki głębokości

Czujniki steru

Firma B&G oferuje wybór czujników,
dostarczających wszystkie istotne dane
o głębokości. Wybierz czujnik DT800,
do współpracy ze specjalizowanym
czujnikiem prędkości, lub wybierz
połączony czujnik głębokości/
prędkości DST800. Obie opcje są
zgodne z NMEA 2000 i zawierają
czujniki temperatury wody.

Znajomość kąta steru jest niezbędna
zarówno dla działania autopilota,
jak i optymalizacji osiągów jachtu
regatowego. Czujniki B&G dostarczają
dokładne dane steru dziesięć razy na
sekundę.

DT800 Głębokość, NMEA 2000
DST800 Głębokość/ prędkość, NMEA 2000
38
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000-11738-001
22098552

RF25N Czujnik steru

000-11552-001

RF300 Czujnik steru

20193744
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Pilot H5000
Zaawansowane funkcje żeglarskie
H5000 Pilot nie jest taki sam jak inne autopiloty, jego profesjonalne systemy nieustannie monitorują kierunek, wiatr, stan
morza, kąt przechyłu oraz inne zmienne, aby niezwłocznie reagować na zmiany warunków, zapewniając w równej mierze
osiągi jak i bezpieczeństwo.
Tryb powracania do stanu normalnego rozpoznaje nagłe
zmiany kursu, powodowane przed fale pozorne lub kilwatery
łodzi i zapewnia, że jacht odchyla się w mniejszym stopniu
od kursu docelowego i szybciej powraca na właściwy tor.

Reakcja na silny wiatr naturalnie skierowuje łódź z dala, jeżeli
wiatr się wzmaga, starając się utrzymać ją bardziej płasko,
żeglując szybciej.

Reakcja na podmuchy podejmuje działanie prewencyjne
bazując na danych odbieranych z przyrządów H5000
lub WTP3, aby utrzymywać stabilniejszy kurs przy
zmiennym wietrze.

Urządzenie Pilot H5000 firmy B&G zawiera systemy
odporności na uszkodzenia, włącznie z pomocniczymi
źródłami danych i konfigurowalnymi przez użytkownika
ogranicznikami, aby zapewnić funkcje bezpieczeństwa
odpowiadające jego umiejętności.

Klawiatura Pilot

Pilot CPU

Zapewnia bezpośrednie sterowanie
autopilotem i konfigurację systemu
z dedykowanej klawiatury. Klawiatura
Pilota zapewnia niezawodne sterowanie
oraz sprzężenie zwrotne, zarówno
gdy stosowana jest jako podstawowy
sterownik pilota, jak i wtórne stanowisko
dla chartplotera Zeus.

Funkcje, bijącego rekordy i zwycięzcy
regat Vendée Globe, pilota
H5000 firmy B&G obejmują m.in.
specjalizowane algorytmy żeglarskie
oraz tryby sterowania – reakcja na
podmuchy wiatru, powrót do stanu
normalnego i reakcja na silny wiatr.
Sprawdzony w najtrudniejszych
warunkach stanowi idealny wybór dla
łodzi regatowych z nieliczną załogą.

Klawiatura pilota H5000

000-11544-001

Cechy klawiatury
H5000 Pilot
• Specjalizowane sterowanie pilota
• Pełny dostęp do konfiguracji pilota

H5000 Pilot CPU

000-11554-001

Cechy CPU
pilota H5000

• Szklany, klejony,
monochromatyczny wyświetlacz

• Sterowanie wg kompasu, wiatru lub
do punktu drogi

• Bezpośredni interfejs

• Sterowanie względem pozornego
lub rzeczywistego kąta wiatru
• Profesjonalne systemy obejmujące
reakcję na podmuch i silny wiatr
• Tryb automatycznego przełączania
reakcji oraz powrotu do stanu
wyjściowego

Bezprzewodowe zdalne sterowanie
Steruj bezprzewodowo posiadanym autopilotem z każdego miejsca na
po-kładzie, za pomocą bezprzewodowego (Bluetooth®) sterownika pilota.
Noszony na nadgarstku lub smyczy WR10 działa z systemami Pilota
H5000 i Triton2 w zasięgu do 30 m od wodoodpornej stacji bazowej.

Zdalne sterowanie WR10
i stacja bazowa BT-1

000-12316-001

Zdalne sterowanie WR10
– dodatkowy pilot

000-12358-001

www.bandg.com
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WTP3

Najwyższej jakości system
elektroniki Grand Prix
WTP3 stanowi serce przodujących jachtów regatowych Grand Prix
– włączając każdy jacht regat oceanicznych Volvo i zwycięzcę Vendée Globe.
Dokładne, powtarzalne dane pozwalają nawigatorowi i załodze z ufnością podejmować zwycięskie decyzje.
ZG100 GPS

Kokpitowe wyświetlacze
Graphic H5000

V50 VHF

Kompas
Wyświetlacz stanowiska
Precision 9
nawigacyjnego Graphic
(kompas zapasowy)
H5000

WTP3
CPU

Podłączenie
Ethernetu

40
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Moduł analogowy
WTP3

20/20 HV

Czujnik
prędkości

Czujniki lewoi prawoburtowego
steru

Moduł szeregowy
WTP3

57"
VMHU

MFD Zeus 9”
(stanowisko nawigacyjne)
3

Moduł analogowy
WTP3

Sworzeń
tensometryczny
foksztagu
Moduł analogowy
Czujnik głębokości
WTP3
(NMEA2000)

B&G 2020 » WTP3

WTP3 jest wyczynowym systemem
przyrządów Grand Prix.
Mocna, wieloprocesorowa jednostka CPU łączy się z modułami zbierania
rozproszonych danych przez 3 niezależne sieci CAN, dostarczając szerokie
możliwości gromadzenia i przeliczania danych. Informacje przetwarza jednostka
CPU, która transmituje wyjściowe dane szeregowe przez moduły, komunikuje
się z oprogramowaniem PC przez Ethernet i operuje na rejestratorze danych
pokładowych dla porejsowej analizy danych.
Systemy WTP3 są instalowane przez certyfikowanych specjalistów i w pełni objęte
wsparciem technicznym , od wdrożenia do eksploatacji przez okres użytkowania.

Zestaw systemu
WTP3 CPU

Moduł analogowy
WTP3

WTP3 zapewnia gromadzenie danych,
eliminując, w celu zapewnienia
dokładności i elastyczności, wpływy
ruchów łodzi.

Zapewnia zbieranie wysoce
precyzyjnych danych analogowych
i obejmuje szereg opcji wejścia
i wyjścia, wspierając szeroką gamę
czujników.

Moduł szeregowy
WTP3
Zapewnia zbieranie danych
szeregowych i obejmuje szereg
opcji wejścia i wyjścia, wspierając
szeroką gamę czujników.

WTP3 CPU

000-10313-001

Moduł analogowy WTP3

000-10316-001

Moduł szeregowy WTP3

000-10308-001

WTP3 spełnia
trzy główne cele
• Elastyczność
i niezawodność dla
profesjonalnego
nawigatora jachtu
• Niezrównana
dokładność danych
z mocnymi opcjami
kalibracji i korektą
ruchu 3D
• Bardzo szybkie
przeliczanie
i wyświetlanie danych
W celu uzyskania obszerniejszych
informacji, prosimy skontaktować
się z dilerem systemów Grand Prix
firmy B&G.

www.bandg.com
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V60 i NOWY
V60-B VHF

V20S VHF
V20S jest
doskonałym
autonomicznym
systemem VHF w kokpicie lub przy
stanowisku nawigacyjnym. Urządzenie
dobrze zaprojektowane z płaskim
montażem, z wyraźnym i jasnym
wyświetlaczem, praktyczne przyciski
dostępu połączone są z kluczowymi
funkcjami. Obejmuje wszystkie
międzynarodowe kanały, homologację
DSC klasy D i zgodność z NMEA 2000®.
Radio VHF V20S

000-14492-001

Bądź bezpieczniejszy na wodzie
z morskimi radiami V60 VHF,
z wbudowanym GPS i odbiornikiem
AIS pełnej klasy B, a w przypadku
V60-B z nadajnikiem AIS. Zobacz
i bądź widziany przez pobliskie
jednostki wyposażone w AIS. To
radio o płaskiej konstrukcji ofiaruje
elastyczne opcje montażu i obsługuje
dwa opcjonalne mikrotelefony
bezprzewodowe.
Radio VHF V60

000-14471-001

Radio VHF V60-B

000-14474-001

V90S VHF

Mikrotelefon H60

Utrzymuj łączność
z pomocą wydajnego
systemu radiowego
VHF V90S firmy B&G. Obsługujący do
6 mikrotelefonów i charakteryzujący
się szeregiem innowacyjnych funkcji
służących komunikacji pokładowej
i między jednostkami. Jest czytelny
i wytrzymały, posiada zintegrowany
odbiornik AIS, róg mgłowy, interkom
i pracuje w sieci NMEA, aby udostępnić
dane do posiadanego chartplotera.

Mikrotelefon H60 dodaje
do radia V60 VHF łączność
bezprzewodową, dublując
wyświetlacz i przyciski
sterujące i zapewniając pokładowy
system interkomu, dla elastycznej
komunikacji z dala od stołu mapowego.

System VHF V90S

000-14532-001

Mikrotelefon H50
H50 to opcjonalny
bezprzewodowy mikrotelefon
dla radia VHF V90. Łączy
imponujący zasięg z indukcyjnym
ładowaniem, co sprzyja elastycznej
komunikacji, również z dala od stołu
mapowego.
Bezprzewodowy mikrotelefon
H50
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000-11237-001

Bezprzewodowy mikrotelefon
H60

000-14476-001
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Komunikacja

www.bandg.com
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Sieć na łodzi

Wyposaż łódź w możliwość
monitorowania i kontrolowania
całej jednostki.
Rozszerz funkcjonalność swojego chartplotera
o monitorowanie i wyświetlanie bogactwa informacji.
Zgodna z chartploterami Zeus3, aplikacja ta daje
natychmiastowe informacje o istotnych systemach
posiadanej łodzi, obejmujących: silniki, generatory,
oświetlenie, zużycie paliwa, akumulatory, itp.
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B&G 2020 » SIEĆ NA ŁODZI

Chcemy, abyś więcej czasu
spędzał na żeglowaniu
a mniej na planowaniu lub
konfigurowaniu systemów
swojej łodzi. Niezawodność
i precyzja stanowią ogniowa
naszego DNA, łączność jest
naszą przyszłością.

Link App
Połącz się i zyskaj możliwości
bezprzewodowo podłączonych
wielofunkcyjnych wyświetlaczy B&G
na posiadanym smartfonie lub tablecie.
Wybierz dowolny, bezprzewodowo
podłączony wyświetlacz na pokładzie,
powiel ekran w czasie rzeczywistym
na swoim urządzeniu mobilnym
i synchronizuj punkty drogi, trasy
i ślady.

Aplikacja do pobrania z:

www.bandg.com
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B&G 2020 » MAPY I POGODA

Mapy i pogoda
Kartografia
B&G oferuje najszerszy asortyment kartograficzny.

Pełna funkcji, które
wzbogacają każdy styl
żeglowania.
Obejmuje mapy z dynamicznym
rastrem, wysokiej rozdzielczości mapy
batymetryczne, pływy i prądy oraz własne
cieniowanie głębokości.
www.c-map.com
Zgodna ze wszystkimi chartploterami serii Vulcan i Zeus firmy B&G,
ogólnoświatowa elektroniczna morska kartografia, prezentująca inny
wymiar w wyborze map.
www.navionics.com

Store
Store jest sklepem, który daje możliwość szybkiego pobrania do komputera
osobistego lub bezpośrednio do wyświetlaczy Vulcan i Zeus3, w celu
natychmiastowego użycia, zakupionych map morskich, a także map
stworzonych przez C-MAP Genesis®.
Aby dowiedzieć się więcej odwiedź www.gofreeshop.com.

Pogoda
PredictWind jest uznawany
za światowego lidera
w wysokiej rozdzielczości
prognozowaniu wiatru dla żeglarstwa, z własnymi
modelami globalnych prognoz pogody.
Program PredictWind został wydany w roku 2008 w formacie
internetowym przez stratega pogodowego America Cup Jona Bilgera
oraz zespół ekspertów technicznych. Na przestrzeni lat stał się liderem
w dostarczaniu narzędzi do prognozowania pogody dla żeglarzy na
każdym poziomie, którzy wymagają dokładnych danych.
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Usługi prognozowania pogody PredictWind są zintegrowane wyłącznie
z produktami Zeus i Vulcan ﬁrmy B&G i są dostępne przez połączenie
Wi-Fi, po zarejestrowaniu się z PredictWind (funkcje Premium wymagają
subskrypcji).
www.predictwind.com

B&G 2020 » OGÓLNOŚWIATOWE WSPARCIE

Ogólnoświatowe wsparcie
Wiele łodzi uczestniczy
w regatach lub żegluje daleko
od wód macierzystych.
Kupując sprzęt firmy B&G,
możesz mieć pewność,
że uzyskasz wsparcie
na najwyższym poziomie
na całym świecie.

Wsparcie regatowe

Serwis B&G

Eksperci B&G każdego roku są obecni na setkach imprez,
aby udzielić Ci wsparcia. Sprawdź naszą witrynę i zapisz się
na nasze biuletyny, aby być na bieżąco z harmonogramem
obsługiwanych regat.

Jesteśmy zaangażowani w oferowanie Ci najlepszych
usług. Z tego względu, jako uzupełnienie naszej obszernej
gwarancji, nasz specjalny zespół wsparcia oferuje klientom
B&G preferencyjne warunki obsługi pogwarancyjnej,
do pięciu lat od zakupu. Dla absolutnego spokoju, dostępne
są również gwarancje przedłużone.

Skontaktuj się ze wsparciem klienta bezpośrednio z posiadanego
chartplotera. Aktualnie we wszystkich wyświetlaczach wielofunkcyjnych
B&G dostępne jest zintegrowane narzędzie diagnostyki NASA.
www.bandg.com

47

parker@parker.com.pl
www.parker.com.pl

Miejsce na pieczęć dealera:

facebook.com/bandgsailing

@bandg_sailing

youtube.com/bandgsailing

@bandgsailing
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