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Produkty Raymarine są wytwarzane w taki sposób, aby
oferować jak najlepsze informacje nawigacyjne w postaci
graﬁcznej, a my dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu
w dziedzinie technologii morskiej słyniemy dziś z łatwych
w użyciu, solidnych i niezawodnych produktów.
Firma Raymarine nieustannie wprowadza innowacje,
oferując czujniki o wysokich parametrach oraz
inteligentne systemy nawigacyjne, aby czas spędzony
na wodzie należał do przyjemnych i wolnych od stresu.
Wspieramy Klienta za pośrednictwem najlepszej w branży
gwarancji i ogólnoświatowej sieci serwisowej. Niezależnie
od tego, czy wędkujesz, żeglujesz lub pływasz na łodzi
z napędem motorowym, z urządzeniami Raymarine na
pokładzie możesz to robić bez obaw.
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SYSTEM
OPERACYJNY
LIGHTHOUSE 3
– POTĘŻNY I
INTUICYJNY
Prosty w użyciu system operacyjny LightHouse™ w
każdym z wielofunkcyjnych wyświetlaczy Raymarine
umożliwia sterowanie za pomocą standardowego ekranu
dotykowego lub ekranu dotykowego z technologią
HybridTouch™. System operacyjny LightHouse pozwala
nawigować przy użyciu najlepszych map i sprawia, że
nawigacja staje się prosta jak obsługa smartfona.
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LIGHTHOUSE 3

To Ty tu rządzisz

Możliwość rozbudowy

Łatwa praca w sieci

Czytelne dane

Nowy system operacyjny LightHouse 3 jest
szybki, intuicyjny i działa płynnie. Przejrzysty
interfejs można łatwo spersonalizować pod
kątem swojego stylu nawigowania. Zafunduj
sobie komfort pracy jak przy użyciu dotykowego
ekranu smartfonu lub przejmij kontrolę,
korzystając jednocześnie z klawiatury Hybrid
Touch i ekranu dotykowego.

Do każdego wyświetlacza z systemem
operacyjnym LightHouse 3 możesz podłączyć
znakomite czujniki, w tym radar Quantum,
moduły echosondy CHIRP oraz kamery
termowizyjne FLIR. Łączność SeaTalk NG i NMEA
2000 umożliwia integrację wyświetlaczy silnika,
oprzyrządowania i autopilota Evolution. Łączność
Wi-Fi i Bluetooth w standardzie pozwala na
łączenie się z aplikacjami oraz akcesoriami
Raymarine i nie tylko.

Axiom, Axiom Pro i Axiom XL obsługiwane
są przez system operacyjny LightHouse 3,
co pozwala tworzyć systemy nawigacyjne z
dowolnym zestawem wyświetlaczy Axiom.
Podłącz nawet 10 wyświetlaczy Axiom lub
wyświetlacze z serii eS i gS po darmowej
aktualizacji systemu operacyjnego do wersji
LightHouse 3.

Pola z danymi można przeciągnąć i upuścić w
dowolnym miejscu na ekranie. Wybierz spośród
4 różnych rozmiarów i aż 14 różnych rodzajów
danych. Wystarczy przesunąć palcem od
krawędzi w stronę ekranu, aby wyświetlić dane
wyświetlane na pasku bocznym lub włączyć
aplikację “Deski rozdzielczej” umożliwiającą
dostęp do intuicyjnych ekranów z danymi na
temat oprzyrządowania i silnika.
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SYSTEM
OPERACYJNY
LIGHTHOUSE
3 – POTĘŻNY I
INTUICYJNY
System operacyjny LightHouse 3 obsługuje wyświetlacze
wielofunkcyjne Axiom, Axiom Pro i Axiom XL. Istnieje
również możliwość darmowego zaktualizowania
poprzedniej generacji serii eS i serii gS do systemu
LightHouse 3. Pewne zaawansowane funkcje systemu
LightHouse 3, takie jak Clear Cruise AR, Axiom
UAV i Lighthouse Apps dostępne są wyłącznie na
wyświetlaczach wielofunkcyjnych Axiom. Przejdź na
stronę raymarine.com/lighthouse, aby dowiedzieć się
więcej i być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami na
temat funkcji systemu LightHouse 3.
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LIGHTHOUSE 3

Personalizacja
Na ekranie głównym systemu operacyjnego
LightHouse 3 znaleźć można wyraźne
i proste ikony aplikacji. Możesz
spersonalizować ten ekran, dodając ikony
ulubionych aplikacji. Proﬁle użytkowników
systemu LightHouse 3 pozwalają zapisywać
spersonalizowany ekran główny i ustawienia –
Twoje i innych członków załogi.

Axiom UAV – widok z lotu ptaka

Rzeczywistość rozszerzona

Aplikacje LightHouse

Wykorzystaj możliwości oferowane przez obraz
z kamery lotniczej dzięki Axiom i dronowi DJI
Mavic Pro. System operacyjny LightHouse 3
oferuje możliwość bezproblemowego sterowania
dronem dzięki wygodnym opcjom typu „dotknij,
aby polecieć” oraz funkcji automatycznego
wracania na pokład. Nie musisz oglądać wideo z
drona na małym ekranie smartfona – skorzystaj z
dużego ekranu Axiom zapewniającego również
widoczność przy dużym nasłonecznieniu.

ClearCruise™ AR jeszcze bardziej poprawia
widoczność na wodzie oferowaną przez serię
Axiom. Nakładka wideo w rozdzielczości HD
z dynamiczną graﬁką pozwala natychmiast
rozpoznawać punkty orientacyjne, obiekty
AIS i pobliskie punkty nawigacyjne.
Rzeczywistość rozszerzona umożliwia łatwe
zrozumienie złożonych sytuacji nawigacyjnych i
podejmowanie lepszych decyzji na wodzie.

Aplikacje LightHouse to rozrastająca się
biblioteka aplikacji Raymarine przeznaczonych
na wyświetlacze wielofunkcyjne Axiom. Korzystaj
z aplikacji rozrywkowych, takich jak Netﬂix lub
Spotify, lub łącz się z systemami pokładowymi,
np. z systemem oświetlenia statku Lumishore
oraz systemem żyroskopowym Seakeeper.
Aplikacje systemu LightHouse pozwalają również
korzystać ze wsparcia komunikacji satelitarnej
Mazu i prognozy pogody Theyr.
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WYŚWIETLACZE
WIELOFUNKCYJNE
ORAZ
ECHOSONDA/GPS
Wyświetlacze nawigacyjne Raymarine oferują pełną
kontrolę za sprawą szybkości i prostoty naszych systemów
operacyjnych LightHouse. Nasza seria Element zapewnia
najwyższy poziom wydajności dla każdego miłośnika jachtów,
a nasza wielokrotnie nagradzana linia Axiom® oferuje
wszystkie korzyści wielofunkcyjnej nawigacji Raymarine za
pośrednictwem ekranu dotykowego lub systemu sieciowego.
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WYŚWIETLACZE WIELOFUNKCYJNE

Wyświetlacze z echosondą /
GPS Element

2. Wyświetlacze dotykowe Axiom

Seria Element łączy ultrarealistyczną
technologię przechwytywania obrazów
za pomocą echosondy HyperVision™ z
prędkością czterordzeniowego procesora i
prostotą systemu operacyjnego LightHouse
Sport. Warianty wyświetlaczy..

Wielokrotnie nagradzane wyświetlacze
Axiom wyświetlają informacje z echosondy
RealVision® 3D oraz oferują rewelacyjne
możliwości w zakresie rozbudowy, a
także umożliwiają intuicyjną obsługę
systemu operacyjnego LightHouse 3 za
pośrednictwem ekranu dotykowego.

Warianty wyświetlaczy

Warianty wyświetlaczy

3. Wyświetlacze Axiom Pro
HybridTouch

4. Wyświetlacze Axiom XL
Glass Bridge

Wyświetlacz Axiom Pro został stworzony
dla kapitanów nieznających kompromisów.
Sterowanie HybridTouch™, echosonda 1 kW,
RealVision 3D oraz niesamowite korzyści
oferowane przez system operacyjny
LightHouse 3.

Doświadcz prostoty i potęgi systemu
LightHouse 3 na dużym ekranie. Flagowe
wyświetlacze wielofunkcyjne gotowe do
zastosowania na jachcie lub oceanicznym
statku wycieczkowym.

Warianty wyświetlaczy

Warianty wyświetlaczy

Element 7

7,0" (800 x 480)

Axiom 7

7,0" (800 x 480)

Axiom Pro 9

9,0" (1280 x 720)

Axiom XL 16

15,6" (1920 x 1080)

Element 9

9,0" (800 x 480)

Axiom 9

9,0" (800 x 480)

Axiom Pro 12

12,1" (1280 x 800)

Axiom XL 19

18,5" (1920 x 1080)

Element 12

12,1" (1280 x 800)

Axiom 12

12,1" (1280 x 800)

Axiom Pro 16

15,6" (1920 x 1080)

Axiom XL 22

21,5" (1920 x 1080)

Axiom XL 24

24,0" (1920 x 1200)
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ECHOSONDA/
GPS ELEMENT Z
TECHNOLOGIĄ
ZOBRAZOWANIA
HYPERVISION
Seria Element, stworzona z myślą o miłośnikach łodzi
i wędkarzach, którzy chcą być o krok do przodu,
najdokładniej odwzorowuje podwodny świat dzięki
technologii HyperVision™ o ultrawysokiej rozdzielczości
przy częstotliwości 1,2 megaherca. Produkty z serii
Element dostępne w wersji z 7, 9- lub 12-calowym
ekranem oferują jakość i wydajność Raymarine w prostym
i łatwym do zainstalowania wyświetlaczu wielofunkcyjnym
z wbudowaną echosondą.
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ELEMENT

Łatwa i prosta eksploatacja
System operacyjny Element LightHouse Sport
oferuje uproszczoną obsługę oraz intuicyjne
sterowanie za pomocą klawiszy. Szybko oznaczaj
punkty nawigacyjne i przechodź na ulubione
strony za jednym przyciśnięciem przycisku.
Wydajność czterordzeniowego procesora
pozwala błyskawicznie odświeżać mapy i szybko
reagować na wodzie.

Przetwornik typu „wszystko w
jednym”

Zobacz więcej dzięki
precyzyjnej echosondzie

Instalacja przetwornika HV-100 jest prosta.
Zawiera w sobie elementy umożliwiające obrazowanie RealVision 3D, DownVision, SideVision,
wysokoczęstotliwościową CHIRP oraz HyperVision 1,2 MHz. W standardzie znajduje się czujnik
temperatury wody o wysokiej precyzji. Ponadto
HV-100 może zostać przystosowany do montażu
na pawęży lub na silniku do trollingu. Dostępne
są również wersje do montażu poprzez kadłub.

Technologia HyperVision™ wykorzystująca
częstotliwość 1,2 megaherca pozwala
echosondom z serii Element osiągnąć nowy
poziom precyzji. Tryby HyperVision™ Element
DownVision, SideVision, lub znakomity
RealVision 3D wyświetlają strukturę i namierzają
ryby z niezwykłą precyzją, dzięki czemu będziesz
widzieć i łowić ryby, których inni nie są w stanie.

Najlepsze mapy
Potężny chartplotter serii Element wspiera
mapy wektorowe i rastrowe od LightHouse
NC2, Navionics, C-MAP, IMRAY, NV Digital i
wielu innych wydawców. Twórz niestandardowe
mapy batymetryczne na bieżąco korzystając
z generatora map działającego w czasie
rzeczywistym – Navionics SonarChart Live lub
nowego Raymarine RealBathy™.
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System nawigacyjny Axiom można rozbudowywać,
dzięki czemu w razie potrzeby można zwiększyć jego
możliwości. Jest on kompatybilny z całą gamą akcesoriów
Raymarine, w tym radarem Quantum, echosondą CHIRP,
kamerami termowizyjnymi FLIR, systemami integracji
audio, przyrządami, kamerami i autopilotem Evolution.
Łączność WiFi i Bluetooth w standardzie umożliwia
zastosowanie najnowszych aplikacji Raymarine na tablety
i smartfony.
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AXIOM

Wielokrotnie nagradzana seria

Możliwość rozbudowy

Wbudowana echosonda

Wytrzymały szklany wyświetlacz

Intuicyjny system operacyjny LightHouse 3 wyświetlaczy
wielofunkcyjnych Axiom, czterordzeniowy procesor
oraz innowacyjne technologie, takie jak ClearCruise
Augmented Reality, radar dopplerowski Quantum
i RealVision 3D sprawiły, że seria Axiom została
laureatem wielu prestiżowych branżowych nagród
za innowacyjność.

Możesz podłączyć wyświetlacz Axiom do radaru
Quantum, kamer termowizyjnych FLIR, oprzyrządowania,
autopilotów Evolution i nie tylko. Wi-Fi i Bluetooth
umożliwiają podłączenie do najnowszych aplikacji
Raymarine Lighthouse i odprężenie się w wolnej
chwili. Wyświetlacze Axiom pozwalają również na
bezproblemowe stworzenie sieci składającej się również
z wyświetlaczy Axiom Pro i Axiom XL, co pozwala na
stworzenie niestandardowego zestawu nawigacyjnego
Raymarine dopasowanego do Twoich potrzeb.

Poznawaj podwodny świat w zupełnie nowy sposób z
echosondami Axiom CHIRP DownVision, SideVision, i
RealVision® 3D. Wyświetlacze wielofunkcyjne Axiom
kompatybilne są również z wysokoczęstotliwościowymi
echosondami CHIRP i 600-watową sondą cyfrową
podwójnej częstotliwości. Ewentualnie można
nabyć wyświetlacze wielofunkcyjne Axiom w wersji
wyposażonej wyłącznie w chartplotter GPS.

Wyświetlacze Axiom dostępne są w wersji 7-, 9- i
12-calowej, dzięki czemu pasują na każdą jednostkę,
a ich wytrzymały, w całości przeszklony ekran
opracowany z myślą o montażu powierzchniowym
świetnie prezentuje się na każdym mostku kapitańskim.
Technologia Raymarine superjasnych wyświetlaczy LED
oraz szkło zespolone oferuje znakomitą widoczność
zarówno w dzień, jak i w nocy.
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WYŚWIETLACZE
HYBRIDTOUCH
W MODELACH
AXIOM PRO
Wyświetlacz Axiom Pro został stworzony dla kapitanów
nieznających kompromisów. Axiom Pro – dostępny z
echosondą CHIRP o mocy 1 kW z technologią RealVision
3D oraz sterowaniem Raymarine HybridTouch – jest
wyznacznikiem nowego standardu pośród wyświetlaczy
typu „wszystko w jednym”. Dzięki niezwykle szybkiemu
czterordzeniowemu procesorowi, superjasnemu
wyświetlaczowi IPS o wysokiej rozdzielczości,
niezawodnemu systemowi operacyjnemu LightHouse
wyświetlacz Axiom Pro gwarantuje stabilną i
intuicyjną nawigację. Wyświetlacz Axiom Pro można
łatwo rozbudować do postaci zaawansowanej
sieci nawigacyjnej, która będzie obsługiwała wiele
wyświetlaczy Raymarine Axiom, radar dopplerowski
Quantum, autopilota Evolution, technologię termowizyjną
FLIR i wiele innych.

14

AXIOM PRO

HybridTouch

Wytrzymały i jasny

Pływaj niczym wilk morski

Wbudowana echosonda

Axiom Pro zapewnia Ci kontrolę dzięki
intuicyjnemu systemowi sterowania HybridTouch.
Wielopunktowy wyświetlacz dotykowy o
krótkim czasie reakcji umożliwia obsługę jak na
smartfonie, a zintegrowany joystick, touchpad
i klawiatura pozwalają na bezproblemowe
sterowanie na niespokojnym morzu.

W wyświetlaczu Axiom Pro zastosowano
technologię wyświetlania In-Plane Switching
(IPS) w celu osiągnięcia ultraszerokiego kąta
widzenia, lepszych kolorów i najwyższego
poziomu kompatybilności ze spolaryzowanymi
soczewkami. Obserwuj wszystkie szczegóły
powyżej i poniżej poziomu wody w znakomitej
wysokiej rozdzielczości dzięki superjasnym
wyświetlaczom Axiom Pro ze
szkłem zespolonym.

Wyświetlacz Axiom Pro dostępny w wersji 9-,
12- i 16-calowej jest znakomitym rozwiązaniem do
stosowania na wysokiej klasy jachtach żaglowych
i motorowych, a zaawansowane funkcje sieciowe
pozwalają na podłączenie radarów Quantum
i Magnum, kamer termowizyjnych FLIR oraz
autopilotów Evolution. Stosuj dowolne połączenie
ekranów Axiom, Axiom Pro i Axiom XL, aby
uzyskać jeszcze lepszą elastyczność podczas
wyposażania stołów nawigacyjnych, mostków
górnych i innych miejsc na pokładzie.

Urządzenie Axiom Pro jest gotowe do
eksplorowania dowolnego miejsca dzięki
dostępnym wbudowanym echosondom – 1 KW
CHIRP, RealVision 3D, DownVision i SideVision.
Modele Axiom Pro są również dostępne z
jednokanałową wysokoczęstotliwościową
echosondą CHIRP dla kapitanów poszukujących
rozwiązania oferującego podstawowe
obrazowanie echolokacyjne oraz niezawodne
odczyty głębokości.
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FLAGOWE DOTYKOWE
WYŚWIETLACZE
WIELOFUNKCYJNE
TYPU GLASS BRIDGE
AXIOM XL
Wyświetlacze Axiom XL zaprojektowane pod kątem
instalacji Glass Bridge oferują znakomite parametry, duży
ekran oraz elegancję i prostotę. W pełni wodoodporna
rodzina wyświetlaczy wielofunkcyjnych Axiom XL w
stylistyce Glass Bridge może być instalowana zarówno
na otwartych kokpitach, jak i w zamkniętych stacjach
nawigacyjnych. Każdy model korzysta z technologii IPS
(ang. in-plane switching technology), a spajany ekran ze
szkłem zespolonym oferuje szeroki kąt widzenia, duży
kontrast i niezrównaną widoczność przy
dużym nasłonecznieniu.
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AXIOM XL

Sztandarowe parametry

Zaawansowana integracja wideo

Elegancja i prostota

Glass Bridge

Axiom XL to największa rodzina wielofunkcyjnych
wyświetlaczy nawigacyjnych o najlepszych parametrach.
Możesz wybierać spośród wersji 16-, 19-, 22- lub
24-calowej z pełnym przeszkleniem i rozdzielczością
Full HD. Axiom XL to idealne rozwiązanie na mostki
kapitańskie luksusowych jachtów oraz innych jednostek
pływających wysokiej klasy do wędkarstwa sportowego
oraz na konsole centralne o wysokich parametrach.

Wyświetlacz wielofunkcyjny Axiom XL to szczytowe
osiągnięcie w dziedzinie integracji wideo i systemu.
Wyświetlaj i obsługuj zdalnie komputer osobisty
bezpośrednio z mostka dzięki wejściu HDMI oraz kontroli
ekranu dotykowego przez USB lub wyświetlaj obraz z
wyświetlacza Axiom XL na zewnętrznym monitorze dzięki
wyjściu HDMI. Trzy porty Power over Ethernet (PoE)
umożliwiają łatwe podłączenie kamer bezpieczeństwa IP
oraz nawigacji ClearCruise Augmented Reality.

Wyświetlacze Axiom XL działają z systemem
operacyjnym Raymarine LightHouse 3 i zapewniają
szybki, łatwy w obsłudze oraz minimalistyczny
interfejs, który można łatwo dostosować do swojego
stylu nawigowania.
Możesz korzystać z
wielopunktowego
ekranu dotykowego
lub dodać panel
Raymarine RMK-10,
aby zyskać możliwość
zdalnego sterowania
systemem.

Wyświetlacze Axiom XL zaprojektowane pod kątem
instalacji Glass Bridge oferują znakomite parametry
i duży ekran. Seria Axiom XL stworzona z myślą o
ekstremalnych warunkach może być instalowana
zarówno na otwartych kokpitach, jak i w zamkniętych
stacjach nawigacyjnych. Każdy model korzysta z
technologii IPS (ang. in-plane switching technology),
a ekran ze szkłem zespolonym oferuje szeroki kąt
widzenia, duży kontrast i niezrównaną widoczność przy
dużym nasłonecznieniu.
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MAPY I
ROZWIĄZANIA
MOBILNE
Wyświetlacze nawigacyjne Raymarine umożliwiają
eksplorowanie, planowanie i nawigowanie na wodzie
bez obaw. Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i
czterordzeniowy procesor pozwalają tchnąć życie w
mapy elektroniczne od wiodących wydawców. Korzystaj z
bogatych map wektorowych i map rastrowych o wysokiej
jakości, a także zaawansowanych funkcji, takich jak
mapy 3D, nakładek satelitarnych i opcji automatycznego
planowania trasy.
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MAPY I APLIKACJE

Mapy Navionics

Mapy C-MAP

Mapy Raymarine LightHouse

SeaPilot

Mapy Navionics to niezbędna pomoc
kartograﬁczna dla użytkowników jachtów
oferująca dokładne i szczegółowe mapy
oceanów, jezior i mórz. Twórz własne mapy
dzięki SonarChart live, synchronizuj swoje
punkty na trasie i trasy w aplikacji Navionics
Boating App lub korzystaj z automatycznego
sterowania od portu do portu.

C-Map, lider w dziedzinie profesjonalnych
i rekreacyjnych cyfrowych map morskich,
słynie na całym świecie z dokładnych i
nieskomplikowanych map, w tym C-Map
Essentials i najwyższej klasy map morskich
4D-MAX+. Korzystaj z zaawansowanych funkcji
takich jak widok 3D, nakładka satelitarna i
wsparcie dla map rastrowych.

Raymarine LightHouse Charts to biblioteka
produktów map rastrowych i wektorowych
wydajnych przez IMRAY, Delius Klasing i
Solteknik HB. Przejdź na stronę raymarine.
com/MarineCharts, aby zapoznać się z pełną
biblioteką opcji dotyczących map LightHouse.

Aplikacja mobilna Seapilot stanowiąca nowe
uzupełnienie rodziny Raymarine łączy w sobie
profesjonalne funkcje nawigacyjne oraz prosty
i nieskomplikowany interfejs. Seapilot, aplikacja
nawigacyjna z bogatym zestawem funkcji,
umożliwia planowanie punktów trasy oraz samej
trasy oraz nawigację, korzystanie z nakładek AIS
i prognozy pogody GRIB oraz zaawansowanych
funkcji autopilota..

Spytaj sprzedawcę Raymarine o zestaw
Navionics, w skład którego wchodzi wyświetlacz
Axiom, Element lub Dragonﬂy.

Zapoznaj się z pełną ofertą map C-MAP na
stronie c-map.com

19

RADARY Z ANTENĄ
ZAMKNIĘTĄ I
ANTENĄ OTWARTĄ
Systemy radarowe ﬁrmy Raymarine pozwalają wykrywać
dniem i nocą inne statki, zagrożenia, przeszkody, zmiany
pogodowe i nie tylko. Korzystaj z radaru do nawigacji
w gęstej mgle i deszczu lub ze śledzenia celów MARPA
(ang. mini automatic radar plotting aid), aby nawigować
bezpiecznie w zatłoczonych przystaniach lub na
ruchliwych trasach. Raymarine oferuje szeroką gamę
rozwiązań radarowych dla wszystkich rodzajów łodzi.
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MAGNUM I QUANTUM

Radary Quantum
Radar Raymarine QuantumTM z technologią
kompresji impulsów oferuje znakomitą jakość
obrazu i półprzewodnikową konstrukcję o niskim
poborze energii, a jego instalacja jest bardzo
prosta. Wybierz podstawową wersję Quantum,
aby cieszyć się znakomitymi parametrami
oferowanymi przez radar typu „solid state”
lub zainwestuj w wersję Quantum 2 Doppler
usprawniającą wykrywanie celów.

Znakomite parametry przy
niewielkich gabarytach
Radary typu „solid-state” Quantum wykorzystują
technologię kompresji impulsów, aby zapewniać
lepsze wykrywanie celów zarówno na dalekich,
jak i bardzo krótkich dystansach. Zaawansowana
technologia separacji celów ATX™ oferowana
wyłącznie przez ﬁrmę FLIR wyświetla cele,
takie jak statki, boje i punkty orientacyjne, w
znakomitej rozdzielczości i przy świetnej
jakości separacji.

Energooszczędność

Radar Quantum 2 Doppler

Łatwa instalacja

Technologia „solid-state” radaru Quantum
jest niezwykle energooszczędna, co czyni go
odpowiednim rozwiązaniem do stosowania
na łodziach z zasilaniem akumulatorowym.
Technologia „solid-state” charakteryzuje się
bardzo niską emisją promieniowania.

Radar Quantum 2 Doppler poprawia wykrywanie
celów poprzez wykrywanie zmian częstotliwości
radaru powracających od ruchomych, a
także nieruchomych celów. Następnie radar
Quantum 2 oznacza kolorami zbliżające się cele
(niebezpieczne) na czerwono i cele oddalające
się (bezpieczne) na zielono, dzięki czemu łatwo
zauważyć potencjalnie niebezpieczne sytuacje
podczas nawigowania w obszarach o dużym
zagęszczeniu ruchu.

System Raymarine Quantum oferuje również
wytrzymałą i lekką konstrukcję do łatwej
instalacji. Radary Quantum mogą być
instalowane przewodowo bądź podłączane
bezprzewodowo przy użyciu wbudowanego
modułu Wi-Fi do wielofunkcyjnych
wyświetlaczy Raymarine.
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RADAR
CIĄG DALSZY...
Otwarte anteny radaru serii Magnum
Radary Magnum o wysokich parametrach z odsłoniętym
układem antenowym charakteryzują się wysoką skutecznością
na długich dystansach i niezrównanym odwzorowywaniem
radarowym małych celów na wyświetlaczach wielofunkcyjnych.
Radar Magnum wykorzystujący wiele technologii radarowych,
którym zaufała Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych,
oferuje inteligentne namierzanie celów i bezproblemową
eksploatację, a to wszystko w postaci eleganckiej podstawy
z otwartym układem antenowym stworzonym z myślą o
odporności na warunki otoczenia.
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Wydajna praca na
długich dystansach
Radar Mangum dostępny jest w wersji o mocy 4
kW lub 12 kW z anteną o długości 4 lub 6 stóp.
Radary Magnum o mocy 12 kW oferują zasięg
do 96 Mm (idealne rozwiązanie do jednostek
pływających na pełnym morzu), a modele o
mocy 4 kW do 72 Mm.

Wybierane przez ekspertów
Radary Magnum oparte są na technologii
radarowej, którą Raymarine udostępnia Straży
Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych, co
oznacza, że możesz zaufać profesjonalnym
funkcjom Magnum, takim jak technologia
wyostrzania wiązki, umożliwiająca uzyskanie
lepszej rozdzielczości namiarów. Połączenie
radaru Magnum i wyświetlacza Axiom umożliwia
wyświetlanie celów True Trails i otrzymywanie
informacji na temat kursu w czasie rzeczywistym.

Niezbędne narzędzia do
przybrzeżnego pływania statkiem.
Radary Magnum oferują funkcję skanowania
w dwóch zakresach, dzięki czemu mogą
jednocześnie pracować w skali o krótkim
zasięgu, aby zapobiegać kolizjom oraz w skali
o długim zasięgu umożliwiając przybrzeżne
nawigowanie. Radary Magnum wyposażone są
w automatyczną antenę o prędkości obrotów
wynoszącej 24 lub 48 obr./min umożliwiającą
szybsze aktualizacje podczas śledzenia
kontaktów przy bliskim zasięgu.

Lepsza widoczność celu
Radary Magnum zapewniają lepszą świadomość
sytuacyjną, dzięki zastosowaniu automatycznego
identyﬁkowania i namierzania celów MARPA.
Radary Magnum wykorzystują również
technologię 9-osiowego czujnika wiodącego
AR200, aby oferować dokładne namierzanie
celu w czasie rzeczywistym.
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KAMERY
TERMOWIZYJNE
FLIR
Kamery termowizyjne FLIR zamieniają noc w dzień, dbając
o Twoje bezpieczeństwo i pozwalają pływać jachtem bez
obaw. Od kajaków po superjachty – FLIR oferuje wiodące
kamery termowizyjne, które są wytrzymałe, niezawodne i
łatwe w użyciu.
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TERMOWIZJA FLIR

Lepsza widoczność dzięki ClearCruise IR
Podłącz M132 lub M232 do wyświetlacza wielofunkcyjnego Axiom MFD i wykorzystaj inteligentne
rozwiązanie do analizy termowizyjnej FLIR ClearCruise™. ClearCruise IR generuje dźwiękowe i wizualne
ostrzeżenia o zidentyﬁkowaniu w pobliżu „nietypowych” obiektów, takich jak statki, przeszkody lub
znaczniki nawigacyjne.

1

2

3

4

5

(1) Twój widok (2) Obraz z kamery Flir (3) Wyświetlanie
znaków nawigacyjnych (4) Wykrywanie molo lub boi (5)
Wykrywanie człowieka za burtą

M132/M232

Seria M

Ręczna kamera termowizyjna

Morskie kamery termowizyjne marki FLIR
z serii M132 i M232 przystosowane do
noktowizji są bardzo atrakcyjne cenowo i
zapewniają łatwe podłączenie do systemu.
Połączenie rozdzielczości termowizyjnej
320x240, VoIP oraz technologii ClearCruise IR
w niewielkiej obudowie czyni z M132 i M232
idealne uzupełnienie dowolnego systemu
nawigacyjnego Axiom.

Każdy model z serii FLIR M-Series, będącej
popularnym rozwiązaniem wśród profesjonalnych
użytkowników łodzi na całym świecie,
wyposażony jest w stabilizację żyroskopową
i zapewnia stabilny obraz o wysokiej jakości
na niespokojnym morzu. Modele typu „dual
payload” oferują również wideo w warunkach
słabego oświetlenia, a zaawansowane
modele wyposażone są w zoom optyczny i
przechwytywanie obrazów z dużych odległości.

Ręczne kamery termowizyjne FLIR to wytrzymałe,
kompaktowe kamery, które pozwalają dostrzec
inne jednostki, punkty orientacyjne, boje i
pływające obiekty – dniem i nocą. Wyświetlacze
LCD o wysokiej rozdzielczości oraz wiodąca w
branży technologia czujnikowa FLIR zapewniają
znakomitą widoczność w dowolnym momencie.
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CYFROWE
STEROWANIE
SYSTEMEM
JACHTU I
AUTOMATYKA
Systemy przełączania sygnału cyfrowego zastępują
tradycyjne przełączniki mechaniczne i wyłączniki
automatyczne na pokładzie dzięki sterowanym cyfrowo
modułom dystrybucji mocy. Te moduły sterowane
są za pośrednictwem dowolnego wyświetlacza
wielofunkcyjnego LightHouse 3, za pośrednictwem
urządzeń mobilnych lub programowalnych paneli
przełączających, zlokalizowanych w dowolnym miejscu
na pokładzie.
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PRZEŁĄCZANIE SYGNAŁU CYFROWEGO

Wyświetlacze wielofunkcyjne Raymarine
LightHouse 3 działają z systemami przełączania
sygnału cyfrowego produkowanymi przez
wiodących dostawców, EmpirBus, CZone i
Böning Automation. Przed zakupem następnego
jachtu pamiętaj, by zapytać o dostępne opcje w
zakresie przełączania sygnału cyfrowego.

Cyfrowa dystrybucja zasilania

Urządzenia przenośne

Elegancja i prostota

Systemy przełączania sygnału cyfrowego korzystają z wytrzymałych i kompaktowych modułów
sterowania z cyfrowymi obwodami, zamiast mechanicznych przełączników i wyłączników
automatycznych. Moduły są zazwyczaj dostosowywane, aby spełniać konkretne potrzeby
kontrolowanego systemu i komunikować się ze sobą przy użyciu protokołu sieciowego NMEA2000.
Dzięki systemom przełączania sygnału cyfrowego konstruktorzy jachtów mogą znacznie ograniczyć
rozmiar i długość okablowania potrzebnego w celu rozprowadzania zasilania na jednostce. Sprawia
to, że jachty są zasadniczo lżejsze, oraz umożliwia zmniejszenie wydatków w porównaniu z jachtami z
tradycyjnym okablowaniem.

Korzystając z aplikacji Raymarine Control
i Raymarine Remote, można sterować
urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona.

System LightHouse 3 wspiera graﬁczny układ
sterowania do systemów przełączania sygnału
cyfrowego. Graﬁka może być dopasowywana
na wiele sposobów w celu zadbania, aby
obsługa była zarówno skuteczna, jak i prosta.
Graﬁka wyświetlana na ekranie dotykowym
pozwala tchnąć życie w systemy jachtu i szybko
sprawdzać status kluczowych systemów.
Możliwość łatwego tworzenia makr w celu
wykonywania zazwyczaj złożonych operacji
przy pomocy zaledwie kilku dotknięć ekranu.
Zmiany w systemach jachtu mogą być łatwo
wprowadzane poprzez proste aktualizacje.
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INSTRUMENTY
ANALOGOWE I
CYFROWE
Oprzyrządowanie Raymarine słynie na całym świecie
z dokładności, innowacyjnych funkcji oraz wysokich
parametrów. Od kompaktowej serii i40 po wielofunkcyjną
i70s, istnieje wiele dostępnych instrumentów Raymarine
zależnie od różnych potrzeb.
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INSTRUMENTY

Kompaktowe instrumenty i40

i50 Depth i Speed

i50 Tridata

i60 Wind i CH Wind

Wyświetlacze i40, Speed, Bidata i Wind są
kompaktowe, lecz niezwykle przydatne i
umożliwiają pełną integrację z autopilotami oraz
wyświetlaczami wielofunkcyjnymi Raymarine.
Instrumenty i40 mają wbudowany interfejs
przetwornika oraz umożliwiają łatwe łączenie
innych urządzeń za pomocą SeaTalk. Dzięki
użyciu opcjonalnego modułu adaptera możliwa
jest również zaawansowana integracja z sieciami
SeaTalkng i NMEA2000.

Instrumenty i50 Depth i i50 Speed to
dedykowane wskaźniki do wyświetlania danych
na jachtach żaglowych i motorowych. Każdy
produkt z serii i50 wyposażony jest we własny
przetwornik lub może zostać skonﬁgurowany
jako repetytor danych pochodzących z
innego źródła na pokładzie. Urzadzenia i50
oferują superszeroki kąt widzenia, znakomitą
widoczność w dzień oraz regulowane czerwone
podświetlenie do użycia w nocy.

Instrument i50 Tridata łączy w sobie
funkcjonalność instrumentów Speed i Depth
w jednym 3-wierszowym wyświetlaczu.
Zapewniono podwójne złącza pod przetworniki
głębokości i prędkości. Ewentualnie Tridata
może pełnić funkcję repetytora danych
pochodzących z innego źródła. Oprócz
głębokości i prędkości Tridata wyświetla
temperaturę wody, log całkowity, drogę
rejsu oraz prędkość nad dnem (w przypadku
połączenia z nadajnikiem GPS).

Instrumenty i60Wind i Close Hauled (CH),
zaprojektowane głównie z myślą o jachtach
żaglowych, oferują łatwe do odczytu
wyświetlacze analogowe wskazujące kąt wiatru
oraz wyświetlacz LCD o znakomitej jakości
wskazujący prędkość lub siłę wiatru. Instrument
Wind pokazuje względny kąt wiatru w zakresie
180°, a model Wind Close Hauled (CH) pokazuje
powiększoną skalę od 0° do 60° dla
żeglarzy regatowych.
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Instrument i70s
Instrument Raymarine i70s oferuje maksymalną
widoczność i wszechstronność na kolorowym
wyświetlaczu. Instrument i70s z wyświetlaczem
LCD o przekątnej 4” ze szkła zespolonego,
odporny na trudne warunki pogodowe, z jasnym
podświetleniem LED umożliwia odczyty w ciągu
dnia i nocą. Na ekranie instrumentu i70s z
możliwością pełnego dopasowania do potrzeb
użytkownika można wyświetlać dane cyfrowe,
analogowe i graﬁczne. Użyj swojego i70s do
wyświetlania danych na temat głębokości,
prędkości, kierunku i siły wiatru, pozycji GPS,
AIS, nawigacji, danych z silnika, poziomu
zbiorników, danych środowiskowych i nie tylko.
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Interfejs Micro-Talk
i70s otrzymuje informacje z czujników i
urządzeń podłączonych do sieci SeaTalkNG lub
NMEA2000. Instrument i70s można również
łączyć w sieci z i50 i i60 oraz bezprzewodowymi
systemami instrumentów Raymarine. i70s
charakteryzuje się wyglądem inspirowanym
serią dotykowych wskaźników, dzięki czemu
stanowi znakomite dopełnienie wyświetlaczy
wielofunkcyjnych Axiom. Dostępne są
również opcjonalne maskownice pasujące do
pozostałego oprzyrządowania Raymarine i
rodziny wyświetlaczy wielofunkcyjnych.

Bezprzewodowy interfejs dla żeglarzy
regatowych Micro-Talk umożliwia dowolne
łączenie instrumentów, przetworników,
wyświetlaczy wielofunkcyjnych i
autopilotów – zarówno przewodowych, jak i
bezprzewodowych. Niezależnie czy tworzymy
nowy system od podstaw, czy rozbudowujemy
istniejącą konﬁgurację, Micro-Talk Gateway
umożliwia żeglarzom regatowym ceniącym sobie
dokładne parametry, wykorzystanie większej
precyzji i wygody montażu oferowanej przez
bezprzewodowe czujniki wiatromierza zasilanych
energią słoneczną.

Bezprzewodowe rozwiązania do
rekreacyjnego pływania łodzią
Bezprzewodowe systemy instrumentów Raymarine
zapewniają natychmiastowy dostęp do dokładnych
danych na temat głębokości, wiatru, prędkości
i pozycji GPS. Montaż tych wyświetlaczy, które
są zasilane energią słoneczną i korzystają
ze standardu bezprzewodowej komunikacji
sieciowej Micronet, jest niezwykle łatwy. Przyrządy
z serii Micronet MN100 obejmują warianty
jednowierszowe, dwuwierszowe oraz z analogowym
wskaźnikiem wiatru. Dostępna jest szeroka
gama opcjonalnych przetworników, czujników i
akcesoriów pozwalających dostosować system do
indywidualnych wymagań.

Bezprzewodowe instrumenty dla żeglarzy
regatowych
Instrumenty bezprzewodowe Raymarine zapewniają przewagę taktyczną dla
żeglarzy regatowych. Bezprzewodowe
systemy regatowe Raymarine, oprócz
danych nawigacyjnych, pozwalają
uzyskać dane biegunowe, rzeczywistą
prędkość i kierunek wiatru, VMG, kurs
względem kompasu i nie tylko. Warianty
instrumentów z dużym lub małym ekranem oraz ręczne pozwalają uzyskać
dostęp do danych, gdy są potrzebne.

Kompasy regatowe
Micro Compass i Racemaster ﬁrmy
Raymarine zapewniają zwycięską przewagę dzięki możliwości dokonywania
dokładnych i niezawodnych odczytów.
Skala taktyczna kompasu Micro Compass oferuje przejrzyste i stabilne dane
liczbowe dotyczące prawego i lewego halsu. Racemaster to dwustronny
wyświetlacz, wyświetlający kurs, zmiany
kierunku wiatru, odchylenie kursu i
stoper regatowy. Obydwa kompasy są
w 100% zasilane energią słoneczną.
Mogą zostać zainstalowane w ciągu kilku
sekund oraz łatwo zdemontowane gdy
nie są używane.
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EVOLUTION
– AUTOPILOT
DOSKONAŁY
Evolution™, owoc ponad 40-letnich prac badawczorozwojowych nad autopilotem, jest szczytowym
osiągnięciem Raymarine w dziedzinie technologii
autopilota. Autopiloty Evolution, zaprojektowane z
myślą o ultradokładnym utrzymywaniu kursu i pewnym
sterowaniu, praktycznie nie wymagają kalibracji lub
skomplikowanej konﬁguracji. Oferujemy szeroką
gamę systemów autopilota Evolution do jachtów
żaglowych, łodzi RIB z silnikiem zaburtowym oraz
jachtów motorowych.
Przejdź na stronę raymarine.com/evolution, aby znaleźć
odpowiedniego autopilota do swojej łodzi lub skonsultuj
się z lokalnym sprzedawcą elektroniki Raymarine, który
pomoże Ci skonﬁgurować idealny system Evolution.
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AUTOPILOTY

Evolution – autopilot doskonały

Technologia Track IQ™

Tryby autopilota

Korzyści autopilotów Evolution

9-osiowy czujnik EV Evolution korzysta z
opatentowanych algorytmów poprawiających
dokładność informacji z wiatromierza. Lepsze
informacje o prędkości i kierunku wiatru
pozwalają autopilotowi Evolution na precyzyjne
sterowanie, utrzymując stały kąt względem
kierunku wiatru, dzięki czemu zarówno
rekreacyjni jak i regatowi żeglarze mogą na
nim polegać nawet w najtrudniejszych
warunkach pogodowych.

Dostępna wyłącznie u nas technologia
Evolution TrackIQ™ zapewnia najlepsze w swojej
klasie sterowanie do punktu nawigacyjnego.
Opatentowane algorytmy Evolution wraz z
9-osiową stabilizacją żyroskopową kompensują
warunki pogodowe i ruch jednostki, umożliwiając
autopilotowi Evolution wydawanie płynniejszych
poleceń sterujących i utrzymywanie jednostki
na wyznaczonym kursie z niesamowitą
dokładnością, niezależnie od wielkości łodzi.

Autopiloty Evolution oferują 3 poziomy
wydajności umożliwiające precyzyjne
dostosowanie sposobu dokładności trzymania
kursu. Tryb rekreacyjny (Leisure Performance)
to mniej rygorystyczne trzymanie kursu i większy
nacisk na płynne i komfortowe sterowanie. Tryb
przelotowy (Cruising Performance) równoważy
ogólną dokładność trzymania kursu ze
znakomitą jakością sterowania, a tryb regatowy
(Race Performance) doskonale trzyma kurs,
minimalizując odchylenia od wyznaczonego
kursu, kosztem komfortu podróży.

Autopiloty Raymarine Evolution pozwalają łączyć
przyjemne z pożytecznym podczas spędzania
czasu na wodzie. Autopiloty Evolution zapewniają tak dokładne sterowanie, że pomagają
oszczędzać paliwo i szybciej traﬁać do miejsca
docelowego. Spędzaj mniej czasu na sprawdzaniu kompasu, a więcej na wypatrywaniu innych
jednostek i zagrożeń. Autopilot Evolution umożliwia odejście od steru w celu regulacji żagli,
sprawdzenia mapy lub wykonania innych
zadań wachtowych.
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Systemy autopilota Evolution
składają się z 3 głównych
elementów:
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Czujnik Evolution

Napęd autopilota i ACU

Czujnik EV jest centralnym elementem każdego
systemu autopilota Evolution. Ten moduł nie jest
zwykłym kompasem – w środku zainstalowano
9-osiowy czujnik żyroskopowy, opracowany
na podstawie rozwiązań astronautycznych,
czujnik kursu oraz procesor. Algorytmy Evolution
AI™ zastosowane w czujniku EV uczą się i
przystosowują do Twojej łodzi, wiatru i fal.

Napęd autopilota i jednostka sterowania
siłownikiem (ACU) to „mięśnie” autopilota
Evolution podłączone do systemu sterowania
łodzią. Firma Raymarine oferuje szeroką gamę
napędów dopasowanych do praktycznie
wszystkich układów mechanicznych,
hydraulicznych lub elektronicznych
(„steer- by-wire”).

Jednostki kontrolne lub wskaźniki
wielofunkcyjne
Autopiloty Evolution mogą być sterowane za
pośrednictwem kompaktowych kolorowych
jednostek kontrolnych p70s lub p70Rs lub
bezpośrednio z podłączonych do sieci wskaźników
wielofunkcyjnych z systemem LightHouse 3. Daje
to wiele możliwości w zakresie wyboru miejsca i
sposobu sterowania autopilotem.

AUTOPILOTY

Autopiloty do kokpitu
Autopiloty EV-100 instalowane są na jachtach żaglowych z rumplem lub z kołem sterowym albo na małych motorówkach.
System EV-100 składa się z czujnika EV-1, napędu autopilota oraz jednostki kontrolnej.

EV-1

ACU-100

p70s

Napędu koła
sterowego

EV-1

ACU-100

p70s

Napędu do rumpla

EV-1

ACU-100

p70Rs

0,5 l hydr.

EV-1

ACU-150

p70Rs

Typ 1 hydr.

EV-100 Sail

EV-100 Tiller

EV-100 Power

EV-150 Hydraulic

ST1000/ST2000

Autopilot na koło sterowe EV-100,
obejmujący w pełni zintegrowany
napęd koła sterowego, jest łatwy w
montażu i oferuje znakomite parametry
autopilota.
Rodzaj jednostki: jacht żaglowy
Wyporność maksymalna: 7 500 kg
Rodzaj napędu: napęd na
koło sterowe

Autopilot do rumpla EV-100
znakomicie nadają się do stosowania
na dużych jachtach sterowanych
rumplem o wyporności do 6 000 kg.
Rodzaj jednostki: jacht żaglowy
Wyporność maskymalna: 6 000 kg
Rodzaj napędu: siłownik rumplowy

Idealne do motorówek z jednym
silnikiem zaburtowym i sterowaniem
hydraulicznym. Cały system może
zostać zainstalowany nad lub pod
pokładem w zależności od potrzeb.
Rodzaj jednostki: jacht motorowy
Wyporność maksymalna: n/d
Rodzaj napędu: pompa
hydrauliczna 0,5

Ten autopilot EV-150 zapewnia
znakomite parametry
automatycznego sterowania do łodzi
z systemem hydraulicznym, zwłaszcza
z silnikami zaburtowymi i systemami
bez czujnika wychylenia steru.
Rodzaj jednostki: jacht motorowy
Wyporność maksymalna: n/d Rodzaj
napędu: pompa hydrauliczna typ 1

Demontowalne autopiloty kokpitowe
do jachtów sterowanych rumplem.
Autopiloty do rumpli niezmiennie
cieszą się mianem najpopularniejszych
autopilotów na świecie.
Rodzaj jednostki: jachty sterowane
rumplem Wyporność maksymalna: 3
000 kg – 4 500 kg Rodzaj napędu:
montowany na rumpel

Autopiloty wewnętrzne
Autopiloty montowane pod pokładem Zestawy autopilotów Evolution (Inboard), składają się z elementów
dostosowanych do rodzaju jednostki, systemu sterowania oraz wyporności łodzi.

EV-1

ACU-200

p70Rs

Typ 1 hydr.

EV-1

ACU-300

p70Rs

EV-1

ACU-200

p70s

Typ 1 mech.

EV-2

p70Rs

EV-200

EV-300 Solenoid

EV-400

EV-2 Drive-By-Wire

Follow on Tiller

Zestaw EV200 przeznaczony jest
do sterowania jednostek z napędem
typu 1 (hydrauliczne, liniowe i inne) na
łodziach żaglowych lub motorowych.

System EV300 przeznaczony jest na
jachty z systemami hydraulicznymi
sterowanymi solenoidami.

Zestaw EV400 można zastosować
z napędami autopilota typu 2 lub 3
(mechanicznymi lub hydraulicznymi).

EV-2 został zaprojektowany z myślą
o najnowszych systemach sterowania
elektronicznego „drive-by-wire” i
umożliwia połączenie bezpośrednio
do magistrali Raymarine SeaTalkng.

Sterownik autopilota typu „follow on tiller”
zapewnia pełną funkcjonalność sterowania
w dowolnym miejscu na pokładzie jachtu
motorowego lub komercyjnej jednostki
pływającej za pośrednictwem napędu
autopilota Evolution.
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RADIO UKF
DAJ SIĘ
USŁYSZEĆ
Nasz asortyment obejmuje zarówno kompaktowe
radiotelefony UKF, jak i najwyższej klasy kompleksowe
rozwiązania komunikacyjne – mamy systemy radiowe
UKF dla każdego wielbiciela pływania łodzią. Zawsze
będziesz słyszalny głośno i wyraźnie dzięki radiu
Raymarine. Niezależnie czy to nowe kompaktowe Ray53,
pełnowymiarowe Ray63, czy też wielofunkcyjne Ray73,
zawsze będziesz mógł polegać na radiu UKF Raymarine
VHF, ciesząc się bezproblemową komunikacją na morzu.
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RADIA UKF

RAY90 i RAY91
WIELOSTANOWISKOWE RADIO UKF
Modularne radia UKF Raymarine Ray90 i 91
zapewniają komunikację wielostanowiskową na
zupełnie nowym poziomie mocy, wydajności i
elastyczności. Konstrukcja typu „czarna skrzynka”
pozwala ukryć jednostkę nadajnika-obiornika z
pola widzenia, jednocześnie umożliwiając łatwą
obsługę za pośrednictwem kompaktowych
słuchawek. Ray90 i 91 pozwalają na podłączenie

nawet 2 przewodowych stanowisk ze
słuchawką/głośnikiem, a także do 3 stacji
bezprzewodowych umożliwiających łatwą
instalację oraz poruszanie się bez ograniczeń.
Ray91 oferuje również odbiornik AIS klasy B
pomagający szybciej wykrywać przepływające w
pobliżu statki na ploterze map i radarze.

RAY53

RAY63

RAY73

KOMPAKTOWE RADIO UKF Z
WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM GPS

DWUSTANOWISKOWE RADIO UKF Z
WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM GPS

DWUSTANOWISKOWE RADIO UKF, GPS,
AIS, MEGAFON

Ray53, pomimo małych gabarytów, oferuje wiele
funkcji i znakomite parametry. System cyfrowych
wywołań selekcyjnych klasy D umożliwia
przesyłanie komunikatów na temat stanu
zagrożenia i bezpieczeństwa oraz oferuje inne
udogodnienia, a wbudowany odbiornik GPS/GNSS
z wejściem anteny zewnętrznej ułatwia instalację.

Ray63 oferuje wszystkie funkcje Ray53 w trochę
większej obudowie oraz z większym ekranem LCD
i przyciskami. Ray63 kompatybilny jest również
z oferującym pełną funkcjonalność przewodową
słuchawką RayMic lub nawet 2 bezprzewodowymi
stanowiskami RayMic.

Ray73 to tradycyjne radio UKF Raymarine wysokiej
klasy oferujące wiele przydatnych funkcji jak
w modelach Ray53 i 63, a także wbudowany
odbiornik AIS z wyjściem megafonu. Dodaj
opcjonalny głośnik megafonowy umożliwiający
sygnalizowanie pozycji we mgle oraz wydawanie
poleceń dla załogi znajdującej się na pokładzie.
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AKCESORIA
I PRODUKTY
PERYFERYJNE
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AKCESORIA

AIS (automatyczny system identyﬁkacji)
Systemy automatycznej identyﬁkacji (AIS) umożliwiają statkom i przybrzeżnym
stacjom monitorowania ruchu bezprzewodową wymianę informacji
identyﬁkacyjnych oraz informacji na temat pozycji, kursu, prędkości i nie tylko.
Twój wielofunkcyjny wyświetlacz Raymarine może prezentować te informacje
na ekranie mapy, radaru i rzeczywistości rozszerzonej, poprawiając dostęp do
informacji lokalizacyjnych ograniczając ryzyko kolizji.

AIS350

AIS650

AIS700

Kamery morskie

Raymarine AIS350 to urządzenie AIS
wyposażone wyłącznie w odbiornik, które
umożliwia otrzymywanie i wyświetlanie danych
AIS nadawanych przez pobliskie jednostki.

AIS650 AIS to nadajnik-odbiornik klasy B
umożliwiający nadawanie danych do innych
jednostek wyposażonych w system AIS oraz
otrzymywanie danych z innych nadajników.

AIS 700 to nadajnik-odbiornik klasy B z
wbudowanym spliterem antenowym, który
umożliwia podłączenie do tej samej anteny
również morskiego radia UKF.

Kamery sieciowe CAM210 i CAM220IP, oferujące
sygnał wideo na żywo w celach związanych
z bezpieczeństwem oraz rzeczywistość
rozszerzoną, mogą zostać zintegrowane
z systemem LightHouse 3. Te kamery HD
stworzone z myślą o środowisku morskim
umożliwiają pogląd i nagrywanie akcji na
pokładzie i poza nim.
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AKCESORIA

Jachtowe systemy audio

Telewizja satelitarna

Przetworniki

Klawiatura przewodowa

Wielofunkcyjne wyświetlacze Raymarine Axiom
z systemem LightHouse 3 umożliwiają łatwą
integrację z morskimi systemami audio ﬁrm
Rockford Fosgate, FUSION i JL Audio.
Użycie sieci NMEA2000 pozwala łatwo
sterować systemem AV bezpośrednio z
wyświetlaczy Raymarine.

Nasze systemy antenowe automatycznie
namierzają i otrzymują sygnały telewizji
satelitarnej praktycznie w każdych warunkach
– gwarantując szybki i niezawodny dostęp do
setek kanałów cyfrowych.

Raymarine oferuje szeroką gamę przetworników
głębokości, prędkości i temperatury, które
współpracują z instrumentami, wyświetlaczami
wielofunkcyjnymi i modułami echosondy.
Przetworniki dostępne są z uchwytami na pawęż
i do mocowania w kadłubie lub poprzez kadłub.
Przetworniki wytwarzane są z kompozytu, brązu
lub stali nierdzewnej, dzięki czemu pasują
praktycznie do każdego jachtu.

Kompaktowa zdalna klawiatura RMK-10
działa praktycznie z każdym wyświetlaczem
wielofunkcyjnym z systemem LightHouse 3 OS
i umożliwia sterowanie z dowolnego miejsca.
Dzięki możliwości montażu w pionie lub
poziomie oraz niewielkim wymiarom zmieści się
w dowolnym miejscu na pokładzie lub
pod pokładem.

Dostępne w wersji z talerzem o średnicy 33 cm,
37 cm, 45 cm i 60 cm.
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WYMIARY PODSTAWOWE INFORMACJE
NA TEMAT WIELKOŚCI PRODUKTÓW
WYMIARY AXIOM, AXIOM PRO I AXIOM XL
AXIOM 7

AXIOM 9

AXIOM 12

AXIOM PRO 9

AXIOM PRO 12

AXIOM PRO 16

AXIOM XL 16

AXIOM XL 19

AXIOM XL 22

AXIOM XL 24

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

mm

in

A

250,4

9,86

265,03

10,43

314

12,36

299,32

11,78

358

14,1

452

17,8

394,9

15,54

462

18,1

534

21,02

578

22,76

B

133

5,24

157,78

6,21

217

8,54

329,5

12,97

388,5

15,3

–

–

248,22

9,77

289

11,3

326

12,83

387

15,23

C

162,5

6,4

187,8

7,39

226,8

8,93

173,8

6,84

222,8

8,77

258

10,2

9,0

0,35

9,0

0,35

9,0

0,35

9,0

0,35

D

76,4

3,0

76,71

3,02

76,2

3,0

97,9

3,85

96,3

3,79

101,8

4,0

73,96

2,91

73,96

2,91

79,75

3,0

76

3,0

E

218

8,59

170

6,69

180

7,08

186,2

7,3

246,13

9,69

–

–

73,96

2,91

73,95

2,91

79,75

3,14

76,36

3,01

C

A

D

E

C

B

A

D

B

RADAR MAGNUM

CAM220IP

CAM210IP

120mm (4.72in)

RADAR QUANTUM

180mm (7.08in)
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RAY53

RAY63/73

RAYMIC

149.95 mm (5.91 in)

8mm (0.3in.)

168mm (6.6 in.)

133mm (5.2 in.)

98.5mm (3.9 in.)

88.5mm (3.5 in.)

121 mm (4.8 in.)

151mm (5.9 in.)

199mm (7.8 in.)

156mm (6.1 in.)

226mm (8.9 in.)

192.5mm (7.6 in.)

66.9mm (2.6in.)

GŁOŚNIK RAY90/91

235.95 mm (9.29 in)

32.8mm (1.3in.)

AIS350/650

AIS700

i50 / i60 / i70

P70s / p70Rs
p70s
P70Rs

61 mm (2.40 in)

112.5 mm (4.43 in)

151 mm (5.94 in)

SŁUCHAWKA RAY90/91

167.34 mm (6.59 in)

RAY90/91

66.9 mm
32.8 mm (1.29 in)
(2.63 in)
46.7 mm (1.84 in)
70 mm (2.76 in)

118.5 mm (4.67 in)

EV1 / EV2/AR200

M131 /M232

110mm (4.33in)

115mm (4.52in)

115mm (4.52in)

93.2mm
(3.66in)

140mm / 5.5in

34.2mm
(1.34in)

229.3mm (9.03”)

128mm / 5.0in

110mm (4.33in)

161.1mm (6.34”)

ACU 100/150

T100

T200

ACU 100

180 mm (7.1 in)
284mm (11.18in)

64.5mm (2.53in)

140 mm (5.5 in)

211.8mm (8.33in)

110mm (4.33”)

21mm (0.82”)

172mm (6.77”)

21mm (0.82”)

114mm (4.48mm)

ACU 200/300/400

52 mm (2.0 in)

43

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga dot. treści broszury

Fotograﬁe

Produkty Raymarine zostały stworzone jako pomoce nawigacyjne i nie mogą zastępować
solidnej oceny nawigacyjnej. Na ich dokładność może mieć wpływ wiele czynników, takich
jak warunki otoczenia, awarie lub usterki sprzętu oraz nieprawidłowa instalacja
lub eksploatacja.

Wszelkie informacje techniczne oraz materiały zawarte w niniejszej broszurze były, zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą, poprawne w momencie oddania jej do druku. Firma Raymarine
zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania zmian w specyﬁkacji produktów bez
uprzedniego powiadomienia. W związku z tym mogą się pojawić rozbieżności między
broszurą a produktami, za co Raymarine nie ponosi odpowiedzialności.

Fotograﬁe lifestylowe wykorzystane w tej broszurze zostały udostępnione przez
następujące osoby: Ice Yachts / Pirelli RIB / Targa / Faster / Galeon / Joe McCarthy /
Boston Whaler / Silver / Azimut / Halberg Rassey / Contest Yachts / Leopard - Rob Kamhoot
/ Kuster Yachts / Sa er Yachts / Vanquish / Beneteau - Guido Cantini / Windy Boats /
Sundeck / Matt Dickins

Wszystkie oﬁcjalne mapy rządowe oraz powiadomienia dla żeglarzy zawierają aktualne
informacje konieczne do bezpiecznej nawigacji, a kapitan odpowiedzialny jest za ich
rozważne wykorzystanie. Za stosowanie oﬁcjalnych map rządowych, powiadomień
dla żeglarzy, zachowanie ostrożności i dysponowanie odpowiednimi umiejętnościami
nawigacyjnymi podczas stosowania dowolnego produktu Raymarine odpowiedzialny
jest użytkownik.

Niektóre obrazy w tej broszurze zamieszczono wyłącznie w celach ilustracyjnych.

Dystrybucja w Polsce
ELJACHT SP. z o.o. Sp. kom.
ul. Łowicka 13
80-642 Gdańsk, Polska
Telefon: (+48) 58 320 70 24

FLIR Maritime Belgium Bvba

Raymarine UK Limited

FLIR Maritime US Inc.

FLIR Maritime Asia Pty Ltd

Raymarine Benelux

Raymarine Denmark

Luxemburgstraat 2,
2321 Meer,
Belgia
Telefon: (+32) (0) 3665 5162

Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ,
Wielka Brytania
Telefon: (+44) (0)1329 246 700

9 Townsend West
Nashua NH 03063
Stany Zjednoczone
Telefon: (+1) 603-324-7900

Suite 1.01, 26 Rodborough Road
Frenchs Forest, NSW, 2086,
Australia
Telefon: (+61) (0) 2 8977 0300

Florijnweg 21G,
6883 JN VELP
Holandia
Telefon: (+31) 26 361 4242

Centervej 7
4600 Køge
Dania
Telefon: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy

Raymarine France

Raymarine Germany GmbH

Raymarine Italy Srl

Raymarine Norway

Raymarine Sweden AB

Suomalaistentie 1-3
02270 Espoo
Finlandia
Telefon: (+358) 207619937

Parc d’Activités des Peupliers
37 Rue des Peupliers, CS 50007
92752 Nanterre Cedex - Francja
Telefon : (+33) 146497230

Borsteler Chaussee 53,
22453 Hamburg,
Niemcy
Telefon: (+49) 40 237 8080

Via L. Manara 2,
20812 Limbiate (MB),
Włochy
Telefon: (+39) (0)2 99451001

Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norwegia
Telefon: (+47) 69 26 46 00

Bolshedens Industriväg 18,
427 50 Billdal,
Szwecja
Telefon: (+46) 317 633670

18-2498-MAR CRUISING
LIT70291

POL

