
E L E K T R O N I K A  M O R S K A  D L A 
jAchtów motoRowYch  I wĘDKARStwA SPoRtowEGo

wyruszaj ze spokojem ducha



Od ponad sześciu lat  nazwa SIMRAD oznacza jedno: solidną jak skała elektronikę morską 
o wysokiej jakości. Jest to reputacja zdobyta z dużym wysiłkiem, na komercyjnych statkach 
rybackich, na surowych wodach północnego Atlantyku. Dziś kontynuujemy te tradycje, łącząc 
zaawansowaną technologię z intuicyjnym, przyjaznym użytkownikowi wzornictwem. 
A zatem niezależnie od tego, czy przeznaczenie wiedzie Cię wokół portu, czy w podróż dookoła 
świata, elektronika SIMRAD zapewni Ci spokój ducha, którego potrzebujesz, aby jak najlepiej 
wykorzystać czas spędzony na wodzie.

E L E K T R O N I K A  M O R S K A  
D L A jAchtów motoRow Ych   
I  wĘDKARStwA SPoRtowEGo
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ŁODZIE MOTOROWE
Firma Simrad oferuje specjalizowane rozwiązania dla dużych i małych łodzi 
motorowych. Śmiała i bezpieczna nawigacja z intuicyjnym, wielodotykowym 
sterowaniem, automatycznym wyznaczaniem tras i sonarem ForwardScan®. 
Pełna kontrola nad autopilotem, monitorowanie pogody w odległych 
zakątkach, a nawet sterowanie pokładową rozrywką – wszystko to umożliwia 
system Simrad Glass Bridge z wielofunkcyjnym wyświetlaczem.

Małe i średnie łodzie motorowe
Jednostanowiskowe łodzie motorowe
 20–50 stóp
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Radar 
Szerokopasmowy radar 4G™

Stanowisko sterowe 
Podwójny NSS evo2 12" lub 16"Stanowisko sterowe 

Pojedynczy NSS  
evo2 12"

Radio VHF/AIS 
RS35

Radio VHF 
RS12

Komputer autopilota 
AC12 (sterowany przez  
NSS evo2)

Przetwornik 
B60

Przetwornik 
B60

Audio 
SonicHub®

Audio 
SonicHub®

Przetwornik 
ForwardScan®

WiFi-1



ŁODZIE MOTOROWE

Jachty motorowe
Duże, dwustanowiskowe jachty motorowe
 50–100+ stóp

Image © Maritimo
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Przetwornik 
StructureScan® (przez kadłub)

Przetwornik 
ForwardScan® 

Przetwornik 
B60

Mostek nawigacyjny 
NSO evo2 z podwójnym  
ekranem (24") x 2

Stanowisko sterowe 
NSO evo2 z podwójnym  

ekranem (19") x 4
Radio VHF 
RS90

Komputer autopilota 
AC70

Głowica sterująca autopilota 
AP70

Radar 
Szerokopasmowy radar 4G™ 

Radar HD: 6 stóp, 10 kW

Moduł echosondy 
SonarHub™

WiFi-1

Audio 
SonicHub®



Radar 
Szerokopasmowy radar 4G™ 
Radar HD: 4 stopy, 10 kW

SportsfishingSPORTFISHING
WęDKARSTWO SPORTOWE
Za pośrednictwem najnowocześniejszej technologii wykrywania ryb 
firma Simrad oferuje rozwiązanie dla wszystkich centralnych pulpitów 
sterowniczych i łodzi do wędkarstwa sportowego. Dla lepszego dopasowania 
do potrzeb wszystkich jednostek pływających dostępne są echosondy, 
odwzorowanie sonarowe StructureScan®, radar o wysokiej rozdzielczości, 
własne mapy dla wędkarzy dzięki Insight Genesis™ oraz szereg solidnych  
i niezawodnych systemów z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi..

Konsola centralna
Pojedyncze stanowisko wędkarza sportowego
 20–40 stóp

Stanowisko sterowe 
Podwójny NSS evo2 12"  

lub 16"

Radio VHF 
RS35

Komputer autopilota 
AC12 (sterowany przez  
NSS evo2)

Moduł echosondy 
BSM-3

Przetwornik 
StructureScan®  
(przez kadłub) 
B275 CHIRP

Audio 
SonicHub®

WiFi-1
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Przetwornik 
StructureScan®  
(przez kadłub) 
R509LH-W CHIRP

Duży mostek nawigacyjny
Dwa stanowiska dla morskich wędkarzy sportowych
 40–70+ stóp

Mostek nawigacyjny 
Podwójny NSS evo2 12"

Stanowisko sterowe 
NSO evo2 z podwójnym  

ekranem (19") 
Radio VHF 
RS90

Komputer autopilota 
AC42

Głowica sterująca autopilota 
AP28

Radar 
Szerokopasmowy radar 4G™ 
Radar HD: 6 stóp, 10 kW

Moduł echosondy 
BSM-3

WiFi-1

Audio 
SonicHub®
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NSO evO2 
Systemy Simrad NSo evo2 GlassBridge są doskonale przystosowane  
do motorowych łodzi morskich oraz łodzi wędkarzy sportowych.

Niezależne sterowanie dwoma 
monitorami za pomocą jednego tylko 
procesora NSO evo2.

Monitory MO19Procesor  
NSO evo2

Opcjonalny 
sterownik OP40

Systemy te zapewniają dużą moc przetwarzania dla szybkiego kreślenia map, 
sonaru, radaru i rozrywki na podwójnych, niezależnych wyświetlaczach 
panoramicznych, z interfejsem użytkownika Simrad HEROiC umożliwiającym 
intuicyjne sterowanie wielodotykiem i posiadającym zdolność rozległej integracji.

Systemy nawigacyjne Glass Bridge 
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Dostępna chmura GoFreeTM. Pobieraj i wgrywaj mapy, 
aktualizacje oprogramowania i aplikacje bezpośrednio do 
swojego urządzenia nawigacyjnego.   

więcej szczegółów można znaleźć na stronach 20/21.



CECHY pROCE s OR a

•	Dwa niezależne wyjścia HDMI monitora

•	Obsługa panoramicznego monitora full HD

•	Wielodotykowy interfejs z funkcją pinch-to-zoom (złap i przybliż)

•	Łatwe zarządzanie kilkoma wyświetlaczami dzięki Bridge Control

•	Integruje się z pełnym asortymentem rozwiązań radarowych  
firmy Simrad, echosondą szerokopasmową BSM-3, SonarHub™  
ze StructureScan®/ ForwardScan® i wieloma innymi

•	OP40 – opcja klawiatury i obrotowego sterownika

•	Najszerszy wybór opcji kartografii

•	Współpracuje z Navionics® Autorouting™ i Jeppesen Easy Routing™

•	Kilka wejść wideo

•	Dwa procesory czterordzeniowe

•	Wireless connectivity

CECHY MONITORa

•	Niskoprofilowa (8 mm), całkowicie szklana konstrukcja do montażu 
wpuszczanego zdobi każde urządzenie sterowe 

•	Wejścia HDMI, DVI oraz kompozytowe

MO-T – MODELE Z EkRaNEM DOTYkOWYM O WYsOkIEJ JasNOŚCI 

•	Czytelny w słońcu ekran o dużej jasności (1000 nitów)

•	Sterowanie wielodotykiem

MO-p – MODELE DO sTERÓWEk

•	Jasność 300 nitów dla pracy w sterówce

•	Pilot OP40

Pinch-to-zoom (złap  
i przybliż) z wielodotykiem.

MO16: 400mm 
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16" 19" 24"

monitory mo firmy Simrad są dostępne w 3 
rozmiarach: 16-calowy, 19-calowy i 24-calowy 

Systemy nawigacyjne Glass Bridge 

OPIS NR KAT. 
Procesor NSO evo2 000-11578-001
Zestaw NSO evo2 i dwa 16" monitory 
wielodotykowe

000-11485-001

Zestaw NSO evo2 i dwa 19" monitory 
wielodotykowe

000-11540-001

Zestaw NSO evo2 i 24" monitor 
wielodotykowy

000-11541-001

MO16-T 15,6" monitor o dużej jasności 
z panoramicznym ekranem wielodo-
tykowym

000-11260-001

MO16-P 15,6" panoramiczny monitor do 
sterówki

000-11261-001

MO19-T 19" monitor o dużej jasności 
z panoramicznym ekranem wielodo-
tykowym

000-11262-001

MO19-P 19" panoramiczny monitor do 
sterówki

000-11263-001

MO24-T 24" monitor o dużej jasności 
z panoramicznym ekranem wielodo-
tykowym

000-11264-001

MO24-P 24" panoramiczny monitor do 
sterówki

000-11265-001

GS25 antena GPS 000-11043-001
Pilot OP40 000-10298-002
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Systemy nawigacyjne  
z wyświetlaczami wielofunkcyjnymi 

NSS evO2 
NSS evo2, posiadający łatwy w użyciu i nowatorski, choć 
znany z tabletów interfejs, łączy ekran wielodotykowy  
z obrotowym pokrętłem, umożliwiając precyzyjne sterowanie 
i szybką reakcję we wszystkich warunkach, zarówno na 
spokojnych, jak i wzburzonych wodach.
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Dostępny jako autonomiczny chartploter oraz wyświetlacz wielofunkcyjny lub  
w połączeniu z CHIRP i StructureScan, znacznie ułatwiająctm wykrywanie ryb.

Dostępna chmura GoFreeTM. Pobieraj i wgrywaj mapy, 
aktualizacje oprogramowania i aplikacje bezpośrednio do 
swojego urządzenia nawigacyjnego.   

więcej szczegółów można znaleźć na stronach 20/21.



Wszystkie modele zawierają wbudowaną kartografię. Modele 
NSS7, NSS9, NSS12 i NSS16 evo2 combo zawierają pokładową 
echosondę SonarHub™*. 
*Niedostępna w NSS7m i NSS9m evo2, mających wyłącznie funkcję chartplotera.

CECHY

•	Panoramiczny wyświetlacz z jasnym podświetleniem LED

•	Wielodotykowy interfejs z funkcją pinch-to-zoom (złap i przybliż)

•	Wewnętrzna, szybka antena GPS

•	Wbudowana szerokopasmowa echosonda SonarHub™ z CHIRP  
i StructureScan® (w wybranych modelach)

•	Integracja z autopilotem

•	Najszerszy wybór opcji kartografii

•	Współpracuje z Navionics® Autorouting™ i Jeppesen Easy Routing™

•	Współpracuje z naszym pełnym asortymentem rozwiązań radarów i 
echosond, ForwardScan®, centrum rozrywkowym SonicHub™  
i wieloma innymi

•	Zgodność z bezprzewodowym GoFree™

•	Możliwość pracy w sieci NMEA2000®, 0183® i Ethernet

OPIS NR KAT.

NSS7M evo2 wyświetlacz wielofunkcyjny 
(brak wbudowanej echosondy 

000-11183-001

NSS7 evo2 Combo wyświetlacz 
wielofunkcyjny  

000-11185-001

NSS9M evo2 wyświetlacz wielofunkcyjny 
(brak wbudowanej echosondy)  

000-11187-001

NSS9 evo2 Combo wyświetlacz 
wielofunkcyjny  

000-11191-001

NSS12 evo2 Combo wyświetlacz 
wielofunkcyjny  

000-11193-001

NSS16 evo2 Combo wyświetlacz 
wielofunkcyjny  

000-11197-001

Pinch-to-zoom (złap  
i przybliż) z wielodotykiem.

wielofunkcyjne wyświetlacze NSS firmy Simrad 
dostępne są w 4 rozmiarach: 7-calowy, 9-calowy, 
12-calowy i 16-calowy.

Wbudowany GPS, automatyczne wytyczanie tras i pełna 
integracja z autopilotem czynią z NSS evo2 idealne rozwiązanie 
przy urządzeniu sterowym każdej łodzi motorowej. Pokładowe 
odwzorowanie sonarowe StructureScan®, szerokopasmowa 
echosonda z udostępnionym CHIRP oraz integracja z szerokim 
asortymentem innych technologii wykrywania ryb oznaczają, 
że entuzjaści sportowego wędkowania również uznają NSS evo2 
za doskonały wybór. 
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CECHY

•	Integracja z autopilotem

•	Alfanumeryczna klawiatura  
z obrotowym sterownikiem i specjalne 
przyciski „jednodotykowe”

•	Najszersze dostępne opcje kartografii

•	Integracja z wideo

•	Nakładka StructureMap™ i tworzenie 
map Insight Genesis™

•	Podłączenia NMEA2000®, 0183®  
i 3 × Ethernet

•	Zgodność z Broadband Radar™, 
SonicHub™ i StructureScan® HD

•	Jasny wyświetlacz podświetlany LED

•	Gniazdo kart mediów SD i 2 porty USB

NSe eXPeRT
Asortyment wielofunkcyjnych wyświetlaczy NSE firmy Simrad 
zapewnia duże możliwości pracy w sieci i integracji oraz profesjonalny 
poziom wydajności z zaawansowaną technologią mapowania, 
radaru i echosondy. Klasyczne wzornictwo z opcjami montażu 
powierzchniowego doskonale wpisują się w każde urządzenie 
sterowe, a solidną konstrukcję z wodoodpornymi podłączeniami 
zaprojektowano z myślą o surowym środowisku morskim.

OPIS NR KAT. 
NSE12 wyświetlacz wielofunkcyjny AA010202
GS25 antena GPS 000-11043-001
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Broadband Radar
Nasz niesamowity radar szerokopasmowy pozwoli Ci się cieszyć 
krystalicznie wyraźnym obrazem sprzed dziobu łodzi.  
Półprzewodnikowa technologia rozstaje się z tradycyjnym magnetronem, 
pozwalając na obniżenie emisji do poziomu niższego niż w telefonie 
komórkowym, dzięki czemu systemy te można bezpiecznie zamontować 
w dowolnym miejscu na każdej łodzi. Radar szerokopasmowy 
występuje w dwóch opcjach: znakomitego radaru Broadband 3G™, 
charakteryzującego się zasięgiem roboczym 28 mil morskich, oraz 
rewolucyjnego radaru Brodaband 4G™, posiadającego zaawansowane 
funkcje i zasięg roboczy do 36 mil morskich.

Cyfrowy radar HD
Nasze cyfrowe radary HD łączą wysoce wydajne skanery o otwartym 
układzie antenowym z najnowszymi rozwiązaniami cyfrowego 
przetwarzania sygnału i dowiedzioną na oceanach niezawodnością. 
Wyjątkowy zasięg, wysoka rozdzielczość oraz zgodność z surowymi 
specyfikacjami wykrywania celów IMO IEC62388 Annex D zapewnią  
Ci niezrównaną orientację w sytuacji.

Radar

Na JLEpsZE W sWOJEJ kL asIE MOŻLIWOŚCI R aDaRU

Wyświetlanie do 10 celów MARPA Nakładka mapy i radaru Bezkonkurencyjne rozróżnianie celów

OPIS NR KAT.

Szerokopasmowy radar 4G™ 000-10421-001

Szerokopasmowy radar 3G™ 000-10420-001
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OPIS NR KAT.

TXL-10S-4 zestaw radaru o niskiej 
emisji, 10 kW, otwarty układ 
antenowy, 4 stopy. 

000-11477-001

TXL-10S-6 zestaw radaru o niskiej 
emisji, 10 kW, otwarty układ 
antenowy, 6 stóp. 

000-11478-001

TXL-25S-7 Antena o NISKIEJ emisji, 
25 kW, 7 stóp.

000-11476-001

FUNkC JE R aDaRU BROaDBaND 3G /4G™

•	Krystalicznie wyraźny obraz

•	Automatyczna klarowność

•	Śledzenie celów MARPA

•	Dwie strefy chronione

•	InstantOn™

•	Niski pobór mocy

•	Wyjątkowo niska emisja

•	Szybka instalacja

FUNkCJE TYkO RaDaRU BROaDBaND 4G™

•	Zasięg roboczy do 36 mil morskich

•	Wyostrzenie wiązki

•	Tryb dużej prędkości (48 obr./min)

•	Podwójny zasięg

•	Zaawansowane wykrywanie celów

CECHY

•	Dostępny w rozmiarze 4 stopy/ 10 kW,  
6 stóp/ 10 kW i 7 stóp/ 25 kW

•	Zasięg oprzyrządowania 64, 72 lub 96 
mil morskich

•	Rozdzielczość wiązki 1,8°, 1,2° lub 1,0°

•	Automatyczne tryby portowy i przybrzeżny

•	Podwójny EBL/VRM

•	Dwie strefy chronione

•	Śledzenie 10 celów MARPA
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Maksymalna widoczność z przodu równa ośmiokrotności aktualnej głębokości, 

 np. przy głębokości 3 m widoczność przed dziobem sięga 24 metrów.

Nominalna widoczność przed dziobem równa jest aktualnej głębokości 
pomnożonej 4-5 razy, 

 np., przy głębokości 3 m widoczność przed dziobem wynosi 12–15 metrów.

Heading Line View opatruje dane 
głębokości ForwardScan® z linią kursową na 
panelu nawigacji Twojego MFD firmy Simrad 
prostym kolorowym kodem dla oznaczenia 
głębokich, średnio głębokich i płytkich wód.

Bottom Colour Tracking zapewnia 
rzetelny obraz 2D dna przed łodzią, oferując 
niezakłócony i czytelny widok.

OPIS NR KAT..

Przetwornik Forwardscan® (zestaw XDCR) 000-11674-001

Przetwornik Forwardscan® (brak tulei lub korka) 000-11675-001

Zestaw mocowania Forwardscan® (tylko tuleja i korek) 000-11669-001

SonarHub™ (wymagany do pracy z NSO) 000-11142-001

ForwardScan®
Simrad ForwardScan® zapewni Ci informacje o 
przestrzeni przed dziobem. Skierowany do przodu 
sonar zapewnia ostry, dwuwymiarowy obraz dna 
przed Twoją łodzią, pozwalając Ci pewnie sterować 
po płytkich i słabo udokumentowanych wodach. 
Aktualizacje w czasie rzeczywistym i widok przestrzeni przed łodzią 
na dystansie ośmiokrotnie większym niż aktualna głębokość pozwolą 
Ci się odprężyć i zwiększyć bezpieczeństwo na wodzie.

CECHY

•	Wyraźny widok przestrzeni pod 
powierzchnią wody

•	Lokalizuje obiekty pływające 

•	Zapobiega wpłynięciu na mieliznę

•	Alarm płycizny

•	Wbudowany czujnik temperatury

•	Mocowanie przez kadłub, z tuleją ze 
stali nierdzewnej

•	Łatwa instalacja

•	Zgodny z NSS evo2 i NSO evo2



OPIS NR KAT.

SonarHub™ 000-11142-001

OPIS NR KAT.

LSS HD – StructureScan® tylko moduł obrazowania sonarowego. 000-10801-001

LSS HD – StructureScan® moduł obrazowania sonarowego  
z przetwornikiem i 6 m kablem.

000-10800-001

moduły echosondy
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SonarHub™   
To uniwersalne rozwiązanie łączące echosondę StructureScan® HD  
i CHIRP. SonarHub™ idealnie się nadaje do oznaczania ryb oraz 
śledzenia działania przynęty i może dostarczyć czytelne obrazy obiektów 
i szczegółów dna. Niezwykle wydajna w każdej sytuacji technologia 
Frequency Sweeping Pulse Compression (zmiana częstotliwości 
przebiegu nośnego w wyniku kluczowania) – znana jako sonar CHIRP  
– prezentuje detale w wysokiej rozdzielczości do głębokości 1050 m  
(3500 stóp). Funkcja StructureScan® HD modułu SonicHub oferuje żeglarzom 
niemal fotograficzne obrazy, umożliwiając zwiększenie wydajności 
połowu, nurkowania oraz operacji poszukiwawczo-wydobywczych. 

CECHY

•	CHIRP „szepcze” do wody, pomagając 
zlokalizować ryby bez niepokojenia ich

•	Dwa porty przetworników: 
podłącz jeden przetwornik 
szerokopasmowy CHIRP lub tradycyjny 
jednoczęstotliwościowy i jeden 
przetwornik StructureScan® HD lub 
ForwardScan®

•	Użyj dowolnego przetwornika Simrad/
Airmar™ z niebieskim złączem 
7-szpilkowym

•	Trzy wbudowane porty Ethernet do 
podłączenia kilku wyświetlaczy Simrad

StructureScan® HD
Skrajny realizm technologii echosondowania to rewolucja  
w podglądzie podwodnych przestrzeni. Pokrycie SideScan zapewnia 
szczegółowy obraz, DownScan™ natomiast gwarantuje domknięcie 
pola widzenia pod łodzią do rzeczywistych 180°.  Odwzorowanie 
wysokiej częstotliwości przedstawia realistyczną reprezentację słupa 
wody, dna i dowolnych obiektów. Zobaczysz ryby, skały, wodorosty 
i wraki tak wyraźnie, jak nigdy wcześniej. Wspaniała pomoc przy 
połowach, nurkowaniu i kotwiczeniu.

CECHY

•	Fotograficzna doskonałość odwzorowania 
DownScan™

•	Panoramiczny widok SideScan

•	Nakładka DownScan na obrazy echosondy 
szerokopasmowej

•	Funkcja TrackBack™ do przewijania 
historii sonaru

•	StructureMap™ – tworzenie podwodnych 
map

•	Szereg opcji przetworników: brązowe lub 
plastikowe, instalacja przez kadłub lub dla 
kadłubów deep-v.



OPIS NR KAT..

Moduł echosondy szerokopasmowej (BSM-3) 000-11742-001
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CECHY

•	Zasięg 3000 m (zależny od 
przetwornika)

•	Dwukanałowa echosonda CHIRP

•	Szereg opcji przetworników  
i częstotliwości

•	Wiodąca w branży separacja celów  
i wyrazistość

•	Łatwa w użyciu z trybami auto i ręcznym

•	Wzmocniona, całkowicie aluminiowa 
obudowa

NOWOŚĆ  BSM-3
Zaprojektowana dla profesjonalistów i poważnych entuzjastów 
wędkarstwa sportowego BSM-3 to wysoce wydajna, dwukanałowa 
sonda szerokopasmowa z technologią CHIRP. Jej zasięg roboczy 
sięgający 3000 m (10 000 stóp) oznacza, że możesz wypuszczać się dalej 
na morze, mając pewność znalezienia poszukiwanych ryb.



Autopiloty, przyrządy 

AP24 / AP28
Nagradzane Simrad AP24 i Ap28 
oferują klasyczny, czytelny wyświetlacz 
i sterowany przyciskami interfejs, 
łącząc wszystko, czego potrzebujesz do 
sterowania swoim autopilotem Simrad, 
w jedno zwarte urządzenie sterujące.

IS40 & OP10
Połączenie sterownika autopilota OP10  
z wyświetlaczem IS40 tworzy intuicyjny  
system sterowania autopilota, w którym 
sterownik i wyświetlacz można zamontować 
oddzielnie, aby najlepiej dopasować je do 
konfiguracji urządzenia sterowego.

Integracja z MFD firmy  
Simrad
Przejmij kontrolę nad autopilotem firmy 
Simrad za pomocą posiadanego NSS 
evo2, NSO evo2 lub innego zgodnego 
wyświetlacza wielofunkcyjnego firmy 
Simrad. Mając  wszystkie kontrolki 
na ekranie, nie potrzeba oddzielnego 
urządzenia sterującego autopilotem.

CECHY

•	Zintegrowany wyświetlacz i sterownik

•	Duże, wyraźne cyfry

•	AP28 posiada obrotowe pokrętło do łatwej 
regulacji kierunku

CECHY

•	Pełnokolorowy ekran

•	Sterownik z intuicyjną klawiaturą

•	Elastyczne opcje instalacji

CECHY

•	Ekranowe kontrolki autopilota

•	Sterowanie obrotowym pokrętłem  
w modelach TouchSensible™

•	Doskonały do konfiguracji Glass Bridge

CECHY

•	Łatwość użycia

•	Pełna integracja z MFD firmy Simrad

•	Dostępne specjalne urządzenia sterujące

•	Zintegrowane wzorce zwrotów

•	Funkcja omijania

•	Sterowanie NoDrift (bez dryfowania)

•	Śledzenie stałej głębokości

•	Wirtualne sprzężenie zwrotne steru

Nasze systemy autopilotów oferują sprawdzone działanie i niezawodność 
dla wszystkich typów łodzi do wędkarstwa sportowego i łodzi motorowych, 
od 18 stóp (5,5 m) do 100 stóp (30,5 m). Zaprojektuj system autopilota, 
aby najlepiej odpowiadał Twojej łodzi i wymaganiom – możliwa obsługa 
autopilota za pomocą MFD firmy Simrad lub poprzez specjalną, dodatkową 
głowicę. Dowiedz się więcej z naszego przewodnika Autopilot Buyers 
Guide, dostępnego na stronie  Simrad-Yachting.com/AutopilotGuidea
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OPIS NR KAT.

AP28 – Jednostka sterująca 22096366

AP24 – Jednostka sterująca 22096267

AP24 – System wirtualnego sprzężenia 
zwrotnego steru: AP24, AC12 – komputer, 
RC42 – kompas Rate, RPU80 – pompa

AP2403VRF

OPIS NR KAT.

IS40 – Zestaw autopilota 000-11486-001

OP10 Sterownik pilota 000-10932-001

IS40 – kolorowe wyświetlacze
Pełnokolorowe cyfrowe wyświetlacze przyrządów, niewiarygodnie 
łatwe w obsłudze, jasne i dobrze czytelne, z ogromnym kątem widzenia 
170°. Charakteryzują się wieloma stronami danych, co pozwala 
dopasować je do prawie każdego zastosowania. IS40 dostarczają 
wymaganą informację zawsze i wszędzie, gdzie jest potrzebna. 
Integracja danych z silnika i możliwości autopilota czyni z IS40 coś 
więcej niż tylko tradycyjny wyświetlacz przyrządów.

CECHY

•	Duży, pełnokolorowy wyświetlacz

•	Proste menu

•	Dane dotyczące prędkości, głębokości, 
wiatru, autopilota, silnika oraz inne 
informacje

•	Klejony LCD przeciwdziała kondensacji

•	Kąt widzenia 170°

•	Jasny ekran o wysokim kontraście

•	Złącze micro-C

•	Łatwa instalacja

OPIS NR KAT.

IS40 – Wyświetlacz cyfrowy 000-10931-001

IS40 – Zestaw prędkość  
i głębokość

000-10955-001



CECHY

•	Funkcja interkomu

•	Zasięg 100 m

•	Czas pracy na akumulatorze 8 godzin

•	Ładowanie indukcyjne

•	Wodoszczelność IPX7

OPIS NR KAT.
HS35 000-10791-001

HS35
Bezprzewodowy mikrotelefon HS35 
współpracuje z radiem RS90 lub RS35, 
zapewniając pełną funkcjonalność VHF, 
AIS i DSC na pokładzie Twojej łodzi, 
a jednocześnie służąc jako interkom 
między mikrotelefonami a stacją bazową.

CECHY

•	Homologowany transponder AIS klasy B

•	 Integruje się z istniejącym MFD i VHF firmy Simrad

•	Praca w sieci NMEA2000® i 0183®

•	Wodoszczelność IPX7

•	Niski pobór mocy

OPIS NR KAT..
NAIS-400 000-10981-001

NAIS-400
W pełni zintegrowany transponder AIS  
klasy C zmniejszy ryzyko kolizji – to 
podstawa w nawigowaniu po uczęszczanych 
szlakach okrętowych  i w zatłoczonych 
portach. NAIS-400 idealnie się nadaje do 
pracy sieciowej z dowolnym wyświetlaczem 
NSS, NSE lub NSO i systemem radia VHF RS 
firmy Simrad.

Komunikacja, AIS, audio

RS35
Uniwersalne, wzmocnione stacjonarne 
radio VHF, łatwe w użyciu, z bardzo dużym 
wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości 
i płynnie działającym sterownikiem 
obrotowym. Z wbudowanym DSC i AIS. 
RS35 zawiera wszystko, czego potrzebujesz 
do komunikacji.

CECHY

•	Homologacja DSC klasy D

•	Wbudowany odbiornik AIS

•	Głośny i wyraźny dźwięk

•	Funkcja podwójnej/potrójnej obserwacji

•	Praca w sieci NMEA2000® i 0183®

OPIS NR KAT
RS35 000-10790-001
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RS90 – System radia VHS
RS90 to nie tylko radio, lecz również 
odbiornik AIS, megafon, róg mgłowy  
i pokładowy interkom. Trzydziestosekundowy 
bufor nagrywania i odtwarzania oznacza, że 
nigdy nie opuścisz niczego istotnego,  
a 6 (maksymalnie) mikrotelefonów sprawi, 
że nigdy nie znajdziesz się poza zasięgiem.

OPIS NR KAT.

RS90 – System BB VHS AIS RX 000-11225-001
RS90 – Zestaw mikrotelefonu i 
głośnika

000-11226-001

RS90 – Mikrotelefon 000-11228-001
Mikrotelefon VHF W/L, HS35, DSC 000-10791-001

CECHY

•	Modułowy system „czarnej skrzynki”  
z wbudowanym odbiornikiem AIS

•	Obsługuje maksymalnie 4 przewodowe  
i 2 bezprzewodowe mikrotelefony

•	PA/megafon i róg mgłowy

•	30 sekund nagrywania i odtwarzania

•	Wodoszczelność IPX7

CECHY

•	Strumieniowa transmisja dźwięku Bluetooth

•	Radio AM/FM

•	Rewelacyjna jakość brzmienia

•	Wielostrefowa kontrola głośności

•	Wbudowany 4-kanałowy wzmacniacz 50 W

SonicHub™
Eliminuje konieczność posiadania 
oddzielnej głowicy stereo i steruje 
odtwarzaniem bezpośrednio z Twojego 
MFD firmy Simrad. SonicHub™ 
charakteryzuje się transmisją 
strumieniową Bluetooth, radiem AM/FM 
i opcjonalnym, mocowanym w konsoli 
UNIDockiem dla smartfonów, odtwarzaczy 
mediów i napędów flash.

CECHY

•	Proste menu sterowane przyciskami

•	Automatycznie wyświetla dane z silników 
i czujników NMEA 2000

•	Monitoruje do dwóch silników na wskaźnik

•	Stylowe, nierzucające się w oczy wzornictwo

•	  Instalacja z jednym kablem

IS35 – Wskaźnik napędu
IS35, wyraźnie czytelny w dzień i w 
nocy, stanowi  interfejs dla danych z 
silnika, wielkości spalania, historii 
głębokości i wielu innych. Podłączony 
przez NMEA 2000 US35 automatycznie 
wykrywa i wyświetla najbardziej istotne 
informacje z szeregu zaprogramowanych, 
dostosowanych stron danych.

OPIS NR KAT.
Zestaw serwera dźwięku 
SonicHub™

000-11606-001

Simrad Unidock 000-11257-001

CECHY NR KAT.
IS35 – Kolorowy 
wyświetlacz przyrządów

000-11756-001
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GoFree™ - Nowa jakość w technice morskiej. 
Obejmuje mapowanie, telematykę, aplikacje 
i rozwiązania programowe zapewniane 
przez chmurę GoFree™ i oferowane na wielu 
platformach, włączając w to chartplotery, 
wyświetlacze wielofunkcyjne, telefony 
komórkowe, tablety i komputery.

Treści i usługi udostępniane przez chmurę 
GoFree™:
•	Automatyczne przesyłanie aktualizacji 

oprogramowania bezpośrednio do 
wielofunkcyjnych wyświetlaczy  
i chartploterów

•	Pobieranie najnowszych map Insight, 
Jeppesen C-MAP oraz innych firm trzecich 
ze sklepu GoFree™ Shop bezpośrednio na 
łódź

•	Pobieranie rozmaitych aplikacji 
wzbogacających wodniackie doznania

•	Insight Genesis™ pozwala ładować logi 
sonaru i pobierać mapy osobiste oraz 
Social Map bezpośrednio z morskich 
wyświetlaczy

•	Obserwacja i sterowanie ekranami 
wielofunkcyjnych wyświetlaczy  
i chartploterów za pośrednictwem 
smartfonów i tabletów**

•	Wieloplatformowa obsługa treści na 
komputerach, tabletach, smartfonach  
i wyświetlaczach morskich

•	Specjalizowane aplikacje morskie dla 
urządzeń mobilnych

•	Definiowany dostęp użytkownika 
gwarantujący pełne bezpieczeństwo

•	Zdalnie podłączanie pozwalające zobaczyć 
lokalizację i historię łodzi

Automatycznie aktualizuj 
oprogramowanie

Pobierz

Połącz

Przeglądaj i kupuj

Korzystaj

* Wymaga również urządzenia WiFi-1

**  Funkcje sterowania dostępne tylko ze zgodnych 
tabletów, a funkcja przeglądania – zarówno ze 
smartfonów, jak i ze zgodnych tabletów. Wymaga 
pobrania aplikacji GoFree™ Viewer and Controller.
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C-MAP™   www.c-map.com

C-MAP MAX-N Wide wzbogaca Twoje możliwości 
nawigacyjne dzięki szczegółowym mapom portów i podejść, 
dokładnym mapom marin i pokryciu śródlądowych rzek 
i jezior. Łatwiej zaplanować wycieczkę z Jeppesen Easy 
Routing™ i Jeppesen Tides and Currents, dostępnymi z 
mapami MAX-N+ w MFD firmy Simrad serii NSS i NSO evo2. 
Pobierz z GoFree™.

Navionics® www.navionics.com

Firma Navionics oferuje potężny wybór elektronicznych map 
plug-and-play, pozwalających poprawić nawigację. Wygoda 
nawigacji samochodowej została przeniesiona w  środowisko 
żeglarskie dzięki aplikacji Navionics Autorouting™, dostępnej 
z mapami Navionics+ i Platinum w MFD firmy Simrad serii 
NSS i NSO evo2. Wszystkie wyświetlacze wielofunkcyjne i 
chartplotery firmy Simrad dostarczają pełen wybór rozwiązań 
mapowania, włącznie z Navionics. Navionics nie są dostępne 
przez sklep GoFree™ Shop.

 Navionics® Platinum+ 

 C-MAP MAX-N Wide 

Insight Genesis™

 Tworzenie własnych map na podstawie rzeczywistych 
danych sonaru, które zarejestrowałeś z echosondą firmy 
Simrad. Niespotykanej jakości szczegóły z dokładnymi 
konturami głębokości w wysokiej rozdzielczości  
(1 stopa/ 30 cm), twardość dna, a nawet mapy wegetacji 
– wszystko to powstaje w kilka minut za pośrednictwem 
opartej na chmurze usługi Insight Genesis™.

    Odkryj Insight Genesis™ Social Map, 
współtworzoną przez społeczność mapę 
wód śródlądowych i przybrzeżnych 
globu, stale powiększającą swój 
zasięg i doskonaloną przez wspólnotę 
użytkowników Insight Genesis.

CECHY

•	Tworzenie szczegółowych map z własnych logów sonaru

•	Definiowane przez użytkownika poziomice 1, 3, 5 lub 10 stóp

•	Nakładki twardości dna i wegetacji

•	Proste oprogramowanie oparte na chmurze, nie trzeba 
niczego instalować

•	Wbudowane aktualne mapy sprzyjają bezpieczniejszej 
nawigacji

•	Łatwa lokalizacja obiektów, w których mogą ukrywać się ryby

•	Podgląd map online na PC-cie, smartfonie lub tablecie

•	Pobieranie map do użycia na swoim chartploterze firmy Simrad

•	Wysyłanie logów sonaru i pobieranie map Genesis 
bezpośrednio do swojego chartplotera dzięki GoFree™

Mapa wód przybrzeżnych z niespotykaną 
szczegółowością poziomic (1 stopa/ 30 cm) insightstore.navico.com

OPIS NR KAT.
GoFree™ Moduł WIFI-1 000-11068-001

Zerwij z przewodami
Moduł WIFI-1 zapewnia podłączenie Twojego chartplotera 
NSS evo2 lub NSO evo2 do chmury GoFreeTM Cloud. 
Umożliwia to dostęp do sklepu GoFreeTM, pozwalając na 
aktualizacje oprogramowania i zakup poszczególnych 
pozycji, takich jak mapy. WIFI-1 zapewnia też połączenie 
pomiędzy wielofunkcyjnymi wyświetlaczami firmy 
Simrad a smartfonami lub tabletami z aplikacjami 
przeglądarki i sterownika GoFreeTM, pozwalając 
zdublować ekran, a nawet sterowanie*.

•	Wystarczy Ci tylko jedno 
urządzenie

•	Łatwo się integruje z istniejącą 
siecią

•	Automatyczne ustawienia

•	Nierzucające się w oczy 
wzornictwo

•	Odporny i wodoszczelny

•	Połącz je ze sobą, aby rozszerzyć 
pokrycie na większych statkach

Moduł WIFI-1

*Nie można w tym samym czasie utrzymywać podłączenia 
ze sklepem GoFree z urządzeniem bezprzewodowym.



wiodąca w branży integracja

 SonicHub®

 Szybki GPS

 WIFI-1

Szybki GPS
Niewiarygodna dokładność oznaczania 
pozycji bez względu na prędkość.

•	 16-kanałowa antena GPS 10 Hz
•	 Pierwszorzędny odbiór sygnału
•	 Zwarta konstrukcja
•	 Łatwy montaż powierzchniowy

Sonichub®
W pełni zintegrowany morski serwer 
dźwięku z transmisją strumieniową przez 
Bluetooth i z radiem AM/FM.

•	  Steruj muzyką ze swojego MFD
•	  Zgodny z iPhone, iPod i iPod Touch
•	Odtwarzaj pliki MP3 z napędu USB
•	 Całkowita wodoszczelność

moduły echosondy
Innowacyjne technologie sonaru 
dopasowane do wszelkich potrzeb.

•	 SonarHub™
•	 ForwardScan®
•	 StructureScan® HD
•	 BSM-3 z CHIRP

wIFI-1
Podgląd MFD i sterowanie nim za pomocą 
tabletu lub smartfona z dowolnego miejsca 
na pokładzie.
•	Darmowa aplikacja przeglądarki
•	Darmowa aplikacja sterownika
•	  Otwarty protokół pozwala na 

opracowanie własnych aplikacji

 SonarHub™

Morska elektronika firmy Simrad oferuje część spośród najszerszych i najgłębszych opcji integracji na 
współczesnym rynku. Zaawansowane wyświetlacze wielofunkcyjne można bez trudu i prawie  
w nieskończoność rozszerzać o nagradzaną technikę echosondowania, odwzorowanie sonaru  
StructureScan® HD, radar Broadband 4G™, autopilota, morskie systemy audio SonicHub®, AIS i wiele innych.

Dodaj do tego standardowe w branży złącza NMEA2000® i NMEA0183®, sieć o dużej przepustowości Ethernet, 
bezprzewodową łączność z smartfonami i tabletami, a odkryjesz, że urządzenia firmy Simrad integrują się na 
Twojej łodzi bezproblemowo, gwarantując całkowitą pewność i pełnię kontroli.
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 Autopilot

 Broadband Radar

 Cyfrow y radar HDT M

 AIS

 Moduły echosondy

 Radio VHF

cyfrowy radar hD
Lepsza i bardziej szczegółowa widoczność 
dzięki radaru wysokiej rozdzielczości  
o otwartym układzie antenowym.

•	Wysoka rozdzielczość i klarowność przy 
zmniejszonych zakłóceniach ekranowych

•	 Zasięg do 96 mil morskich
•	Nawigacja, wykrywanie ptaków i śledzenie 

pogody
•	 Pełnokolorowe wyświetlacze z odwzorowaniem 

sztormów
•	Automatyczne tryby portowy i przybrzeżny

Broadband Radar 
Steruj pewnie po zatłoczonych szlakach 
wodnych i w portach, posiłkując się radarem 
o doskonałych parametrach pracy w bliskim 
zasięgu.

•	 Innowacyjna technologia FMCW
•	 Zasięg do 36 mil morskich
•	 Eliminuje martwą strefę impulsu 

początkowego
•	 Sprawna technologia niskiej mocy
•	Montaż w dowolnym miejscu na pokładzie

AIS 
Zmniejsza ryzyko kolizji dzięki 
technologii „zobacz i bądź 
widziany”.

•	 Transpondery AIS klasy B
•	Nadawanie własnej pozycji
•	 Śledzenie i identyfikacja 

statków wyposażonych w AIS
•	Nawigacyjna nakładka AIS

cZoNE™
Dodaj inteligencji swojej łodzi za pomocą 
cyfrowego przełączania CZoneTM i w pełni 
zautomatyzuj swoją elektronikę pokładową.

•	 Pełny panel elektryki na Twoim MFD
•	Wszechstronne sterowanie, od oświetlenia 

po pompę zęzową 
•	Monitorowanie poboru mocy, 

akumulatorów i poziomów w zbiornikach
•	Definiowanie własnych alarmów

  

Autopilot
Nagradzane i sprawdzone  
w warunkach oceanicznych systemy 
autopilota, pasujące do każdej wielkości 
i typu łodzi.

•	 Specjalizowane sterowanie lub 
integracja z MFD firmy Simrad

•	 Predefiniowane wzorce zwrotów
•	 Funkcja omijania
•	 Sterowanie NoDrift (bez dryfowania)
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Dowiedz się więcej na  sIMRaD-YaCHTING.COM



Simrad-Yachting.com

Uzupełniając program standardowej 
gwarancji, firma Simrad Yachting 
rozszerzyła swoje usługi poprzez Program 
Atutów Serwisu. Program ten jest dostępny 
dla wszystkich klientów Simrad Yachting  

i oferuje najpełniejsze dostępne dziś usługi serwisowe i wsparcie.

Program Atutów Serwisu ma za zadanie zapewnić możliwie najlepsze 
doświadczenia z użytkowania produktów Simrad Yachting, nawet  
w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie techniczne lub wymiana. 
Firma Simrad Yachting opowiada się za wysoką jakością zarówno 
produktów, jak i oferty wsparcia.

SIM0131 (ENG£) 12-14

© © Navico 2014. Wszystkie znaki handlowe stanowią własność ich odpowiednich posiadaczy. Produkty, cechy  
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Aby uzyskać dostęp do 
Simrad-Yachting.com
prosimy użyć aplikacji
czytnika kodu QR w swoim
smartfonie.

Prosimy odwiedzić naszą 
witrynę, aby uzyskać listę  
autoryzowanych sprzedawców
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