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Os produtos da Raymarine são concebidos para oferecer 

o melhor em informação visual de navegação e, com um 

legado de tecnologia marítima com 80 anos, somos hoje 

reconhecidos pela facilidade de utilização, design robusto e 

fiabilidade. Na Raymarine, estamos constantemente a inovar 

para fornecer sensores de elevado desempenho e sistemas 

inteligentes de navegação para que o seu tempo passado 

na água seja divertido e sem stress. Comprometemo-nos 

consigo através de uma garantia líder de mercado e uma 

rede de assistência mundial. Quer seja a pescar, a velejar 

ou em cruzeiro, vai poder navegar com a confiança da 

Raymarine a bordo. 

BEM-VINDO 
AO MUNDO DA 
RAYMARINE
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LightHouse, o sistema operativo fácil de usar, instalado 

em cada display multifunções da Raymarine, coloca-o no 

comando com uma experiência de utilizador fluída e táctil 

ou HybridTouch™. O LightHouse permite-lhe navegar com as 

melhores cartas e torna a navegação tão simples como usar 

um smartphone. 

LIGHTHOUSE 3 
SISTEMA 
OPERATIVO 
PODEROSO E 
INTUITIVO
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Dados Elegantes
Arraste e largue as caixas de dados em qualquer 

lugar do ecrã. Escolha entre 4 opções de 

tamanho e até 14 tipos de dados diferentes. Basta 

deslizar o dedo na lateral do ecrã para revelar a 

apresentação de dados da barra lateral ou iniciar 

a aplicação do painel para uma apresentação 

intuitiva de dados do motor e instrumentos.

Rede Simplificada
O Axiom, Axiom Pro e Axiom XL funcionam com 

o sistema operativo LightHouse 3, permitindo 

que crie um sistema de navegação com qualquer 

combinação de displays Axiom. Conecte até 10 

displays Axiom ou integre com a série eS e gS ao 

atualizar gratuitamente para o LightHouse 3.

Você Está no Comando 
O LightHouse 3 é rápido, fluído e fácil de 

aprender. A interface organizada é facilmente 

personalizável para se adaptar ao seu estilo 

de navegação. Comece a navegar com uma 

experiência táctil ao estilo de um smartphone ou 

assuma o comando com o teclado HybridTouch e 

controlo táctil combinados.

Expansível
Expanda qualquer display multifunções com 

o sistema operativo LightHouse 3 através de 

poderosos sensores, incluindo o radar Quantum, 

módulos de sonda CHIRP e câmeras de visão 

noturna térmica FLIR. A conectividade SeaTalkng e 

NMEA2000 permitem a visualização de dados dos 

motores, instrumentos e integração com o piloto 

automático Evolution. As ligações standard Wi-Fi 

e Bluetooth permitem a conexão a aplicações da 

Raymarine, acessórios e muito mais.

LIGHTHOUSE 3
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LIGHTHOUSE 3 
SISTEMA 
OPERATIVO 
PODEROSO E 
INTUITIVO

O sistema operativo LightHouse 3 alimenta os displays 

multifunções Axiom, Axiom Pro e Axiom XL. As antigas 

séries eS e gS da Raymarine também podem ser 

atualizadas gratuitamente para o LightHouse 3. Algumas 

das funcionalidades avançadas do LightHouse 3 como o 

ClearCruise AR, Axiom UAV e aplicações LightHouse são 

exclusivas dos displays multifunções Axiom. Visite a página 

raymarine.eu/ lighthouse para obter mais informações e ficar 

a par das mais recentes atualizações do LightHouse 3.
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Aplicações LightHouse: 
As aplicações LightHouse são a crescente 

biblioteca de aplicações da Raymarine para 

os displays multifunções Axiom. Desfrute de 

aplicações de entretenimento como a Netflix e 

o Spotify ou ligue-se a sistemas a bordo como 

a iluminação Luminshore da embarcação e 

sistemas de giro Seakeeper. As aplicações 

LightHouse também o mantêm ligado com 

suporte para comunicações por satélite Mazu  

e meteorologia Theyr.

Linhas Projetadas ao Vivo
O LightHouse 3.9 Annapolis suporta a 

apresentação de dinâmicas linhas projetadas 

na carta de navegação. Velejar ao longo 

dessas linhas maximiza o VMG (Velocity 

Made Good) da embarcação ao barlavento, 

tornando a navegação contra vento o mais 

eficiente possível. As linhas projetadas podem 

ser configuradas para serem apresentadas a 

partir de um perfil de desempenho recorrendo 

a ângulos fixos ou de dados de desempenho 

polares.

Personalização 
O ecrã inicial do LightHouse 3 dispõe de ícones 

de aplicação arrojados e simples. Personalize o 

ecrã inicial com as suas aplicações favoritas. Os 

perfis de utilizador do LightHouse 3 guardam o 

seu ecrã inicial e preferências de configuração, 

assim como os de outros membros da tripulação.

Axiom UAV - O Seu Olho no Céu 
Experimente o poder das imagens aéreas a 

bordo com o Axiom e o drone DJI Mavic Pro. 

O LightHouse 3 oferece uma experiência 

de controlo UAV integrada com opções 

convenientes “touch-to-fly” e capacidade de 

retorno automático à embarcação. Liberte o 

vídeo do seu drone do seu pequeno smartphone 

com o ecrã grande e visível à luz solar, do Axiom.

LIGHTHOUSE 3
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Cronómetro de Regata
LightHouse 3 inclui agora a função de 

Cronómetro de Regata, acessível a partir da barra 

lateral ou painel de dados de regata. Basta tocar 

no cronómetro para iniciar a contagem, alterar a 

duração ou sincronizar com o cronómetro oficial 

de regata. 

Linha de Largada SmartStart™
Antes do inicio da regata, identifique facilmente 

os finais de bombordo e estibordo. Navegue 

para cada uma das posições e insira-as no local 

ou toque no écran da carta para uma marcação 

simples. Pode ainda trocar os finais com um 

simples toque.

Barra Lateral de Largada de Regata
LightHouse 3 inclui agora uma conveniente Barra 

Lateral de Regata que pode ser apresentada 

na margem esquerda do ecrã do seu Display 

Multifunções. Basta deslizar o dedo a partir da 

margem do ecrã para abrir ou deslizar de volta para 

a fechar. A barra lateral dá-lhe acesso instantâneo 

a estatísticas da regata como cronómetro, linhas de 

distância e vento, e tempo a queimar. 

Painel de Dados de Regata
O novo Painel de Dados de Regata do 

LightHouse 3 fornece informações críticas da 

linha de largada em ecrã completo. Informações 

sobre o tempo de regata, hora atual, distância 

de linha, vento e linha projetada, são todas 

apresentadas duma forma em grande, arrojada e 

simples de entender. 

Dados de Desempenho Polar
LightHouse 3 inclui dados de desempenho polar 

para centenas de cascos populares de cruzeiro 

e regata. Defina a marca e modelo da sua 

embarcação a partir da nossa extensa biblioteca 

e desfrute de linhas otimizadas específcas para a 

sua embarcação. 

Aplicações Meteorológicas
LightHouse 3 possui agora um suporte a bordo para 

as populares aplicações de desempenho para vela, 

PredictWind e Offshore. Receba previsões detalhadas 

de vento e meteorologia na sua embarcação via Wi-

Fi, satélite ou SSB. Receba planos detalhados sobre a 

largada e de meteorologia diretamente na aplicação. 

Para utilizar a PredictWind e Offshore, é necessária 

uma subscrição. 

 FUNÇÕES DE VELA PARA 
NAVEGADORES ÁVIDOS 
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CLEARCRUISE AR 
REALIDADE AUMENTADA

A ClearCruise™ AR está a trazer uma melhor perceção no mar à 

família de displays multifunções Axiom da Raymarine.

Tecnologia de Navegação Galardoada

LIGHTHOUSE 3

Tome Decisões mais Inteligentes
Veja em vídeo HD os alvos de navegação 

críticos sobrepostos. Tráfego circundante de 

embarcações equipadas com AIS e ajudas à 

navegação presentes na carta, são claramente 

identificadas com gráficos ricos numa imagem de 

vídeo dinâmica e ao vivo. 

Reconheça e Responda a Tráfego 
Marítimo nas Proximidades
Etiquetas codificadas por cores oferecem uma 

identificação instantânea, estado, e avaliação de 

risco ao vivo dos Alvos de AIS. O ClearCruise AR 

oferece uma identificação positiva, no horizonte, 

das embarcações equipadas com AIS. 

Compreenda Situações Complexas 
de Navegação
Os principais elementos cartográficos são 

identificados para reconhecimento instantâneo. 

A tecnologia ClearCruise AR mostra-lhe 

visualmente onde estão localizados os seus 

waypoints e marcas. 

Veja os Waypoints no Mundo Real
Visualize as marcas e waypoints próximos para 

uma navegação fácil. A tecnologia ClearCruise 

AR torna fácil a escolha das boias que delimitam 

o canal seguro num dia nublado. 
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Os displays de navegação multifunções da Raymarine 

colocam-no no comando com a rapidez e simplicidade 

dos nossos sistemas operativos LightHouse. A nossa série 

Element oferece um desempenho premium a qualquer 

navegador e a nossa galardoada gama Axiom traz todo o 

poder da navegação multifunções da Raymarine num único 

display táctil ou num sistema em rede. 

DISPLAYS 
MULTIFUNÇÕES E 
SONDA/GPS
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2. Axiom - Displays Multifunções 
Tácteis
Os galardoados displays multifunções 

Axiom possuem, sonda RealVision 3D, 

capacidades de expansão potentes e 

um controlo de ecrã táctil com o intuitivo 

sistema operativo LightHouse 3. 

3. Axiom Pro - Displays 
Multifunções HybridTouch
Axiom Pro é o Display Multifunções 

para os comandantes que querem tudo. 

Controlo HybridTouch™, sonda de 1kW, 

RealVision 3D e a potência do sistema 

operativo LightHouse 3. 

4. Axiom XL - Displays Multifunções 
Glass Bridge 
Experimente a simplicidade e a potência 

do LightHouse 3 em displays de grandes 

dimensões. Displays de referência Glass 

Bridge, prontos para o seu iate ou cruzeiros 

oceânicos. 

1. Element - Displays de Sonda/GPS
Element combina GPS fiável e sonda com a 

velocidade quad core e a simplicidade do 

sistema operativo LightHouse Sport. 

Opções de displays
Axiom XL 16 15,6" (1920 x 1080)

Axiom XL 19 18,5" (1920 x 1080)

Axiom XL 22 21,5" (1920 x 1080)

Axiom XL 24 24,0" (1920 x 1200)

Opções de displays
Axiom Pro 9 9,0" (1280 x 720)

Axiom Pro 12 12,1" (1280 x 800)

Axiom Pro 16 15,6" (1920 x 1080)

Opções de displays
Axiom 7  7,0" (800 x 480)

Axiom 9  9,0" (800 x 480)

Axiom 12  12,1" (1280 x 800)

Opções de displays
Element 7  7,0" (800 x 480)

Element 9  9,0" (800 x 480)

Element 12 12,1" (1280 x 800)
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A série Element S de displays de navegação, oferece-lhe 

a liberdade de desfrutar do mar aberto - Selecione o seu 

destino e deixe que o rápido e preciso GPS/GNSS de 10Hz 

lidere o caminho. Concebido para um desempenho simples 

e acessível, o Element S irá tornar-se rapidamente no seu 

companheiro de navegação de confiança. Um processador 

quad-core oferece um desempenho responsivo e os 

displays visíveis à luz solar direta e em quaisquer condições, 

fornecem dados das cartas e de navegação em cores 

bonitas. O LightHouse Sport, o sistema operativo simples e 

intuitivo do Element S, permite-lhe navegar com confiança. 

Uma vez a navegar, o Element S irá mantê-lo no rumo com 

uma lista inteligente de funcionalidades fáceis de usar, tais 

como a sobreposição de alvos AIS, integração de piloto 

automático e instrumentos de navegação. O Element S é 

ainda compatível com o Radar Quantum sem Fios. 

ELEMENT S  
DISPLAYS DE 
NAVEGAÇÃO 
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Simples e Direto
O sistema operativo LightHouse Sport 3 do Element foi criado para 

navegadores que gostam de simplicidade. O LightHouse 3 e o 

teclado ergonómico do Element são facilmente personalizáveis e 

um botão waypoint de grande dimensão, permite uma marcação 

rápida dos seus locais favoritos, e ainda três teclas rápidas 

programáveis oferecem um acesso às suas páginas favoritas apenas 

com um premir de botão. 

Radar Quantum CHIRP 
O Element S ajuda-o a navegar em canais movimentados com uma 

consciência aumentada e confiança, usando um opcional Radar 

Quantum CHIRP sem fios da Raymarine ou um recetor de AIS. O 

Quantum traz-lhe a capacidade galardoada de radar de estado 

sólido e as sobreposições de AIS do Element S identificam de forma 

inteligente alvos em aproximação. 

Desempenho Superior
Desfrute do lendário desempenho Raymarine a um preço acessível 

com displays de 7, 9 e 12 polegadas, super brilhantes e visíveis 

em todas as condições meteorológicas. O Element possui um 

processador quad-core rápido, para uma atualização da carta e um 

desempenho responsivo aliado a um sensor preciso de GPS/GNSS 

de 10Hz. O Element possui uma garantia de três anos da Raymarine 

(necessário registar o produto). 

ELEMENT
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O Axiom é expansível para que as suas capacidades 

possam crescer conforme necessário. Este suporta toda a 

gama de acessórios Raymarine, incluindo o radar Quantum, 

sonda CHIRP, câmeras térmicas FLIR, integração de áudio, 

instrumentos, câmeras e piloto automático Evolution. A 

conetividade standard por Wi-Fi e Bluetooth permite a 

ligação às mais recentes aplicações da Raymarine para 

tablets e smartphones.

AXIOM DISPLAYS 
MULTIFUNÇÕES 
COM ECRÃ TÁCTIL
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AXIOM

Expansível
Ligue o Axiom ao radar Quantum, câmeras 

térmicas FLIR, instrumentos, pilotos automáticos 

Evolution, e muito mais. O Wi-Fi e Bluetooth 

ligam-no às mais recentes aplicações LightHouse 

da Raymarine e a entretenimento. O Axiom 

também se liga em rede aos displays Axiom Pro 

e Axiom XL para que possa criar um sistema de 

navegação Raymarine personalizado que atenda 

as suas necessidades.

Sonda Integrada 
Veja o mundo subaquático de uma forma 

inteiramente nova com a sonda CHIRP 

DownVision, SideVision e RealVision® 3D do 

Axiom. O Axiom também suporta CHIRP de 

elevada frequência e a sonda digital de dupla 

frequência de 600 watts. Em alternativa, os 

displays Axiom estão disponíveis em versão 

apenas de GPS chartplotter. 

Desempenho Premiado
O intuitivo sistema operativo LightHouse 3 

do Axiom, com desempenho quad-core e 

tecnologias inovadoras, tais como a Realidade 

Aumentada ClearCruise, o radar Quantum 

Doppler e o RealVision 3D permitiram ao Axiom 

ganhar da indústria vários e prestigiados prémios 

de inovação. 

Ecrã Robusto Todo em Vidro 
O Axiom está disponível nos tamanhos de 7, 9 

e 12 polegadas, para se adaptar em qualquer 

embarcação. O robusto ecrã todo em vidro do 

Axiom está otimizado para montagem embutida 

ou em superfície e fica ótimo em qualquer 

consola de governo. A tecnologia de ecrã LED 

super brilhante da Raymarine com proteção ótica 

proporciona uma visibilidade superior de dia ou 

de noite. 
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O Axiom Pro foi concebido para os comandantes que 

querem tudo. Disponível com as sondas RealVision 3D 

e CHIRP de 1kw, e o controlo Raymarine HybridTouch da 

Raymarine, o Axiom Pro é o novo standard para displays 

“tudo-em-um”. O Axiom Pro, com um processador quad-

core incrivelmente rápido, um display IPS super brilhante 

e o sistema operativo inteligente LightHouse, oferece uma 

experiência de navegação fluída e intuitiva. O Axiom Pro é 

fácil de expandir para uma rede avançada de navegação 

que inclui múltiplos displays Axiom, Radar Quantum Doppler, 

piloto automático Evolution, tecnologia de visão térmica 

noturna da FLIR e mais. 

AXIOM PRO 
DISPLAYS 
HYBRIDTOUCH
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AXIOM PRO

Robusto e Brilhante
O Axiom Pro utiliza tecnologia de display In-Plane 

Switching (IPS) para ângulos de visualização 

ultra-amplos, cor superior e compatibilidade 

excelente com lentes polarizadas. Veja todos 

os detalhes acima e abaixo da linha da água 

em deslumbrante alta definição com os ecrãs 

oticamente protegidos e super brilhantes do 

Axiom Pro. 

Navegue como um Profissional
Disponível nos tamanhos de 9, 12 e 16 

polegadas, o Axiom Pro está como em casa nas 

embarcações premium de cruzeiro a motor e à 

vela, e a conectividade avançada permite integrar 

os radares Quantum e Magnum, câmeras FLIR e 

pilotos automáticos Evolution. Combine qualquer 

Axiom, Axiom Pro e Axiom XL para uma ainda 

maior flexibilidade ao efetuar a instalação em 

torres, flybridges e outros locais a bordo.

HybridTouch
O Axiom Pro coloca-o no controlo com o seu 

sistema de controlo intuitivo HybridTouch. Um 

ecrã táctil multitoque permite uma operação 

simples, semelhante à de um smartphone, 

enquanto um controlador rotativo integrado, 

cursor e teclado, dão-lhe confiança no controlo 

quando o mar fica agitado. 

Sonda Integrada 
O Axiom Pro está pronto para explorar em 

qualquer lugar com a sonda integrada CHIRP de 

1kW, RealVision 3D, DownVision e SideVision. Os 

modelos Axiom Pro estão também disponíveis 

com sonda CHIRP alta de um só canal para 

comandantes que procuram apenas a imagem 

básica de sonda e desempenho fiável em leituras 

de profundidade. 
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Concebidos para instalações do tipo Glass Bridge, os 

displays Axiom XL apresentam um desempenho excecional, 

visibilidade em grande formato e uma simplicidade elegante. 

Criada para um bom desempenho em condições extremas, 

a família de displays multifunções Glass Bridge Axiom XL, 

totalmente à prova de água, pode ser instalada em cockpits 

abertos e consolas de governo fechadas. Cada modelo 

utiliza a tecnologia in-plane switching (IPS) e proteção ótica 

Raymarine para apresentar maiores ângulos de visualização, 

um contraste mais acentuado e uma capacidade de leitura à 

luz do sol sem igual. 

AXIOM XL A 
REFERÊNCIA EM 
DISPLAYS TÁCTEIS 
GLASS BRIDGE
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AXIOM XL

Integração Avançada de Vídeo
Axiom XL é o pináculo da integração de sistema e vídeo. 

Visualize e controle um computador pessoal remoto a 

partir da consola de governo com a entrada HDMI do 

Axiom XL e o controlo de ecrã táctil USB ou projete o 

Axiom XL para um monitor remoto com saída HDMI. 

Três portas Power Over Ethernet (POE) permitem uma 

conetividade simples de câmeras IP para uma maior 

segurança e navegação em Realidade Aumentada 

ClearCruise.

Simplicidade Elegante 
Os displays Axiom XL são alimentados com o software 

LightHouse 3 da Raymarine e oferecem uma interface 

rápida, fluida e organizada que 

é facilmente personalizada 

em função do seu estilo de 

navegação. Desfrute de um 

controlo de ecrã multitoque ou 

adicione o teclado RMK-10 da 

Raymarine para um completo 

controlo remoto do sistema. 

Desempenho de Referência
A Axiom XL é a maior família de displays multifunções 

e com melhor desempenho da Raymarine. Escolha 

entre modelos de 16, 19, 22 ou 24 polegadas com os 

ecrãs full-HD e uma construção totalmente em vidro. O 

Axiom XL enquadra-se perfeitamente nas consolas de 

governo de iates de luxo e embarcações de elevado 

desempenho. 

Glass Bridge
Os Axiom XL oferecem um desempenho superior e 

visibilidade em grande formato. Os displays Axiom XL 

oferecem uma montagem flexivel em superfície ou uma 

verdadeira capacidade de montagem embutida para 

uma verdadeira experiência Glass Bridge. Os Axiom 

XL são concebidos para lhe oferecer o maior display 

possível ocupando o menor espaço. Isto permite uma 

apresentação num grande ecrã mesmo em consolas de 

governo mais estreitas. 
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CARTAS E 
APLICAÇÕES 
MÓVEIS 

Os displays multifunções de navegação da Raymarine dão-

lhe o poder de explorar, planear e navegar com confiança 

em mar aberto. Os ecrãs de alta definição e o desempenho 

quad-core dão vida às cartas eletrónicas de cartógrafos 

líderes. Desfrute de cartas vetoriais completas, cartas 

raster de alta qualidade e funcionalidades avançadas como 

mapas 3D, sobreposições de satélite e opções de rotas 

automáticas. 
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 CARTAS E APLICAÇÕES

Cartas LightHouse da Raymarine 
As cartas LightHouse da Raymarine são uma 

biblioteca de produtos de cartas digitais vetoriais 

e raster da Raymarine e de cartógrafos líderes 

como IMRAY, Delius Klasing e Solteknik HB. 

Visite a página raymarine.com/MarineCharts 

para explorar a biblioteca completa de cartas 

LightHouse.

Cartas Navionics
As cartas Navionics são uma referência 

cartográfica essencial para navegadores a nível 

mundial, com cartas precisas e completas de 

oceanos, lagos e áreas marítimas. Crie os seus 

mapas com o SonarChart live, sincronize os seus 

pontos de navegação e rotas com a aplicação de 

navegação Navionics ou chegue ao seu próximo 

destino com rotas automáticas “dock-to-dock”. 

Questione o seu agente Raymarine como adquirir 

uma carta Navionics em conjunto com um display 

Axiom, Element ou Dragonfly.

SeaPilot
Agora parte integrante da família Raymarine, 

a aplicação móvel Seapilot combina 

funcionalidades de navegação de nível 

profissional com uma experiência de utilizador 

simples e organizada. Seapilot, uma aplicação 

de navegação completa, oferece planeamento 

de pontos e rotas e navegação, sobreposições 

AIS, meteorologia GRIB e definição automática 

de rotas. Experimente o Seapilot hoje. Disponível 

para iOS na App store e para Android na loja 

Google Play. 

Cartas C-MAP
A C-MAP, líder em cartas náuticas digitais 

profissionais e de lazer, é reconhecida 

mundialmente por cartas precisas e fáceis 

de compreender, incluindo cartas marítimas 

de qualidade C-MAP Essentials e a premium 

4D-MAX+. Desfrute de funcionalidades avançadas 

como a visão 3D, sobreposição de satélite 

e suporte para cartas raster. Explore a oferta 

completa de cartas C-MAP em c-map.com 
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Dia e noite, os sistemas de radar da Raymarine mantêm-

no informado sobre o tráfego circundante, perigos e 

obstáculos, meteorologia iminente e muito mais. Utilize o 

radar para navegar através de nevoeiro denso ou chuva. 

Confirme a posição da sua embarcação com alcances de 

radar super precisos. Deixe que o MARPA o ajude a navegar 

em segurança num porto lotado ou canal movimentado. 

Desfrute de detalhe costeiro como numa carta enquanto 

navega junto à costa. A Raymarine oferece uma vasta 

gama de soluções para embarcações de todos os tipos e 

tamanhos. 

ANTENAS DE 
RADAR  
MARÍTIMAS
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MAGNUM E QUANTUM

Desempenho Compacto
Os radares Quantum utilizam tecnologia de 

compressão de impulsos CHIRP de estado sólido 

para proporcionar uma consciência excelente 

do alvo em longo alcance e em alcances 

extremamente curtos. A tecnologia de separação 

de alvos avançada ATX™, exclusiva da FLIR, 

apresenta alvos como embarcações, boias e 

marcas terrestres com uma excecional resolução 

e qualidade de separação.

Quantum 2 com Doppler
Quantum 2 com Doppler aumenta a sua 

consciência ao detetar as mudanças de 

frequência do radar devolvidas por alvos 

em movimento versus alvos estacionários. O 

Quantum 2 codifica os alvos em aproximação a 

vermelho (perigosos) e os alvos que se afastam 

a verde (seguro), facilitando a distinção de 

situações potencialmente perigosas ao navegar 

em áreas com muito tráfego.

Instalação Simples 
Com todos os sistema de radar Quantum da 

Raymarine, irá beneficiar também de um design 

robusto e leve que é fácil de instalar. O Quantum 

pode ser instalado numa configuração tradicional 

com cabo ou utilizar a tecnologia Wi-Fi integrada 

para uma ligação sem cabo ao seu display 

multifunções Raymarine. 

Eficiência Energética
A tecnologia de estado sólido do radar Quantum 

consome muito pouca energia, tornando 

o Quantum especialmente indicado para 

embarcações que funcionam com a energia da 

bateria. A tecnologia de radar de estado sólido 

também gera emissões de baixa radiação. 

Radares Quantum
O radar Quantum™ da Raymarine, com tecnologia 

de compressão de impulsos CHIRP, oferece 

imagens de radar superiores, desempenho 

de radar de estado sólido de baixa potência e 

instalação simples. Escolha o Quantum básico 

para um desempenho de radar de estado 

sólido fiável ou avance para o Quantum 2 com 

identificação melhorada de alvos Doppler. 
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ANTENAS ABERTAS 
DE RADAR
Antenas Abertas de Radar Magnum
As antenas abertas de radar Magnum de elevado desempenho, 

fornecem aos displays de navegação multifunções da Raymarine, 

um desempenho em longo alcance e imagens melhoradas de 

pequenos alvos de radar. Utilizando muitas das mesmas tecnologias 

de radar confiáveis pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da 

América, a Magnum oferece um rastreio inteligente de alvos e um 

desempenho fiável, tudo num pedestal elegante de antena aberta 

construído para resistir aos elementos.
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Desempenho de Longo Alcance
A antena Magnum está disponível nas potências 

de 4kW ou 12kW e nas dimensões de 48” ou 

72”. Os radares Magnum oferecem um alcance 

máximo até 96mn nos modelos de 12kW - ideal 

para embarcações de longo curso - e até 72mn 

para os modelos de 4kW. 

Ferramentas Essenciais de 
Navegação Costeira
Os radares Magnum possuem varrimento em 

escala dupla, permitindo trabalhar em simultâneo 

numa escala de curto alcance para prevenção de 

colisões e numa escala de longo alcance para 

uma navegação costeira. A Magnum também 

possui velocidade automática de rotação da 

antena em 24 ou 48 RPM para atualizações mais 

rápidas ao rastrear alvos em distâncias curtas. 

Consciência Aumentada de Alvos
O Magnum fornece uma melhor consciência 

situacional com a aquisição de alvos e rastreio 

MARPA totalmente automáticos. O Magnum 

também recorre à tecnologia do sensor de 9 

eixos Evolution ou AR200 da Raymarine para 

providenciar alvos precisos em tempo real. 

A Escolha dos Profissionais 
Os radares Magnum são construídos com a 

mesma tecnologia de radar que a Raymarine 

fornece à Guarda Costeira dos Estados Unidos 

da América, logo pode confiar no Magnum 

com funcionalidades profissionais tal como a 

tecnologia de de feixe afinado para um detalhe 

e resolução em azimute melhorados . Combine 

o Magnum com o Axiom e tire vantagem do 

histórico de alvos verdadeiros ‘True Trails’ e 

atualizações da proa em tempo real. 
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As câmeras de imagem térmica marítima da FLIR 

transformam a noite em dia, mantendo-o protegido e seguro 

e permitindo-lhe navegar com confiança. Desde pequenas 

embarcações a super iates, a FLIR oferece câmeras térmicas 

de ponta que são robustas, fiáveis e simples de usar. 

CÂMERAS DE  
VISÃO TÉRMICA 
NOTURNA FLIR

Série M300
A Série M300 estabelece um novo standard na navegação marítima 

segura e consciência situacional. Aplicando uma tecnologia de 

estabilização melhorada de alto desempenho à imagem visível, 

térmica ou multi espectral, as câmeras marítimas da Série M300 

oferecem uma visão firme em ambientes de alto risco. Com opções 

para qualquer aplicação marítima, a Série M300 oferece uma visão 

excecional nas condições mais difíceis. Três combinações únicas de 

sensores na Série M300 oferecem aos comandantes controlo total 

sobre a sua visão. A M300C captura imagem visível em alta definição 

e utiliza um zoom ótico de 30x para monitorizar alvos distantes. A 

M332 e M364 são câmeras térmicas dedicadas que captam uma 

visão excelente na escuridão total, brilho ofuscante e nevoeiro 

leve. A M364C e M364C-LR combinam sensores visíveis e térmicos, 

alavancando a Visão Térmica a Cores da FLIR (CTV) e MSX para uma 

navegação mais segura e consciencialização.

NOVO
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M232
As câmeras térmicas marítimas de visão noturna 

M232 da FLIR levam a acessibilidade e integração 

fácil a um novo nível. Ao combinar uma resolução 

térmica de 320x240, vídeo sobre IP e tecnologia 

ClearCruise IR num invólucro compacto, a M232 

é a adição perfeita em qualquer sistema de 

navegação Axiom.

CÂMERAS TÉRMICAS FLIR

Navegação mais Segura
A Série M300 torna a navegação noturna 

mais segura e menos stressante. A tecnologia 

de imagem térmica da FLIR oferece aos 

comandantes o poder de verem claramente em 

escuridão total, brilho ofuscante e nevoeiro leve. 

Visão Térmica a Cores da FLIR (CTV)
A Visão Térmica a Cores exclusiva da FLIR 

combina detalhes de imagem visível da câmera 

com imagem térmica, sobrepondo imagem vital 

a cores que permite aos comandantes identificar 

positivamente as ajudas à navegação e outras 

embarcações dentro da cena térmica. 

 Imagem da câmera M300 com pouca luz  Visão Noturna a Cores da Série M300  Imagem Térmica da Série M300 

Consciência Melhorada
Combine a M232 com um multifunções Axiom da 

Raymarine e tire vantagem do ClearCruise IR, a 

análise térmica inteligente da FLIR. ClearCruise IR 

fornece alertas sonoros e visuais quando objetos 

“não-água” tais como embarcações, obstáculos, 

ou marcas de navegação são identificados na 

cena. 
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Os sistemas de comutação digital substituem os 

comutadores e disjuntores mecânicos tradicionais existentes 

a bordo de uma embarcação por módulos de distribuição 

controlados digitalmente. Estes módulos são controlados 

a partir de qualquer display multifunções com LightHouse 

3, dispositivos móveis ou quadros elétricos programáveis 

localizados em qualquer lugar a bordo. 

COMUTAÇÃO 
DIGITAL SISTEMA 
DE CONTROLO E 
AUTOMAÇÃO DA 
EMBARCAÇÃO 
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Dispositivos Móveis
Com as Aplicações Control e Remote da 

Raymarine vai poder assumir o controlo usando 

um tablet ou smartphone. 

Simplicidade Elegante
LightHouse 3 suporta controlos gráficos ricos 

para sistemas de comutação digital. Os gráficos 

podem ser extensivamente personalizados, 

criando uma experiência ao mesmo tempo 

poderosa e fácil de operar. Os gráficos tácteis 

dão vida aos sistemas do barco e reportam de 

relance o estado dos sistemas críticos. Macro 

controladores podem ser facilmente criados 

para realizar operações normalmente complexas 

com apenas uns simples toques. Alterações 

aos sistemas do barco podem ser facilmente 

acomodadas com simples atualizações de 

ficheiros. 

Distribuição de Energia Digital
Os sistemas de comutação digital utilizam módulos robustos e compactos de controlo digital de circuitos, 

no lugar de interruptores e disjuntores mecânicos. Os módulos são normalmente personalizados para 

corresponder com as necessidades concretas do sistema a ser controlado e comunicarem entre si 

através da rede NMEA2000. Com os sistemas de comutação digital, os construtores de barcos podem 

reduzir significativamente a dimensão e comprimento da cablagem necessária para distribuir a energia 

por toda a embarcação. Em geral, isto faz com que o barco fique mais leve e gerar uma economia 

significativa de custos em comparação com uma embarcação com cablagem tradicional. 

Os displays multifunções com LightHouse 3 

da Raymarine funcionam com sistemas de 

comutação digital de fabricantes líderes como 

EmpirBus, CZone e Böning Automation. Quando 

comprar a sua próxima embarcação não deixe de 

perguntar quais as opções de comutação digital 

disponíveis. 

COMUTAÇÃO DIGITAL
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Os instrumentos da Raymarine são mundialmente 

famosos pela sua precisão, características inovadoras e 

elevado rendimento. Desde a compacta série i40 à série 

multifunções i70s, encontram-se disponíveis instrumentos 

Raymarine para se adaptarem às necessidades de qualquer 

navegador.

INSTRUMENTOS 
ANALÓGICOS E 
DIGITAIS
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i40 Instrumentos Compactos
Os displays i40 de Sonda, Odómetro, Bidata e 

Anemómetro são compactos mas poderosos 

e oferecem uma integração completa com os 

pilotos automáticos da Raymarine e displays 

multifunções. Os instrumentos i40 possuem 

uma interface de transdutor integrada e contam 

com uma rede SeaTalk simples para outros 

dispositivos. Também é possível uma integração 

avançada com redes SeaTalkNG e NMEA2000 

usando um módulo adaptador opcional. 

INSTRUMENTOS

i50 Depth e Speed
Os instrumentos i50 Depth e i50 Speed são 

displays de dados dedicados para barcos à vela 

e a motor. Cada i50 pode acolher o seu próprio 

transdutor ou pode ser configurado para repetir 

dados de outra fonte diferente a bordo. Os 

instrumentos i50 oferecem um ângulo de visão 

super amplo, uma excelente visibilidade diurna e 

uma retroiluminação ajustável em vermelho para 

uso noturno.

i50 Tridata
O instrumento i50 Tridata combina as funções 

dos instrumentos de Speed e Depth num único 

ecrã com três linhas de informação. O Tridata 

fornece ligações duplas para transdutores de 

profundidade e velocidade, ou pode atuar como 

um repetidor de dados de outra fonte. Além da 

profundidade e velocidade, o Tridata apresenta a 

temperatura da água, registo de distância, registo 

de viagem, bem como a velocidade sobre o 

fundo (quando ligado a um recetor GPS). 

i60 Wind e CH Wind
Concebidos principalmente para barcos à 

vela, os displays i60 Wind e Close Hauled (CH) 

oferecem um display com ponteiro analógico de 

fácil leitura para o ângulo de vento, juntamente 

com um nítido display LCD para a velocidade 

ou força do vento. O instrumento Wind mostra 

o ângulo relativo do vento até 180º, enquanto o 

modelo de vento Close Hauled (CH) mostra uma 

escala ampliada de 0º a 60º para navegar com 

ângulo fechado. 
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Instrumento i70s
O instrumento i70s da Raymarine oferece a 

máxima visibilidade e versatilidade num display 

de instrumento. Construído com um ecrã LCD 

a cores de 4,1”, o i70s tem uma proteção ótica 

para qualquer condição meteorológica e 

retroiluminação LED brilhante para uma excelente 

visão tanto de dia como de noite. O i70s possui 

páginas totalmente personalizáveis capazes de 

mostrar displays digitais, analógicos e gráficos. 

Utilize o seu i70s para mostrar parâmetros de 

profundidade, velocidade, vento, GPS, AIS, 

navegação, dados do motor, níveis do depósito, 

dados ambientais e muito mais. 

O i70s recebe informações dos sensores e 

dispositivos SeaTalkNG ou NMEA2000. O i70s 

também se pode interligar com os sistemas de 

instrumentos i50, i60 e Raymarine Wireless. O 

i70s possui um design inspirado em glass bridge 

que complementa os displays multifunções 

Axiom. Também estão disponíveis molduras 

de encaixe opcionais para combinar com outro 

instrumento Raymarine e famílias de displays 

multifunções.

Instrumentos Sem Fios para 
Navegação
Os sistemas de instrumentos sem fios da 

Raymarine oferecem acesso instantâneo 

a dados precisos de profundidade, vento, 

velocidade e GPS. Os displays são simples de 

instalar, funcionam com energia solar e utilizam 

a rede sem fios Micronet para comunicar. Os 

instrumentos da série MN100 da Micronet 

incluem opções duma linha, dupla linha e 

display analógico de vento. Está disponível 

uma ampla seleção de transdutores, sensores 

e acessórios opcionais para personalizar o seu 

sistema. 

Gateway Micro-Talk
O Gateway de Navegação com Desempenho 

sem Fios Micro-Talk oferece-lhe a flexibilidade de 

combinar e misturar com qualquer combinação 

de instrumentos, transdutores, displays 

multifunções e pilotos automáticos da Raymarine 

por cabo ou sem fios. Quer esteja a criar um 

sistema completamente novo ou a ampliar um 

sistema existente, o gateway Micro-Talk permite 

aos navegadores preocupados com o seu 

rendimento, tirar partido da precisão melhorada 

e comodidade da instalação que oferecem 

as opções de transmissor de vento sem fios 

alimentado por energia solar da Raymarine.
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Bússola para Regatas
Os sistemas de bússola Micro 

Compass e Racemaster da Raymarine 

oferecem-lhe a vantagem vencedora 

com leituras precisas e fiáveis. A 

escala táctica independente da Micro 

Compass oferece-lhe números claros 

e estáveis para viragens a bombordo 

e a estibordo. O Racemaster é um 

display de dois níveis que mostra o 

rumo, o indicador de mudança de 

vento, viés de inha e cronómetro. 

Ambas as bússolas funcionam a 100% 

com a energia solar, instalam-se em 

segundos e podem ser facilmente 

removidas para seu armazenamento. 

Instrumentos Sem Fios 
para Regatas 
Os instrumentos sem fios da 

Raymarine oferecem uma vantagem 

tática quer ao regatista quer ao 

navegador oceânico. Além dos dados 

de navegação, os sistemas sem fios 

para regatas da Raymarine fornecem 

dados polares, velocidade e ângulo 

verdadeiro do vento, VMG, rumo da 

bússola e muito mais. Opções de ecrã 

pequeno, ecrã grande e portáteis 

garantem que disponha dos dados 

que necessita e onde os queira ver. 
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Com mais de 40 anos de investigação e desenvolvimento de 

pilotos automáticos, o Evolution™ é o pináculo da tecnologia 

em pilotos automáticos da Raymarine. Concebidos para um 

percurso preciso e controlo firme, os pilotos automáticos 

Evolution praticamente não precisam de calibração ou 

configuração complicada. Oferecemos uma gama completa 

de pilotos automáticos Evolution para veleiros, semi rígidos 

com motor fora de borda e iates de luxo. Visite a página 

raymarine.com/evolution para encontrar o piloto automático 

certo para o seu barco ou consulte o seu agente local de 

eletrónica Raymarine para o ajudar a configurar o sistema 

Evolution perfeito.

EVOLUTION 
PILOTOS 
AUTOMÁTICOS
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Perfeição em Piloto Automático
O sensor EV de 9-eixos Evolution agora utiliza 

algoritmos patenteados para melhorar a 

precisão das condições de vento obtidas. Um 

conhecimento melhorado do ângulo e velocidade 

do vento permitem ao sensor Evolution fornecer 

um controlo preciso e responsivo de navegação 

pelo vento, oferecendo aos skippers de cruzeiro 

e de competição, a confiança necessária para 

permitir que o Evolution assuma o comando 

mesmo nas condições mais desafiantes. 

Tecnologia Track IQ™
A tecnologia exclusiva Evolution TrackIQ™ 

proporciona o melhor da sua categoria em 

governo e rastreio para waypoint de GPS. 

Os algoritmos patenteados do Evolution 

e a estabilização giroscópica de 9 eixos 

compensa os efeitos das condições do mar 

e movimento da embarcação, permitindo 

ao Evolution governar mais suavemente e 

manter a embarcação na rota traçada no 

chartplotter com GPS, com incrível precisão e 

independentemente da dimensão do barco. 

PILOTOS AUTOMÁTICOS

Vantagem Evolution
Os pilotos automáticos Evolution tornam o seu 

tempo na água mais eficiente e mais agradável. 

Os pilotos automáticos Evolution governam 

com tanta precisão que conseguem poupar 

combustível e levá-lo ao seu destino mais 

rapidamente. Passe menos tempo a seguir 

a bússola e mais tempo a procurar tráfego e 

perigos. O seu piloto automático Evolution 

permite-lhe tirar as mãos do leme para preparar 

as velas, verificar as cartas ou desempenhar 

outras tarefas de vigia. 

Rendimento Selecionável 
O Evolution oferece 3 níveis de rendimento 

selecionáveis para afinar a qualidade da 

navegação e manter o rumo. Rendimento em 

Lazer relaxa o rumo e coloca a ênfase em 

conseguir uma navegação suave e confortável. 

Rendimento em Cruzeiro equilibra a manutenção 

dum rumo preciso em geral, com uma excelente 

qualidade de navegação e o Rendimento em 

Regata marca o rumo para manter o erro de 

trajetória mais apertado possível, sacrificando 

parte do conforto na navegação.
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Núcleo do Sensor Evolution
O núcleo do sensor EV é o coração de qualquer 

sistema Evolution. Mais do que apenas uma 

bússola, contém um giroscópio de 9 eixos com 

tecnologia aeroespacial, sistema de direção e 

processador de rumo. Os algoritmos Evolution 

AI™ no núcleo do sensor aprendem e adaptam-se 

à sua embarcação, vento e ondas. 

Unidade de Potência e ACU
A unidade de potência e a unidade de controlo 

do atuador (ACU) são o músculo por detrás do 

Evolution que se liga ao sistema de governo da 

sua embarcação. A Raymarine tem uma vasta 

gama de unidades de potência compatíveis com 

praticamente qualquer tipo de sistema mecânico, 

hidráulico ou governo por cabo. 

Unidade de Controlo ou 
Multifunções
Os pilotos automáticos Evolution podem 

ser controlados a partir das unidades de 

controlo compactas a cores p70s ou p70Rs ou 

diretamente a partir dos displays multifunções 

com LightHouse 3, ligados na rede. Isto dá-lhe 

várias opções sobre onde e como gostaria de 

controlar o seu piloto automático. 

Os sistemas de piloto automático 
Evolution consistem em 3 

componentes principais:
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EV-100 Sail
O piloto de roda do leme EV-100 inclui uma 

roda completamente fechada para uma 

instalação simples e um desempenho de 

piloto automático soberbo. 

Tipo de embarcação: veleiro
Deslocamento máx.: 7500 kg
Tipo de Drive: Roda de Leme 

Cana do leme EV-100
Cana do leme EV-100 Os pilotos de cana 

do leme EV-100 da Raymarine são perfeitos 

para grandes iates governados por cana 

do leme até 6000 kg (13 200 lbs) de 

deslocação.

Tipo de embarcação: vela
Deslocação máx.: 6000 kg
Tipo de acionamento: cana do leme 

EV-100 Power
Perfeito para embarcações com motores 

fora de bordo únicos e direção hidráulica, 

instale todo o sistema acima ou abaixo dos 

conveses, conforme necessário.

Tipo de embarcação: potência 
Deslocação máx.: N/D 
Tipo de acionamento: bomba hidráulica 
de 0,5 l

EV-150 Hydraulic
O EV-150 proporciona um rendimento 

superior de piloto automático para 

barcos governados hidraulicamente, 

particularmente aqueles com motores fora 

de borda e sistemas sem referência de 

leme.

Tipo de embarcação: a motor 
Deslocação máx.: N/D 
Tipo de Drive: bomba hidráulica de tipo 1

ST1000/ST2000
Pilotos automáticos amovíveis de cockpit 

para iates governados por cana. Os 

pilotos para cana de leme têm sido 

consistentemente os pilotos mais populares 

do mundo.

Tipo de embarcação: iates governados 
por cana 
Deslocamento máx.: 3000–4500 kg 
Tipo de Drive: cana 

EV-200
O pack de sistema EV200 governa 

embarcações com qualquer unidade de 

potência de tipo 1 (Hidráulico, Linear, Sail ou 

Potência).

EV-300 Solenoid
O sistema EV300 destina-se a ser utilizado 

com solenoides elétricos que controlam 

o sistema de governo hidráulico das 

embarcações.

EV-400
O pack EV400 controla embarcações com 

qualquer tipo de unidades de potência 

hidráulica ou mecânica de tipo 1 a tipo 3.

EV-200 Drive-By-Wire
O EV-2 foi concebido para os mais recentes 

sistemas de governo drive-by-wire e liga-se 

diretamente ao barramento SeaTalkng da 

Raymarine.

Follow on Tiller
Controlo remoto para pilotos Evolution O 

controlo remoto Follow on Tiller oferece 

um controlo completamente funcional a 

estações de controlo remotas e secundárias 

em qualquer lugar a bordo da sua 

embarcação, através da sua unidade de 

potência do Piloto Automático Evolution.

Pilotos Automáticos de Cockpit
Os pilotos EV-100 são instalados no cockpit da cana do leme e nos iates governados por roda de leme e em pequenos 

barcos a motor. Um sistema EV-100 consiste num sensor EV-1, unidade Atuadora de Piloto ACU-100, unidade de potência e 

unidade de controlo.

Pilotos Automáticos Interiores
A gama de pilotos interiores Evolution consiste em packs de piloto automático concebidos para se adaptarem a tipos específicos de embarcações, 

sistemas de governo e aos deslocamentos das embarcações.

PILOTOS AUTOMÁTICOS

EV-1 ACU-100 p70s Roda motriz EV-1 ACU-100 p70s Acionamento por 
cana do leme EV-1 ACU-100 p70Rs Sistema hidráulico 

de 0,5 l EV-1 ACU-150 p70Rs Sistema hidráulico 
de tipo 1

EV-1 ACU-200 p70Rs Sistema hidráulico 
de tipo 1 EV-1 ACU-300 p70Rs EV-1 ACU-200 p70s Sistema mecânico 

de tipo 1 EV-2 p70Rs
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Desde rádios de VHF compactos à derradeira solução de 

comunicações completa, temos um rádio VHF para todos 

os navegadores! Será sempre ouvido com um rádio VHF 

da Raymarine. Quer seja o nosso novo Ray53 compacto, 

Ray63 completo ou o Ray73 multifunções, pode depender 

do seu rádio VHF da Raymarine por muitos anos para uma 

comunicação sem problemas no mar.

RÁDIOS VHF 
SEJA OUVIDO  
ALTO E CLARO
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RAY63
RÁDIO VHF DE DUPLA ESTAÇÃO COM 
GPS INTEGRADO
O Ray63 tem todas as capacidades do Ray53 

num rádio de maiores dimensões com um écran 

LCD e comandos maiores. O Ray63 também 

suporta um controlo remoto com fios RayMic 

de funcionalidade total ou até 2 estações de 

controlo RayMic sem fios. 

RAY73
RÁDIO DE VHF DE DUPLA ESTAÇÃO COM 
GPS, AIS, MEGAFONIA
O Ray73 é o rádio tradicional de VHF de luxo da 

Raymarine, embalado com todas as poderosas 

funcionalidades do Ray53 e 63, e mais um recetor 

integrado de Sistema de Identificação Automática 

(AIS) juntamente com uma saída para megafonia. 

Adicione uma corneta opcional para sinais de 

nevoeiro e comunicações voz com a tripulação no 

convés. 

RAY53
RÁDIO VHF COMPACTO COM GPS 
INTEGRADO
O Ray53 é pequeno em dimensão, mas grande 

em características e desempenho. A Chamada 

Seletiva Digital de classe D oferece-lhe 

características de conveniência sobre situações 

críticas e de segurança, enquanto um recetor 

integrado de GPS/GNSS com ligação externa 

para antena facilita a instalação. 

 RÁDIOS DE VHF

RAY90 e RAY91 
VHF MODULAR E MULTI-ESTAÇÃO 
Os rádios de VHF Ray90 e 91 da Raymarine 

elevam as comunicações multi-estação a níveis 

totalmente novos de potência, desempenho 

e flexibilidade. O seu design tipo caixa negra 

esconde a unidade transcetora longe da vista, 

enquanto oferece uma operação simples a partir 

dos seus microtelefones compactos. O Ray90 e 

91 suportam até 2 estações de microtelefones/

altifalantes com fios e até mais 3 estações 

sem fios, para uma instalação simples e uma 

verdadeira comodidade. O Ray91 acrescenta um 

sistema Recetor de Identificação Automática de 

classe B para uma consciência melhorada do 

tráfego marítimo circundante no seu chartplotter 

e radar. 
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DOCKSENSE ALERT TECNOLOGIA 
DE ATRACAGEM ASSISTIDA

DockSense Alert é a próxima geração de 

tecnologia inteligente de atracagem da 

Raymarine que funciona praticamente em 

qualquer embarcação. Utilizando tecnologia de 

câmara de visão estéreo da FLIR, a DockSense 

Alert deteta e alerta o comandante sempre 

que obstáculos se aproximam da embarcação 

e, instantaneamente notifica quando a sua 

embarcação estiver a ir ao encontro de perigo. 

Transmissões de vídeo em direto de cada 

câmara facilitam a observação de pontos cegos 

diretamente a partir da consola de governo.

DockSense Alert funciona com os displays 

multifunções Axiom da Raymarine e  

processa uma simples visão aérea e em redor 

da embarcação. Uma série de câmeras de 

visão estéreo 3D com avançados sensores 

de movimento, medem de forma precisa 

as distâncias ao cais, pilares e a outras 

embarcações atracadas. 

Notificações sonoras e visuais alertam-no 

para aproximações excessivamente perto, e 

auxiliam-no a visualizar os efeitos de forças 

internas e externas como o vento, corrente, 

propulsão e propulsores. 
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Alertas Configuráveis de Proximidade
A zona de alerta ajustável do DockSense 

Alert permite-lhe decidir quando quer receber 

notificações visíveis e sonoras para o avisar de 

objetos próximos.

Integrado com LightHouse 3
A Aplicação DockSense Alert para os Axiom 

dá-lhe uma visão aérea da cena, avisos de 

proximidade e alertas, assim como vistas 

detalhadas e em tempo real dos pontos cegos da 

sua embarcação.

Sensores de Visão Estéreo 3D
DockSense Alert usa câmeras com a 

patenteada visão estéreo 3D da FLIR para 

medir com precisão a distância e altura dos 

objetos no campo de visão das câmeras. 

A DockSense Alert dá aos comandantes 

a confiança para atracar em condições 

desafiantes em qualquer doca e em qualquer 

lugar. Ao contrário de outros assistentes de 

atracação, o DockSense Alert é totalmente 

independente. Não são necessários 

sinalizadores ou sensores externos instalados 

em docas ou pilares. Tudo o que precisa 

encontra-se integrado na sua embarcação e 

funciona para onde quer que vá.

Nota: DockSense Alert está disponível como 

opção instalada de fábrica em algumas  

novas marcas de barcos. Questione o seu 

agente sobre o DockSense Alert para o seu 

novo barco.

DOCKSENSE ALERT
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ACESSÓRIOS 
E PRODUTOS 
PERIFÉRICOS
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AIS4000 Transcetor de AIS
O AIS4000 possui um display a cores de alta 

definição para um acesso rápido a cartas 

integradas, alarmes e rastreio de alvos. Suporte 

adicional para ligação em rede, com ou sem fios, 

com os sistemas de bordo, tornam o AIS4000 

um transcetor de AIS Classe A de topo, com 

certificações SOLAS e para vias navegáveis 

interiores.

AIS (Sistema de Identificação Automática)
Os sistemas de identificação automática (AIS) permitem que as embarcações e estações de 

seguimento ao longo da costa troquem, duma forma sem fios, de dados de identificação, 

posição, rumo, velocidade, e muito mais. O seu display multifunções da Raymarine pode mostrar 

estas informações diretamente nos seus écrans de carta, radar e realidade aumentada, para 

melhorar a percepção e reduzir o risco de colisão.

AIS650 Trancetor de AIS
O AIS650 é um transcetor AIS de classe B 

que permite transmitir os seus dados a outras 

embarcações equipadas com AIS e receber os 

dados delas.

AIS350 Recetor de AIS
O AIS350 da Raymarine é um dispositivo AIS, 

apenas de receção, que permite receber e 

visualizar as transmissões de dados AIS de 

embarcações próximas.

AIS700 Transcetor de AIS
O AIS 700 é um transcetor AIS de classe B com 

um repartidor de antena integrado que permite 

ao AIS partilhar a antena do seu rádio marítimo 

de VHF.

ACESSÓRIOS
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ACESSÓRIOS 
E PRODUTOS 
PERIFÉRICOS
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AR200
O AR200 é um Sensor de Realidade Aumentada 

que consiste num recetor de GPS/GNSS e  

um sensor de Sistema de Referência de  

Rumo (AHRS). O AR200 fornece dados de  

posição, rumo, inclinação e rotação aos displays 

Axiom compatíveis.

Quando combinado com uma câmera IP 

compatível, AR200 permite a utilização das 

funcionalidades de Realidade Aumentada 

da ClearCruise, disponíveis no seu Display 

Multifunções Axiom.

Áudio Marítimo
Os displays multifunções Axiom da Raymarine 

com o sistema operativo LightHouse 3 podem 

ser facilmente integrados com os sistemas de 

áudio marítimo da Rockford Fosgate, FUSION e 

JL Audio. Com a rede NMEA2000, pode controlar 

remotamente o seu sistema de AV diretamente a 

partir do seu display Axiom.

Transdutores
A Raymarine oferece uma vasta gama de 

transdutores de profundidade, velocidade e 

temperatura que funcionam com instrumentos, 

displays multifunções e módulos de sonda. 

Estão disponíveis transdutores para instalação 

em painel de popa, no casco ou passa casco. 

Os transdutores estão disponíveis em composto 

de plástico, bronze ou aço inoxidável para se 

adaptarem a praticamente qualquer embarcação 

na água.

Controlo Remoto com Fios
O compacto teclado remoto RMK-10 funciona 

com qualquer display multifunções que possua 

o sistema operativo LightHouse 3 e oferece 

controlo exatamente onde você precisa. Com 

opções de montagem na horizontal ou na vertical 

e um tamanho compacto, ajusta-se em qualquer 

lugar acima ou abaixo do convés.

ACESSÓRIOS

Televisão por Satélite
Os nossos sistemas de antena controlam e 

recebem automaticamente sinais de televisão 

satélite em quase todas as condições — 

garantindo um acesso rápido, claro e fiável a 

centenas de canais digitais. 

Disponíveis em diâmetros de antena de 33, 37, 

45 e 60 cm. 

CAM210 / CAM220
Câmeras de Vídeo Robustas, de Alta Definição, 

para Dia e Noite, com ligação em rede, 

adequadas para todas as aplicações acima 

do convés. Proteção solar integrada para 

a máxima visibilidade, numa estrutura de 

dimensão pequena para facilitar a instalação 

em qualquer lugar na embarcação. 

ITC-5
O ITC-5 da Raymarine converte os sinais 

analógicos de transdutor, usados nos  

sistemas de instrumentação i70, ST70+ e ST70, 

em SeaTalkng.
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DIMENSÕES 
DADOS BÁSICOS DE  
TAMANHO DO PRODUTO

DIMENSÕES AXIOM, AXIOM PRO E 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 76 3,0 76 3,0

E 218 8,59 170 6,69 170 7,08 186,2 7,3 246,13 9,69

ELEMENT RADAR QUANTUM RADAR MAGNUM
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CAM220IP CAM210IP RAY53 RAY63/73 RAYMIC

RAY90/91 AIS700AIS350/650

EV1 / EV2/AR200 ACU 100/150 i50 / i60 / i70 P70s / P70Rsp70s / p70Rs ACU 200/300/400

M232T100 T200 M300
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Avisos de segurança
Os produtos Raymarine destinam-se a ser utilizados como 

auxiliares de navegação e nunca devem ser utilizados em 

detrimento de decisões de navegação prudentes. A sua precisão 

pode ser afetada por muitos fatores, incluindo condições 

ambientais, falhas ou defeitos nos equipamentos, instalação, 

manuseamento ou utilização incorretos. 

Só as cartas oficiais e os avisos aos marinheiros das autoridades 

públicas contêm todas as informações atualizadas necessárias 

para uma navegação segura e é ao capitão que cabe a 

responsabilidade pela sua utilização prudente. O utilizador é 

responsável por utilizar as cartas oficiais das autoridades públicas 

e os avisos aos marinheiros, e por empregar precaução e os 

conhecimentos de navegação apropriados sempre que operar 

qualquer produto Raymarine.

Aviso sobre conteúdo
Tanto quanto é do nosso conhecimento, as informações 

técnicas e gráficas contidas neste folheto estavam corretas à 

data da publicação. Contudo, devido à política de atualização e 

melhoramento contínuo da Raymarine, poderão ser introduzidas 

alterações às características técnicas do produto, sem aviso 

prévio. Por esse motivo, a Raymarine declina qualquer 

responsabilidade pelas eventuais diferenças inevitáveis que 

possam ocorrer ocasionalmente entre o produto e este folheto. 

Algumas imagens deste folheto foram utilizadas apenas como 

ilustração.

Fotografia
As fotografias de lifestyle utilizadas nesta brochura foram 

fornecidas por: 

Boston Whaler / Jason Arnold / Drew Gregory / Beneteau / 

Sundeck / Matt Dickins / Faster / Adrian Grey / Tim Dean / George 

Gozdz 

18-2498-MAR CRUISING    PRT
LIT70290

FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2,  

2321 Meer,

Bélgica

Tel.: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine UK Limited 
Marine House

Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 

Reino Unido

Tel.: (+44) (0)1329 246 700

FLIR Maritime US Inc. 
9 Townsend West 

Nashua NH 03063

Estados Unidos da América

Tel.: (+1) 603-324-7900

FLIR Maritime Asia Pty Ltd
Suite 1.01, 26 Rodborough Road 

Frenchs Forest, NSW, 2086, 

Austrália

Tel.: (+61) (0) 2 8977 0300

Raymarine Benelux
Florijnweg 21G,

6883 JN VELP

Holanda

Tel.: (+31) 26 361 4242

Raymarine Denmark
Centervej 7

4600 Køge

Dinamarca

Tel.: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy
Suomalaistentie 1-3 

02270 Espoo 

Finlândia

Tel.: (+358) 207619937

Raymarine Italy Srl
Via L. Manara 2, 

20812 Limbiate (MB), 

Itália

Tel.: (+39) (0)2 99451001

Raymarine Germany GmbH
Borsteler Chaussee 53, 

22453 Hamburg, 

Alemanha

Tel.: (+49) 40 237 8080

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 

37 Rue des Peupliers, CS 50007 

92752 Nanterre Cedex — França

Tel.: (+33) 146497230

Raymarine Norway
Stasjonsveien 19

1580, Rygge,

Norge

Tel.: (+47) 69 26 46 00

Raymarine Sverige AB  
C/O Flir Systems AB 
Antennvägen 6, 

BOX 7376, 

187 66 TÄBY 

T: (+46) 317 633670

Restrições à Exportação
A informação contida nesta brochura respeita à utilização de 

produtos controlados para exportação pela Administração  

de Regulação de Exportações (EAR). Desvio contrário à 

legislação dos EUA é proibida. Não é necessária autorização 

pelo Departamento de Comércio dos EUA antes da exportação 

ou transferência para estrangeiros ou entidades salvo proibição 

em contrário.




