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S I M P L Y  S U P E R I O R ™

AVISOS DE SEGURANÇA

Os produtos Raymarine são concebidos para serem 
utilizados como ajudas à navegação e nunca devem 
ser usados em detrimento dum juízo correcto de 
navegação. A sua precisão poderá ser afectada por 
vários factores, incluindo as condições ambientais, 
falha do equipamento ou defeitos, e ainda a uma 
incorrecta utilização ou manuseamento. 

Apenas as cartas oficiais governamentais e os avisos 
aos navegadores contêm a informação necessária 
e correta para uma navegação segura e o capitão 
é o responsável pela sua prudente utilização. É da 
responsabilidade do utilizador a utilização de cartas 
oficiais governamentais, avisos aos navegantes, 
prudência e ter habilitações adequadas de navegação 
quando estiver a operar qualquer produto Raymarine.

NOTA SOBRE O CONTEÚDO

A informação técnica e gráfica contida neste catálogo, tanto 
quanto sabemos, foi corrigida na altura da sua impressão. 
No entanto, a política de contínuo melhoramento e 
atualização da Raymarine poderá alterar as especificações 
de produtos sem aviso prévio. Por isso, diferenças 
inevitáveis entre o produto e este catálogo poderão ocorrer 
de tempos a tempos, para as quais a Raymarine não 
aceitará qualquer responsabilidade por tal facto.

Algumas das imagens neste catálogo foram usadas apenas 
para fins ilustrativos.
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Os produtos Raymarine são concebidos para oferecer o melhor em informação visual de navegação e com 
um legado em tecnologia marítima ao longo de mais de 80 anos, somos hoje célebres pela simplicidade de 

operação, design robusto e fiabilidade. Estamos constantemente a inovar no fornecimento de sensores de alto 
rendimento e sistemas de navegação inteligentes para que o seu tempo passado no mar seja divertido e sem 
stress. E temos um compromisso para consigo com uma garantia líder na indústria e uma rede de assistência 

mundial. Quer vá à pesca, à vela ou em cruzeiro, pode ir sempre confiante com a Raymarine a bordo.

SIMPLESMENTE SUPERIOR

C O N T E Ú D O S

UTILIZE AS SUAS 
CARTAS!
• Insira o cartão com 

as cartas que foram 
descarregadas no 
seu chartplotter 
Raymarine compatível 
Chartplotter 
Raymarine.

•  No ecrã da carta, 
selecione Menu > 
Presentation > Chart 
Selection. Isto irá 
mostrar-lhe a lista de 
cartas disponíveis.

•  Selecione a carta que 
descarregou para a 
abrir.

COMPRE CARTAS 
(SALTE ESTE PASSO 
CASO PRECISE APENAS 
DE ATUALIZAR CARTAS 
COM SUBSCRIÇÕES 
VÁLIDAS)
• Vá a https://charts. 

raymarine.com
•  Pesquise cartas, 

adicione ao seu 
carrinho de compras, 
crie uma conta e 
compre utilizando o 
seu cartão de crédito.

INICIALIZE UM 
CARTÃO MICRO SD
• Introduza um cartão 

microSD vazio em 
qualquer chartplotter 
Raymarine compatível, 
dotado de LightHouse 
II (v11 ou superior ou 
para Dragonfly, v9 ou 
superior) e remova-o

DESCARREGUE 
AS SUAS CARTAS 
UTILIZANDO O 
SOFTWARE DE 
GESTÃO LIGHTHOUSE 
(OU DESCARREGUE 
ATUALIZAÇÕES 
PARA CARTAS JÁ 
EXISTENTES) 
• Descarregue e instale 

o software de Gestão 
LightHouse

•  Inicie o sofware de 
gestão e siga os 
passos indicados para 
descarregar a sua 
carta para o cartão 
microSD inicializado.

LOJA DE CARTAS
CARTAS VECTORIAIS E RASTER DE  

FABRICANTES LÍDERES EM CARTOGRAFIA

Charts.raymarine.com permite-lhe selecionar e descarregar as cartas LightHouse Edition para utilizar no seu chartplotter compatível 
com LightHouse II.
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LightHouse, o sistema operativo fácil de usar e instalado em cada display multifunções Raymarine, 
coloca-o no comando com uma experiência de utilizador fluída e tátil ou HybridTouchTM. LightHouse 

permite-lhe navegar com a melhor cartografia e torna a navegação tão simples como usar um 
smartphone.

L I G H T H O U S E  3

LIGHTHOUSE 3: SISTEMA OPERATIVO 
PODEROSO E INTUITIVO

P02-05_2018_MK1_LightHouse_3.indd   2 23/01/2018   11:16
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ECRÃ INICIAL
O ecrã inicial do LightHouse 3 dispõe de ícones de aplicações 
apelativos e simples. Personalize o ecrã inicial com as suas aplicações 
favoritas.

ASSUMA O 
CONTROLO
Com apenas alguns 
toques, a interface de fácil 
utilização do LightHouse 3 
dar-lhe-á o controlo total. OS SEUS DADOS - APENAS A UM DESLIZAR DE 

DISTÂNCIA
Deslize o dedo sobre a parte lateral do monitor para ver a barra 
lateral de visualização de dados. A barra lateral também aparece 
automaticamente se um comando GOTO for iniciado.

DADOS ELEGANTES
Arraste e largue as suas caixas de dados 
em qualquer lugar do ecrã. Escolha entre 4 
opções de tamanho e até 14 tipos de dados 
diferentes.

MENUS DE CONTEXTO 
INTELIGENTES
Coloque na ponta dos seus dedos as 
funções mais frequentes e os objetos de 
carta nas proximidades.

NOVOS MODOS DE CARTAS
Menus organizados com acesso rápido aos 
modos de cartografia Simples, Detalhado 
e Pesca.

P02-05_2018_MK1_LightHouse_3.indd   3 23/01/2018   11:16



AXIOM / AXIOM PRO
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L I G H T H O U S E  3

LIGHTHOUSE 3 - REDES
O Sistema Operativo LightHouse 3 e Axiom são expansíveis e suportam a gama completa de 
acessórios Raymarine, incluindo radar Quantum, sonda CHIRP, câmaras térmicas FLIR, integração 
de áudio, instrumentos, câmaras e piloto automático Evolution. A conectividade padrão por Wi-Fi 
permite a ligação às mais recentes aplicações da Raymarine para tablets e smartphones.

CÂMARAS DE VÍDEO RADAR IMAGEM TÉRMICA FLIR

AXIOM / AXIOM PRO SÉRIE gS

ÁUDIO

PILOTO AUTOMÁTICO 
EVOLUTION

MÓDULOS DE SONDA LIGAÇÃO Wi-Fi

TECLADO REMOTO

AXIOM

INSTRUMENTOS

P02-05_2018_MK1_LightHouse_3.indd   4 23/01/2018   11:16
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ATUALIZAÇÕES REGULARES AO LIGHTHOUSE
O LightHouse é uma interface de utilizador em expansão, com atualizações regulares GRATUITAS através da Internet. Certifique-se que se mantém 

atualizado em relação a todas as novidades, incluindo as cartas LightHouse disponíveis em www.raymarine.com/software

CONTROLOS DO LIGHTHOUSE LIVEVIEW MENUTM

Personalize a carta com facilidade e veja o ecrã de navegação a mudar em tempo real.
PERFIS DE UTILIZADOR
Os perfis de utilizador do 
LightHouse 3 guardam o seu 
ecrã inicial e preferências de 
configuração. 

P02-05_2018_MK1_LightHouse_3.indd   5 23/01/2018   11:16
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A família de displays de navegação Axiom® apresenta ecrãs robustos e táteis, disponíveis em 7.0, 9.0 e 12.1 polegadas e são 
alimentados pelo intuitivo sistema operativo LightHouse 3. Equipados com um processador Quad Core ultra rápido, os displays 
Axiom oferecem uma utilização suave, ao estilo de um tablet e imagens de Sonda RealVisionTM deslumbrantes. Concebidos para 
serem expansíveis, os displays Axiom suportam toda a gama de sensores, módulos e acessórios da Raymarine, incluindo o radar 

Quantum, módulos de sonda CHIRP, pilotos automáticos Evolution e câmaras térmicas e de visão noturna da FLIR.

A conectividade padrão por Wi-Fi permite a ligação às mais recentes aplicações da Raymarine para tablets e smartphones. 
Escolha um modelo Axiom base para navegação GPS ou escolha um Axiom com sonda RealVision 3D integrada. Os modelos 
Axiom com RealVision 3D apresentam imagens de sonda reais em 3D e sonda DownVision, SideVision e CHIRP convencional 

integradas num só transdutor RealVision 4-em-1. 

A X I O M

DISPLAYS MULTIFUNÇÕES AXIOM® 

7" 9" 12"
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 VENCEDOR DO PRESTIGIADO PRÉMIO DE 
INOVAÇÃO DO BOAT SHOW DE MIAMI 
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A X I O M

VISÃO TÉRMICA FLIR 
Combinada com as câmaras de visão noturna 
M132 e M232 da FLIR, a sofisticada tecnologia 
de análise de vídeo térmico ClearCruiseTM 
monitoriza ativamente a zona e fornece 
alertas sempre que qualquer objeto, exceto a 
água, entre no campo de visão da câmara.

SUPORTE PARA AS MELHORES CARTAS 
Da Navionics e da C-MAP. Ou escolha cartas 
LightHouse vetoriais e rasterizadas das 
principais empresas de cartografia como a NV 
Digital, Solteknik HB e outras... 

NOVO LIGHTHOUSE 3
Rápido, fluido e fácil de aprender. Uma 
interface organizada que poderá facilmente 
personalizar para adaptar ao seu estilo de 
navegação.

P06-09_2018_MK1_Axiom.indd   8 23/01/2018   11:17
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FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE PEIXES
Identifique facilmente as estruturas e localize 
os peixes com imagens reais da sonda 
RealVision™ 3D.

TECNOLOGIA DE SONDA COM 
ESTABILIZAÇÃO GIROSCÓPICA
A giro-estabilização compensa o movimento 
do barco, proporcionando imagens realistas 
de sonda em 3D.

TRANSDUTOR INTEGRADO
Os transdutores RealVision 3D combinam o 
CHIRP DownVision, o CHIRP SideVision, o 
CHIRP de alta frequência e o RealVision 3D 
num único corpo de transdutor.

ECRÃ ROBUSTO TODO EM VIDRO 
Otimizado para montagem embutida 
ou em superfície. Design elegante sem 
botões, deslize para ligar e desligar.

POTENTE SONDA DE 4 CANAIS
Suporta RealVision 3D, CHIRP DownVision, 
SideVision, sonda CHIRP de alta frequência 
com 600 Watt (50/200 kHz).

CHIRP DE LARGO ESPECTRO
Transmite em 60 frequências diferentes para 
obter as imagens de sonda mais realistas e, 
pura e simplesmente, a melhor identificação 
de peixe – sem esforço!

P06-09_2018_MK1_Axiom.indd   9 23/01/2018   11:17
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O Axiom Pro foi concebido para os comandantes que querem tudo. Disponível com o RealVision 3D, sonda CHIRP de 1kW 
e o controlo Raymarine HybridTouch, o Axiom Pro é o novo standard para displays multifunções “tudo-em-um”. E, com um 

processador quad core incrivelmente rápido, um ecrã super brilhante IPS de alta definição e o sistema operativo inteligente 
LightHouse, o Axiom Pro oferece uma experiência de navegação fluida e intuitiva. O Axiom Pro pode expandir-se facilmente 
para uma rede de navegação avançada que inclui vários ecrãs Raymarine Axiom, radar CHIRP, piloto automático Evolution, 

tecnologia de visão noturna térmica FLIR e muito mais. 

A X I O M  P R O

DISPLAYS MULTIFUNÇÕES AXIOM® PRO

9" 12" 16"
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CONTROLO INTUITIVO
Com o Raymarine HybridTouch, pode 
desfrutar de uma simples interação com o 
ecrã tátil ou assumir o controlo do Axiom 
Pro a partir do teclado e do controlo 
rotativo multifunções. A escolha é sua.

INCRIVELMENTE RÁPIDA
O processador Quad Core oferece uma 
resposta instantânea e a capacidade de 
executar múltiplas aplicações em simultâneo 
sem qualquer desaceleração.

DISTINTO E BRILHANTE
A tecnologia ótica e os painéis de display 
IPS de alta definição oferecem cores, clareza 
e contraste deslumbrantes em todas as 
condições de luminosidade. O Axiom Pro 
oferece imagens magníficas mesmo através 
de óculos de sol polarizados.

HYBRIDTOUCH™
Controle o Axiom Pro a partir do seu ecrã 
multi-tátil, seus botões e comando giratório ou 
qualquer combinação de ambos. A escolha 
é sua.

TECLA PERSONALIZÁVEL
Obtenha acesso instantâneo à sua 
função favorita com a tecla personalizada 
programável pelo utilizador.

SISTEMA OPERATIVO LIGHTHOUSE 3
Rápido, fluído e fácil de aprender. Uma 
interface organizada que poderá facilmente 
personalizar para adaptar ao seu estilo de 
navegação.

MODELOS COM SONDA INTEGRAD
Os modelos Axiom Pro S possuem uma sonda 
CHIRP de um só canal para leituras fiáveis de 
profundidade e pesca ocasional. Os modelos 
Axiom Pro RVX possuem uma sonda CHIRP 
de 1kW de duplo canal, sonda RealVision 3D, 
sonda DownVision e sonda SideVision.

Axiom Pro 9, 12, e 16

P10-13_2018_MK1_Axiom_Pro.indd   11 24/01/2018   09:23
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A X I O M  P R O

RADAR
Integra-se perfeitamente com Quantum CHIRP 
da Raymarine ou qualquer outro sistema de 
radar Raymarine para todas as condições de 
navegação noturna ou diurna em todas as 
condições meteorológicas.

REALVISION 3D
Identifique facilmente estruturas e localize os 
peixes com uma clareza semelhante a uma 
imagem real com a sonda RealVision 3D.

CHIRP BAIXO, MÉDIO OU ALTO
A sonda Axiom Pro oferece um amplo espetro 
de bandas de sonda CHIRP para pesca em 
águas profundas, médias e pouco profundas. 

P10-13_2018_MK1_Axiom_Pro.indd   12 24/01/2018   09:24
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CONECTIVIDADE AXIOM E AXIOM PRO

PRONTO PARA INTERLIGAR
Conecte displays Axiom, Axiom Pro e 
qualquer display LightHouse 3 através da 
rede de ligação fácil Raynet Ethernet. Crie 
uma rede de múltiplos displays Axiom ou 
expanda com radar, câmaras térmicas FLIR, 
câmaras de vídeo IP, módulos de sonda e 
mais.

NMEA2000 E SEATALKNG

Integre os displays Axiom com instrumentos, 
sensores eletrónicos do motor e pilotos 
automáticos através de cabos NMEA2000 ou 
SeaTalkng.

TRANSMISSÃO SEM FIOS PARA TV’S E 
MONITORES
Transmita a informação visualizada nos 
displays Axiom e Axiom Pro para Monitores 
Sem Fios (Miracast) e Smart TV’s compatíveis..

APLICAÇÕES MÓVEIS
Visualize e controle o seu Axiom e Axiom 
Pro através de Wi-Fi utilizando a aplicação 
RayRemote da Raymarine para smartphones 
e a aplicação Raycontrol para tablets. O Wi-Fi 
incorporado nos displays Axiom permite-lhe 
controlar os Axiom diretamente a partir do seu 
smartphone ou tablet. Pode ainda sincronizar 
pontos de navegação, rotas e cartas com as 
aplicações móveis da Navionics. 

MONITORIZAÇÃO VÍDEO
Fique atento a tudo o que se passa a bordo 
a partir da estação de governo com Axiom e 
câmaras IP da Raymarine. Os displays Axiom 
Pro também suportam uma entrada de vídeo 
analógico.

PORTA USB
Para discos externos, leitores remotos de 
cartões e carregamento de smartphones.

P10-13_2018_MK1_Axiom_Pro.indd   13 24/01/2018   09:24
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SÉRIE gS: DISPLAYS PREMIUM DE 
NAVEGAÇÃO MULTIFUNÇÃO GLASS BRIDGE

 Elegantes, flexíveis e fáceis de usar, os displays multifunções Série gS irão transformar a sua estação de 
governo num potente sistema de navegação Glass Bridge. Um passo acima dos sistemas tipo “black-box”, cada 
display Série gS é um display de navegação multifunções inteligente e autónomo. Como novidade para 2018, os 

displays Série gS Glass Bridge já podem ser atualizados com o rápido e intuitivo sistema operativo 
LightHouse 3.

9" 12" 16" 19"

S É R I E  g S

P14-17_2018_MK1_gS_Series.indd   14 24/01/2018   08:02
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MANTENHA-SE INFORMADO
Visualize o conjunto completo de informação 
de navegação, gráficos e dados com uma 
clareza impressionante. Ligue em rede a 
Série gS com a instrumentação do motor via 
NMEA 2000 e aceda a dados do motor e 
consumo de combustível. Para os motores 
com protocolo J1939, o opcional Interface 
Universal de Motor e Controlo ECI-100, faz a 
ponte entre os dados do motor e a rede da 
Série gS.

 PILOTOS AUTOMÁTICOS 
EVOLUTION RADAR  ANTI-COLISÃO  IMAGEM TÉRMICA  COMUTAÇÃO DIGITAL VÍDEO  MONITORIZAÇÃO DO MOTOR 

UMA COMBINAÇÃO PERFEITA
A aparência totalmente em vidro de uma 
ponta à outra da Série gS permite aos 
displays serem completamente embutidos no 
cockpit para uma experiência de navegação 
integrada e atrativa.

CONTROLO TÁTIL OU REMOTO
Desfrute de uma interação fluída e fácil 
através do ecrã tátil com o interface de 
utilizador LightHouse II da Raymarine ou 
interaja com qualquer display Série gS a partir 
do teclado remoto opcional.

P14-17_2018_MK1_gS_Series.indd   15 24/01/2018   08:02
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SAÍDA DE VÍDEO HD
A saída HDMI permite a ligação remota a 
monitores ou ecrãs grandes de TV. Ligue 
a Série gS à sua TV no salão e assuma 
o controlo do sistema no seu tablet ou 
smartphone através da aplicação móvel da 
Raymarine.

S É R I E  g S

TECLADO REMOTO RMK-10
O Teclado Remoto RMK-10, opcional, oferece 
controlo total de um ou vários displays a partir 
de uma localização remota.

P14-17_2018_MK1_gS_Series.indd   16 24/01/2018   08:02
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DISPLAYS
• 4 tamanhos de ecrã 9.0”, 12.1”, 15.4” ou 19”
•  LCD ultra brilhante visível à luz do sol
•  Display oticamente ligado para cor e 

contraste acentuado
•  Retroiluminação por LED de baixo 

consumo

CONECTIVIDADE
• 2x entradas de vídeo composto analógico 

para câmaras térmicas e entretenimento
•  Saída de vídeo HDMI
•  Cada display da Série gS está equipado 

com 3x portas Ethernet RayNet POE com 
comutação de rede integrada para uma 
conectividade simples e fiável

•  Suporte NMEA 2000 através da cablagem 
SeaTalkng

• Entrada e Saída NMEA 0183
• WiFi integrado para sincronizar com os 

aplicativos móveis da Raymarine no seu 
smartphone ou tablet

• Conectividade Bluetooth para 
smartphones com controlo  áudio remoto

• Ligação a alarme externo

gS95: 9.0" / gS125: 12.1" / gS195: 19.0" / gS165: 15.4"

RADAR  IMAGEM TÉRMICA FLIR

ANTI-COLISÃO AIS ÁUDIO

VÍDEO

COMUTAÇÃO DIGITAL

P14-17_2018_MK1_gS_Series.indd   17 24/01/2018   08:02
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C A R TA S  M A R Í T I M A S  -  V I S Ã O  G E R A L

Os displays multifunções e chartplotters têm agora a opção por três escolhas de cartografia num 
só Multifunções: a cartografia Navionics, C-MAP e a cada vez maior gama de cartas LightHouse da 

Raymarine, dar-lhe-ão uma experiência de navegação eficaz e flexível. Transforme a forma como navega 
com as cartas vetoriais de recursos completos, cartas rasterizadas dinâmicas e as opções de cartas 3D e 

de satélite.

CARTAS MARÍTIMAS: 
UMA ESCOLHA SEM PRECEDENTES

P18-19_2018_MK1_Charts.indd   18 25/01/2018   14:08
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CARTAS LIGHTHOUSE DA RAYMARINE
Cartas digitais LightHouse estão disponíveis 
nos formatos vectorial e raster, de fabricantes 
líderes em cartografia a nível mundial. Visite a 
loja de cartas LightHouse em raymarine.com 
para explorar cartas da IMRAY, Blue Latitude 
Press, NV Charts, Delius Klasin e outros.

CARTAS NAVIONICS
As cartas digitais Navionics são reconhecidas 
em todo o mundo pelas suas características 
inovadoras e de elevada qualidade como 
o SonarChart Live e Plotter Sync com as 
aplicações móveis Navionics. Os Displays 
Multifunções Axiom da Raymarine estão 
disponíveis com cartas Navionics e os 
utilizadores poderão tirar partido da 
subscrição Navionics’ Freshest Data para 
manterem sempre as suas cartas atualizadas

CARTAS C-MAP
A cartografia digital a nível mundial da C-MAP 
é precisa e fácil de compreender. A C-MAP 
oferece cartas vectoriais, raster dinâmicas, 
C-MAP Easy Routing e dados batimétricos de 
elevada resolução nos Displays Multifunções 
Axiom da Raymarine.

Imagens apenas para fins ilustrativos. A informação 
e conteúdo da embalagem encontram-se 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Visite a loja de Cartas 
LightHouse da Raymarine, 
em https://charts.raymarine.
com para adquirir cartas 
dos fabricantes líderes em 
cartografia.
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SONDAS
A Raymarine oferece uma grande variedade em tecnologias de sonda para todos os tipos de navegação e pesca. 

Os displays Axiom e Axiom Pro estão disponíveis com sonda RealVision 3D integrada que oferece um desempenho 
surpreendente e uma instalação simples. Os displays multifunções das séries Axiom, eS e gS também podem ser 

expandidos com módulos adicionais de sonda para satisfazer uma pesca costeira e em alto mar. Não importa onde 
navegue ou pesque, a gama de sondas da Raymarine tem a sua solução.

S O N D A S  -  V I S Ã O  G E R A L
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Disponível nos displays Axiom e Axiom Pro, a 
sonda RealVision 3D oferece aos pescadores 
a capacidade de visualizarem o que se 
passa abaixo, atrás e de lado do barco, 
em simultâneo e em três dimensões. Com 
um processador “Quad Core” ultra rápido 
e tecnologia de sonda com estabilização 
giroscópica, a RealVision 3D apresenta todo 
o mundo subaquático, incluindo estruturas, 
abrigos, peixe e vegetação, com um detalhe 
deslumbrante. Manipule a imagem 3D em 

qualquer direção ou inclinação e faça zoom 
para a examinar a partir de qualquer ângulo.

Pode ainda pausar e retroceder o histórico 
da sonda para visualizar mais de perto ou 
gravar um ponto de navegação. Active 
a funcionalidade GPS Trails para que a 
RealVision 3D utilize posicionamento GPS 
para construir o modelo 3D mais preciso do 
mundo subaquático e em tempo real.

TRANSDUTORES TUDO-EM-UM
Os Transdutores RealVision 3D combinam 
DownVision, CHIRP SideVision, CHIRP de 
Elevada Frequência e RealVision 3D num só 
transdutor.

REALVISION 3D™ 
SONDA SUPERIOR

RV-100
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SONDA DOWNVISION
SONDA SUPERIOR

Disponível no módulo de sonda CP200, displays Axiom e Axiom 
Pro, a sonda SideVision amplia o seu horizonte subaquático com 
uma visualização cristalina margem a margem, do peixe, espécies 
minúsculas e das estruturas subaquáticas. Desenvolvido com a mesma 
tecnologia CHIRP de sonda da premiada DownVision da Raymarine, 
a SideVision utiliza tecnologia avançada de processamento de sinal 
CHIRP para lhe permitir ver mais fundo, com maior nitidez e para 
detetar mais peixe do que as sondas tradicionais de varrimento lateral.

DESEMPENHO SUPERIOR DE ALCANCE
O processamento de sinal CHIRP da Raymarine oferece um excelente 
desempenho em alta resolução e com grande alcance. Identifique 
objetos e descubra peixes ainda mais longe, até 183 metros (600 pés) 
para cada lado.

Árvore subaquática Navio naufragado Peixe

SONDA SIDEVISION
SONDA SUPERIOR

S O N D A S  -  V I S Ã O  G E R A L

 Aeronave submersa Cardume de peixe Aglomeração massiva de isco 
seguida de peixe-espada-lírio

Estátua submersa, peixe e estrutura do fundo

Disponível no módulo de sonda CP100, displays Axiom e Axiom Pro 
e na gama Dragonfly, a sonda CHIRP DownVision apresenta imagens, 
tal como fotografias, do mundo por baixo do seu barco, permitindo-lhe 
imaginar com um detalhe surpreendente estruturas no fundo e em 
simultâneo detetar peixe. 

•  Imagens da estrutura do fundo, tipo fotografias com a tecnologia 
CHIRP DownVision

•  Duplo canal; mostra as imagens CHIRP DownVision as estruturas em 
alta resolução e em simultâneo deteta peixe com a sonda CHIRP

•  Disponíveis transdutores CHIRP de duplo feixe compatíveis, em 
configurações de montagem em painel de popa e passa casco de 
plástico e em bronze

PESCA EM ÁGUA DOCE
A sonda DownVision é a solução ideal para pescadores de água doce. 
A CHIRP DownVision facilmente identifica o habitat do achigã e de 
outras espécies aquáticas. 

PESCA COSTEIRA
Alcançando profundidades até 183 metros (600 pés) com o feixe 
DownVision e até 277 metros (900 pés) com o feixe cónico, a sonda 
DownVision é perfeita para a pesca costeira e numa baía. Visualize 
embarcações naufragadas com uma nitidez incomparável e utilize o 
segundo canal CHIRP para distinguir predadores e espécies minúscula
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SONDA DIGITAL
PARA PESCA COSTEIRA E DE ALTO MAR

SONDA CHIRP 
CHIRP DE ELEVADO DESEMPENHO PARA PESCA COSTEIRA E DE ALTO MAR

Disponível no módulo de sonda CP370, display Axiom e Axiom Pro, a 
Sonda Digital oferece uma clareza excecional, uma deteção de peixes 
mais nítida e um funcionamento automático de acordo com a tecnologia 
de processamento de sonda digital de última geração ClearPulseTM da 
Raymarine. A Sonda Digital funciona a 200kHz para a pesca costeira 
e 50kHz para pesca em alto mar. A tecnologia de processamento de 
sinais ClearPulseTM gere de forma inteligente os parâmetros da sonda 
em quaisquer condições, para que os pescadores possam dedicar mais 
tempo a pescar e menos tempo a ajustar a sonda.

DETALHES E CLAREZA IMPRESSIONANTES
Com 10 vezes mais resolução do que sondas convencionais, as sondas 
CHIRP de largo espectro da Raymarine detetam peixe com maior 
detalhe e nitidez e filtram automaticamente o ruído indesejado para 
que saiba sempre o que se passa debaixo da embarcação.

• O modo de ampliação TruZoom™ revela mais detalhes dos alvos e 
sem qualquer perda de resolução 

•  A frequência de emissões ultra rápida da sonda CP570 oferece um 
rastreio preciso do fundo marinho em condições extremas em alto 
mar

SONDA DE REFERÊNCIA PARA ALTO MAR
Excelente definição dos alvos e sensibilidade melhorada graças
à tecnologia de sonda CHIRP de amplo espectro, exclusiva da
Raymarine.

• Deteta peixes, identifica isco e efetua o seguimento do fundo do 
mar até uma profundidade de 3.000m (10.000pés) com dois canais 
de sonda CHIRP ajustáveis.

• Pesque em zonas distintas da coluna de água e em simultâneo com 
os dois canais de sonda de 2 kW, totalmente independentes, do 
modelo CP570.

Peixe isco Atum a alimentar-se

Rastreamento melhorado do fundo Controlo de sensibilidade automático melhoradoMaior redução de ruído

Disponível nos displays Axiom Pro e Módulos de Sonda CP470 e CP570
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Bem-vindos à Dragonfly®, eletrónica de qualidade superior para a pesca, tornada incrivelmente simples 
pela Raymarine. Com tecnologias avançadas como o CHIRP DownVision™ de espectro amplo e displays 

com revestimento ótico para todas as condições meteorológicas, as sondas Dragonfly permitem-lhe 
passar mais tempo a pescar e menos tempo a procurar o peixe.

D R A G O N F LY

DRAGONFLY SONDA/GPS
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DRAGONFLY 7 PRO
• Sonda CHIRP DownVision™ de 

duplo canal com Chartplotter 
de 7”

•  LCD de 7” Super Brilhante
•  Display preparado para 

qualquer condição 
meteorológica

•  GPS de 10Hz
•  Sonda para detetar peixe
•  Tecnologia CHIRP
•  Sonda DownVision™
•  Wi-Fish móvel

DRAGONFLY 4 PRO
• Sonda CHIRP DownVision™ de 

duplo canal com Chartplotter 
de 4.3”

•  Display para todas as 
condições meteorológicas

•  Sonda CHIRP para detetar 
peixes

•  GPS de 10Hz
•  Tecnologia CHIRP
•  Sonda DownVision™
•  Wi-Fish Móvel

DRAGONFLY 5 PRO
• GPS/Sonda CHIRP de duplo 

canal com DownVision™ de 5”
•  Display para todas as 

condições meteorológicas
•  Sonda CHIRP para detetar 

peixes
•  GPS de 10Hz
•  Tecnologia CHIRP
•  Sonda DownVision™
•  Wi-Fish Móvel

DRAGONFLY 5M
• GPS / Chartplotter de 5”
•  Display para todas as 

condições meteorológicas
•  GPS de 10Hz

WI-FISH: SONDA WI-FI CHIRP DOWNVISION™ PARA 
SMARTPHONES E TABLETS
• Transforme o seu smartphone numa potente sonda CHIRP 

DownVision™ com o módulo de sonda Wi-Fish™
•  Faça o download da aplicação gratuita Wi-Fish e ligue-se 

através de Wi-Fi padrão e estará a ver em tempo real a sonda 
diretamente no seu telemóvel ou tablet.

WI-FISH MÓVEL COM REALIDADE AUMENTADA
•  Utiliza o ponto de acesso Wi-Fi existente em qualquer Dragonfly-PRO e Wi- 

Fish.
•  Visualize e controle a sonda em tempo real no seu aparelho móvel.
•  Reproduza, pause ou volte atrás na sonda.
•  Faça uma captura de ecrã para partilhar instantaneamente nas redes sociais.
•  Quando usada com Dragonfly-PRO, a aplicação Wi-Fish apresenta também 

Navegação com waypoints em Realidade Aumentada e mapeamento através 
de um interface móvel amigável.

•  Utilize o seu aparelho móvel como um periscópio virtual e visualize os seus 
waypoints e sobreposições dos seus locais de pesca, no mundo real em seu 
redor
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Quer a sua paixão seja pesca em águas doces, no litoral ou pesca em alto mar, os nossos módulos de sonda 
DownVision™ e SideVision™ permitem-lhe obter imagens de estruturas e peixe em simultâneo - tudo com uma nitidez 

excecional. Com sondas desenhadas para pescadores amadores e profissionais, a nossa gama de módulos de sonda 
irá permitir- lhe passar mais tempo a apanhar peixe e menos tempo a procurá-lo.

MÓDULOS DE SONDA CHIRP DOWNVISION  
& SIDEVISION

S O N D A S
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CP200: MÓDULO DE SONDA CHIRP SIDEVISION
DESEMPENHO SUPERIOR DE 
ALCANCE
 O processamento de sinal 
CHIRP da Raymarine oferece 
um excelente desempenho em 
alta resolução e com grande 
alcance. Identifique objetos e 
descubra peixes ainda mais 
longe, até 183 metros (600 pés) 
para cada lado

CARACTERÍSTICAS CHAVE
•  Sonda CHIRP SideVision™ 

compatível em rede com os 
displays multifunções Série 
a, Série c, Série e, Série eS e 
Série gS

• Compatibilidade 
multi-sondas: veja 
simultaneamente o CHIRP 
SideVision™ em conjunto com 
outras sondas

•  Obtenha imagens de peixes, 
espécies minúsculas e 
estruturas do fundo marinho, 
a distâncias até 183 metros 
(600 pés) na horizontal para 
cada lado

•  O processamento de sinal 
CHIRP proporciona imagens 
cristalinas com um nível de 
definição impressionante

•  O transdutor ajustável CPT- 
200 otimiza o desempenho 
do varrimento tanto em 
águas pouco profundas 
como em águas muito 
profundas

CP100: MÓDULO DE SONDA CHIRP DOWNVISION
PESCA EM ÁGUA DOCE
O CP100 é a solução ideal 
de sonda para pescadores 
de águas doces. Combinado 
com os displays da Série e  
HybridTouch da Raymarine, o 
CP100 permite aos pescadores 
de água doce, criar uma 
rede com vários displays 
com controlo HybridTouch. 
As imagens reais CHIRP 
DownVision™, identificam 
facilmente o habitat do achigã e 
de outras espécies aquáticas.

PESCA COSTEIRA
Alcançando até 183 metros 
(600 pés) de profundidade 
com o feixe DownVision e até 
277 metros (900 pés) com o 
feixe cónico, o CP100 é perfeito 
para a pesca costeira e numa 
baía. Visualize embarcações 
naufragadas com uma nitidez 
incomparável e utilize o 
segundo canal CHIRP para 
distinguir predadores e espécies 
minúsculas.

CARACTERÍSTICAS CHAVE:
• Imagens da estrutura do 

fundo, tipo fotografias, 
com a tecnologia CHIRP 
DownVision da Raymarine.

• Duplo canal; mostra as 
imagens CHIRP DownVision 
das estruturas em alta 
resolução e em simultâneo 
deteta os peixes com a 
sonda CHIRP

• Liga em rede com a última 
geração de displays 
multifunções da Raymarine. 
Desde a compacta Série 
a, até à emblemática Série 
gS, o CP100 oferece-lhe 
uma visão submarina com 
resoluções até 1280 x 800 
píxeis.

• Disponíveis transdutores 
CHIRP de duplo feixe 
compatíveis, em 
configurações de montagem 
em painel de popa, e passa 
casco de plástico e em 
bronze.

CPT-200: TRANSDUTOR CHIRP 
SIDEVISION™
Concebido para a sonda CHIRP de 
alto desempenho, o transdutor CPT-
200 combina perfeitamente com o 
transcetor CHIRP CP200.

COMPATIBILIDADE COM DISPLAYS MULTIFUNÇÕES

Série a Série c

Série eS Série e

Série gS
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Quer a sua paixão seja pesca em águas doces, no litoral ou pesca em alto mar, os nossos 
módulos de sonda irão permitir-lhe obter imagens de estruturas e peixe em simultâneo - 

tudo com uma nitidez excecional. 

S O N D A S

MÓDULOS DE SONDA DIGITAL E CHIRP
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CP570 CHIRP (4KW)
MÓDULO DE SONDA CHIRP PROFISSIONAL 
PARA PESCA DE COMPETIÇÃO E DE ALTO 
MAR
Para o pescador profissional, os dois canais 
de sonda totalmente independentes do 
modelo CP570, oferecem uma identificação 
mais rápida dos alvos e contam com uma 
potência de saída combinada até 4kW. 

Definição superior de alvos e sensibilidade 
melhorada graças à exclusiva tecnologia de 
sonda CHIRP de largo espetro da Raymarine.

• Deteta peixe, identifica isco e efetua 
seguimento do fundo do mar até 3.000m 
(10.000 pés)

• Pesque em zonas distintas da coluna 
de água e em simultâneo com os dois 
canais de sonda de 2kW, totalmente 
independentes, do modelo CP570. 

• Com 10 vezes mais resolução que as 
sondas normais o CP570 deteta peixe com 
maior detalhe e nitidez. 

• Filtra automaticamente o ruído indesejado 
para saiba sempre o que se passa abaixo 
da embarcação. 

• O modo de ampliação TruZoomTM revela 
mais detalhes dos alvos sem qualquer 
perda de resolução. 

• A frequência de emissões ultra rápida da 
sonda CP570 oferece um rastreio preciso 
do fundo marinho em condições extremas 
em alto mar.

CP470 CHIRP (2KW)
MÓDULO DE SONDA DE ALTO 
RENDIMENTO PARA PESCA COSTEIRA E 
DE ALTO MAR
Concebidas para quem leva a pesca a 
sério, as sondas CP470 oferecem a melhor 
separação de objetos e imagens de sonda de 
alta resolução para os displays multifunções 
da Raymarine. Utilizando um largo espectro 
de frequências e maior sensibilidade, o 
transcetor avançado CHIRP do módulo de 
sonda CP470 pode ver através de cardumes 
compactos de peixe, identificar variações de 
temperatura e ao mesmo tempo, localizar o 
peixe desejado.

• Ideal para pesca em alto mar e condições 
adversas. 

• O módulo de sonda CP470 filtra 
inteligentemente o ruído indesejado 
enquanto deteta alvos de peixe em alta 
resolução e realiza um seguimento fiável 
do fundo marinho. 

• Deteta peixe, identifica isco e efetua 
seguimento do fundo do mar até uma 
profundidade de 3.000m (10.000 pés) com 
dois canais de sonda CHIRP ajustáveis. 

CP370 DIGITAL (1KW)
MÓDULO DE SONDA DIGITAL PARA PESCA 
COSTEIRA E DE ALTO MAR
O módulo digital CP370 oferece uma clareza 
excecional, uma deteção de peixes mais nítida 
e um funcionamento automático de acordo 
com a tecnologia de processamento de 
sonda digital de última geração ClearPulse™ 
da Raymarine. O CP370 conta até 1.000 
Watts de potência e funciona a 200kHz para 
a pesca costeira e 50kHz para pesca em 
alto mar. A tecnologia de processamento de 
sinais ClearPulse™ gere inteligentemente os 
parâmetros da sonda CP370 em quaisquer 
condições para que os pescadores possam 
dedicar mais tempo a pescar e menos tempo 
a ajustar a sonda.

• Os controlos inteligentes de intensidade 
dos alvos mostram isco e peixe com uma 
clareza excecional

• Os filtros digitais melhorados detetam o 
peixe em toda a coluna de água

• Dedique menos tempo a procurar o peixe 
e mais tempo a pescar. Com o CP370 não 
precisa de advinhar para poder interpretar 
o ecrã da sonda.

• Pesquise o fundo marinho em condições 
extremas com a tecnologia avançada de 
processamento de sinal ClearPulse™.

• Os novos e melhorados algoritmos de 
rastreio oferecem um desempenho 
confiável em condições difíceis como 
deslocar-se em grande velocidade e 
transitar entre desfiladeiros. 

TRANSDUTORES
Para informação mais detalhada sobre os 
transdutores disponíveis para os módulos de sonda 
CP370 / CP470 / CP570, visite por favor o site  
www.raymarine.eu

CP370 CP470 CP570

COMPATIBILIDADE DISPLAYS MULTIFUNÇÕES

Axiom Axiom Pro Série gS

Série eS Série a
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C O N S C I Ê N C I A  S I T U A C I O N A L

De dia e de noite, os sistemas de radar da Raymarine mantêm-no informado do tráfego circundante, 
perigos, chuva, aves marinhas e muito mais. Desde o radar CHIRP Quantum™ às antenas abertas 
Super HD Color de ultra elevado rendimento, a Raymarine tem a solução perfeita de radar para 

qualquer embarcação. 

RADAR

MODO DE PÁSSAROS
O modo de pássaros otimiza automaticamente 
o radar para detetar aves marinhas, alertando 
os pescadores para a localização do peixe. 
Disponível nos sistemas de radar HD Color de 
radome e antenas abertas. 

LEITURA EM ESCALA DUPLA
Monitoriza simultaneamente alvos próximos 
e distantes apenas com uma única antena 
de radar no modo de escala dupla, e que se 
encontra em sistemas de radar a cores HD e 
Super HD. 

RASTREIO DE ALVOS
Nem tudo transmite AIS. Utilizando o sistema 
MARPA* (mini sistema automático de traçado 
de radar) permite identificar embarcações, a 
sua velocidade, rumo e ponto de aproximação 
máxima (CPA) e o tempo até ao ponto de 
aproximação máxima (TPCA) bem como 
estabelecer alarmes de perigo/aproximação, 
e sobrepôr a informação de AIS para mais 
esclarecimentos sobre o alvo.
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RADAR E IMAGEM TÉRMICA
Cada radar Raymarine pode ser integrado 
com os sistemas de visão noturna térmica 
da FLIR. Identifica instantaneamente os alvos 
de radar de noite e dia. Rastreio de alvos 
Slew-to-cue com os sistemas de câmaras de 
visão noturna térmica de rotação horizontal e 
vertical.

DETEÇÃO EM ALCANCE CURTO
A tecnologia de Compressão de Impulsos 
CHIRP permite uma deteção de alvos tão 
próximos quanto 6m (18 pés), garantindo 
uma confiança extra em nevoeiro cerrado e 
visibilidade reduzida.

DETALHE E NITIDEZ
Os sistemas de radar da Raymarine produzem 
alvos precisos e nítidos e graças à rejeição 
automática de ruído de mar produzem 
imagens de radar com um realismo e uma 
clareza impressionante. 

NOVA ANTENA DE RADAR  
QUANTUM 2 DOPPLER
A tecnologia Doppler da Raymarine 
permite distinguir mais facilmente os alvos 
potencialmente perigosos, quando se navega 
em zonas de tráfego intenso. Disponível 
na nova antena de radar CHIRP de estado 
sólido Quantum 2, o modo Doppler destaca 
instantaneamente os alvos de radar em 
movimento e através dum código de cores, 
indica se estão a afastar ou a aproximar da sua 
embarcação. 
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A Raymarine oferece uma vasta gama de antenas de radar com opções para servir qualquer tipo de 
embarcação. As antenas de radome Quantum oferecem um desempenho superior em curto alcance e a 
opção de uma conveniente conectividade sem fios. As antenas de radome e antenas abertas HD Color 
possuem transmissores potentes e características avançadas como o modo de pássaros, escala dupla e 

o modo de alta velocidade de 48 RPM.

R A D A R

ANTENAS DE RADAR
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DESEMPENHO SUPERIOR
• A tecnologia de Compressão de Impulsos CHIRP da Quantum, 

utiliza múltiplos impulsos comprimidos de radar com a tecnologia 
avançada ATX™ de separação de alvos, exclusiva da FLIR.

• O radar Quantum com ATX™, apresenta os alvos tais como, 
embarcações, ponto de referência, boias, e fenómenos 
meteorológicos com uma resolução e uma qualidade de 
discriminação sem igual em relação aos radares tradicionais de 
magnetrão

• Deteção excelente em alcances curtos e detalhe melhorado de 
alvos com um alcance mínimo de 6m (18pés)

• Consciência imediata - Quantum arranca e em segundos está pronto 
a funcionar

• Uma rejeição superior de interferências elimina o ruído proveniente 
de outros radares

ENERGIA EFICIENTE E DESIGN LEVE
• Pesa menos 50% do que os radares tradicionais de magnetrão
• Emissões seguras graças ao transmissor Quantum de estado sólido 

de baixa potência
• Consumo energético muito reduzido (17 Watts em transmissão e 7 

Watts em standby)
• Duração prolongada da bateria da embarcação quando à vela

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
• Ligação Wi-Fi simples entre a antena Quantum e qualquer display 

multifunções Raymarine dotado de LightHouse
• O cabo de alimentação de reduzido diâmetro da antena Quantum é 

fácil de passar em espaços estreitos
• Atualização fácil - Quantum utiliza o mesmo tipo de furação da 

geração anterior de radares
• Cabo adaptador opcional Quantum elimina a necessidade de ter de 

passar novos cabos de radar

RADAR DOPPLER QUANTUM E QUANTUM 2
Estabelecendo um novo padrão para os radares compactos de estado sólido, as antenas Quantum e Quantum 2 oferecem uma imagem 
superior de radar em alcances longos e extremamente curtos, recorrendo à tecnologia de compressão de impulsos CHIRP. O sistema Wi-
Fi integrado e a cablagem fina facilitam a instalação enquanto que a eficiência energética e o design leve da antena Quantum garantem 
emissões seguras de radiação e reduzem substancialmente o consumo de energia. 

TECNOLOGIA DOPPLER ANTI- COLISÃO
A Quantum 2 destaca instantaneamente os alvos de radar em movimento, 
e através dum código de cores, indica se estão a afastar ou a aproximar 
da sua embarcação. A Quantum 2 com tecnologia Doppler permite 
distinguir mais facilmente os alvos potencialmente perigosos, quando 
se navega especialmente em zonas de tráfego intenso. A Quantum 2 
oferece uma consciência situacional superior com o rastreio de alvos 
completamente automático MARPA. Desenvolvidos para embarcações de 
forças de segurança e de busca e salvamento, os algoritmos de rastreio 
da Quantum 2 produzem soluções rápidas, precisas e estáveis para o 
manter informado acerca do tráfego circundante. 

QUANTUM 2: CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Com todas as características e desempenho do radar Quantum e mais:
• Com o Doppler a apresentação de alvos em movimento permite de 

imediato uma maior consciência situacional. 
• Rastreio de alvos completamente automático, MARPA, elimina 

a necessidade de seleccionar manualmente alvos de interesse, 
mantendo os seus olhos na água. 

• Histórico do rastro verdadeiro dos alvos mostra-lhe o histórico da 
movimentação dos alvos
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ANTENAS ABERTAS HD E SUPER HD COLOR
Sendo a escolha de barcos a motor de médio e grande porte e de 
veleiros, estas antenas abertas oferecem uma sensibilidade maior, 
melhor deteção de objetos, e uma melhor separação dos objetos. Os 
sistemas de antena aberta estão disponíveis com transmissores de 
4kW ou 12kW para um desempenho excepcional em todas as escalas.

RADAR SUPER HD COLOR - 256 CORES
• Opções de antena aberta de 48 e 72 polegadas 
• Escolha de potência de saída de 4KW ou 12kW 
• Maior escala dinâmica que um radar convencional 
• Adquire e processa grandes quantidades de informação sobre 

os ecos que normalmente se perdem com um radar analógico 
convencional 

• Inteligentemente isola e identifica os objetos verdadeiros no radar e 
simultaneamente elimina o ruído indesejável 

• Largura de feixe extra estreito, localiza objetos com uma claridade 
deslumbrante e fornece imagens de radar incrivelmente mais claras 

• O modo de pássaros pode marcar alvos de pesca até 10 milhas 
náuticas de distância
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 Rastreio de Alvos  Excecional Modo de Pássaros  Imagem melhorada de radar 

ANTENAS DE RADOME HD COLOR
As antenas de radome são a combinação perfeita entre a dimensão da 
antena, peso leve e alto rendimento. Escolha uma antena de radome 
quando o espaço é limitado ou restringido pelo cordame. As antenas 
de radome consomem menos energia que as antenas abertas, que são 
essenciais para veleiros de cruzeiro de longas distâncias.

RADAR HD COLOR - 256 CORES
• Radomes de 4kW de 18 e 24 polegadas 
• Antenas Abertas de 48 e 72 polegadas com potências de 4kw ou 

12kW 
• Deteção e interpretação superior de alvos 
• Identifica tipos de alvos, deteta automaticamente alvos fracos e 

distantes e elimina virtualmente o ruído 
• Transmissor e recetor adaptativos ajustam automaticamente as 

mudanças ambientais e condições de mar 
• Imagens de radar radicalmente mais nítidas 
• Ecos nítidos e bem definidos 
• Separação superior de alvos e apresentação real de alvos 
• Modos de escala dupla, de pássaros e de alta velocidade em 48 

RPM.
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Tecnologia Evolution: O culminar da experiência em pilotos automáticos da Raymarine, do ‘R&D’ dos 
Sistemas FLIR, e da tecnologia avançada de orientação aeroespacial. Os algoritmos de controlo AI do 

Evolution fornecem um novo nível em controlo de precisão do piloto automático.

P I L O T O S  A U T O M ÁT I C O S

REGATA, CRUZEIRO OU PESCA 
EVOLUTION VAI COMANDAR
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DESEMPENHO EM REGATAS
Quando só o melhor tem sucesso. 
Manutenção afiada de rumo. Perfeitamente 
ajustado para os regatistas!

DESEMPENHO EM CRUZEIROS
Manutenção esplêndida de rumo e viradas 
rápidas em quaisquer circunstâncias - os 
skippers escolhem Raymarine

DESEMPENHO EM LAZER
Para uma navegação relaxada quando o 
que deseja mais é apanhar banhos de sol e 
esquecer-se do rumo.

TECNOLOGIA AEROESPACIAL
Monitorização da precisão em 9 eixos do 
balanço proa-popa e bombordo-estibordo, 
guinada e rumo

CONSUMO EFICIENTE
Os pilotos automáticos Evolution governam 
com tanta precisão que o ajudarão a 
economizar combustível e a chegar mais 
rápido ao destino

FÁCIL DE INSTALAR
•  Liberdade em relação às restrições dos 

sensores de rumo convencionais
• O sensor EV pode ser instalado acima ou 

abaixo do convés, virado ao contrário ou 
fora da linha central da embarcação

•  Não são necessários processos longos de 
calibração

•  Calibração automática da bússola
• Ligações “Plug and Play”

EVOLUTION: PERFEIÇÃO EM PILOTO 
AUTOMÁTICO
O sensor EV de 9-eixos Evolution recorre 
a algoritmos patenteados para melhorar a 
precisão das condições de vento obtidas. 
Um maior conhecimento do ângulo do vento 
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.

EVOLUTION TRACK IQ™
A exclusiva tecnologia Evolution TrackIQTM 
apresenta a melhor navegação para 
waypoints de GPS da sua classe. Algoritmos 
Evolution patenteados e a giro estabilização 
em 9-eixos compensam os efeitos das 
condições do mar e o movimento da 
embarcação, permitindo ao Evolution 
manobrar mais suavemente e manter a 
embarcação num rumo planeado pelo 
GPS e com uma precisão inacreditável, 
independentemente da dimensão do barco.

P36-41_2018_MK1_Autopilots.indd   37 29/01/2018   14:37



38

PILOTOS AUTOMÁTICOS DE COCKPIT E DE INTERIOR
Os pilotos EV-1 consistem numa Unidade de Controlo, Sensor EV-1, Unidade Atuadora do Piloto (ACU) e a unidade de potência. A escolha da 
unidade de potência (mecânica/hidráulica montada no interior ou no cokpit) e uma ACU correta para o seu barco, dependerá do sistema de 
governo e do deslocamento do próprio barco.

UNIDADE DE POTÊNCIA
(O TIPO DEPENDE DO SISTEMA DE GOVERNO)UNIDADE ATUADORA DO PILOTOEV-1p70s

P I L O T O S  A U T O M ÁT I C O S

CONTROLO DO PILOTO AUTOMÁTICO
Complete o seu sistema de piloto Evolution com uma unidade de controlo p70s ou p70Rs. As unidades p70s e p70Rs apresentam displays com 
cores vibrantes e funcionam com o intuitivo interface de utilizador LightHouse da Raymarine. LightHouse organiza todas as opções numa estrutura 
simples de menus, de forma a que, com o processo de ajuste rápido em 3 passos, o Evolution estará pronto a funcionar em apenas alguns minutos.

UNIDADE DE CONTROLO p70s
Concebido para veleiros, o p70s oferece mudanças simples e diretas 
de rumo de 1 e 10 graus com um toque no botão.

UNIDADE DE CONTROLO p70Rs
Apresenta um controlo rotativo para barcos a motor. Use o comando 
rotativo para fazer alterações no menú e no rumo, ou ative o modo 
Power Steer e governe manualmente directamente da unidade p70Rs.
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ECI-100 INTERFACE UNIVERSAL DE MOTOR E CONTROLO

O Interface Universal de Motor e Controlo é uma solução inovadora e 
económica para fazer a correspondência entre a instrumentação do motor e 
sistemas de governo drive-by-wire com os sistemas de navegação e pilotos 
automáticos da Raymarine.

O ECI-100 é uma solução simples isolada Can Bus que oferece uma 
integração fiável com os displays multifunções da última geração da 
Raymarine e fornece um interface perfeito de governo de piloto para o 
sistema de piloto automático Evolution EV-2 Drive-by-Wire da Raymarine.

Nota: Consulte o nosso sítio na internet para uma lista de motores 
compatíveis.

MOTOR FORA DE BORDAMOTOR INTERIOREV-2p70s

EV-2 PROPULSÃO POR CABO “DRIVE-BY-WIRE”
EV-2 foi concebido para os sistemas de governo por cabo mais modernos e liga-se directamente ao bus SeaTalkng da Raymarine. O EV-2 dispõe 
também de uma porta CAN bus dedicada para a ligação direta a sistemas de governo por cabo – tais como os sistemas com Unidades ZF Pod, 
Yamaha Helm Master, Volvo IPS* e SeaStar Solutions Optimus.

Uma ligação do CAN Bus ao EV-2 elimina a necessidade da Unidade Atuadora do Piloto (ACU), simplificando assim a instalação.

* Para uma instalação rápida e fácil, usar o Interface Universal de Motor e Controlo ECI-100.
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P I L O T O S  A U T O M ÁT I C O S

SISTEMAS DE PILOTOS AUTOMÁTICOS

PILOTOS AUTOMÁTICOS DE COCKPIT 
Os pilotos EV-100 são instalados na 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. A tabela seguinte lista os pilotos de 
cockpit e a sua aplicação ideal.

EV-100 POWER HIDRÁULICO
Governo hidráulico de 3.1pol3 - 6.7pol3 / 50-110cc, 12V

EV-100 CANA DE LEME
Veleiros governados por cana até 6.000 kgs / 13.200 lbs

EV-150 POWER HIDRÁULICO
Governo hidráulico de 4.9pol3 - 14.0pol3 / 80-230cc, 12V

EV-100 RODA DE LEME
Veleiros governados por roda até 7.500 Kgs /  16.000 lbs

EV-300 SOLENOIDES
Embarcações com sistemas de controlo por solenoides

EV-200/EV-400 SISTEMA PARA VELEIROS
EV-200: Veleiros de dimensões médias até 11.000 kg 
EV-400: Veleiros de grandes dimensões até 35.000 kg

EV DRIVE-BY-WIRE
Sistemas de governo drive-by-wire

EV-200/EV-400 SISTEMA PARA BARCOS A MOTOR
EV-200: Governo hidráulico de 4.9pol3 - 14.0pol3 / 80-230cc
EV-400: Governo hidráulico de 14.0pol3 - 30.5pol3 / 230-500cc

PILOTOS AUTOMÁTICOS INTERIORES
A gama interior Evolution consiste em packs de piloto concebidos 
especificamente de acordo com os tipos de barco, sistemas de 
governo e deslocamentos. Deste modo a seleção dum pack é 
determinada por:

1. O tipo de sistema de governo instalado no barco
2. Nos sistemas de governo hidráulico, a bomba tem de coincidir com 

a capacidade do cilindro (em cc)
3. A dimensão e deslocamento do seu barco – tenha sempre em 

consideração o deslocamento máximo do barco (normalmente uns 
20% acima do deslocamento designado)

SISTEMAS DE PILOTOS AUTOMÁTICOS

EV-1 NEW ACU-150 p70Rs Unidade Hidráulica Tipo 1EV-1 ACU-100 p70s Unidade de Cana

EV-1 ACU-100 p70Rs Unidade Hidráulica 0,5LEV-1 ACU-100 p70s Unidade de Roda

EV-1 ACU-200 p70Rs Unidade Hidráulica Tipo 1 EV-1 ACU-300 p70Rs

EV-1 ACU-200 p70s Unidade Linear Mecânica Tipo 1 EV-2 p70Rs
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HYDRO-BALANCE
A tecnologia Hydro-Balance™ oferece uma 
performance superior de piloto automático 
para barcos com direção hidráulica, e 
em particular em barcos de governo sem 
referência de leme e com motores fora de 
borda.

A tecnologia patenteada Hydro-Balance 
compensa automaticamente o ar retido, a 
dilatação dos tubos e a direção do torque. 
Hydro-Balance está disponível como parte da 
atualização gratuita de software Evolution R4.

MODOS DE PESCA
Os modos de pesca estão disponíveis quando 
as unidades de controlo p70s e p70Rs são 
usadas com o Evolution.

EVOLUTION, A PERFEIÇÃO EM TODAS AS 
DIREÇÕES
• A favor do vento com genoa
• Amplo alcance com aquartelamento de 

mar
• Contra o vento em rola curta

CONTROLO DO PILOTO PELO DISPLAY 
MULTIFUNÇÕES
Os pilotos Evolution podem também ser 
controlados pelos displays multifunções Série 
a, Série c, Série e, Série eS e Série gS da 
Raymarine.

FOLLOW ON TILLER - CONTROLO REMOTO PARA PILOTOS 
EVOLUTION
O comando remoto “Follow-On Tiller” de piloto 
automático fornece um controlo totalmente 
funcional a qualquer local remoto a bordo 
incluindo locais secundários de controlo. Com 
um simples premir de botão, o comando ativa 
o modo de governo “Power Steer” do piloto 
Evolution, permitindo-lhe comandos precisos 
de variação do leme até 35º. Instale o 
Comando “Follow-On Tiller” em asas da ponte, 
locais de manobra à popa ou até mesmo nos 
braços da cadeira de comando ao leme. O 
seu design intuitivo permite-lhe efetuar ajustes 
precisos de leme com um simples movimento 
do braço.

·  Concebido para instalação em superfície 
plana e rígida.

·  Proteção à prova de água para instalações 
acima do convés.

·  Podem ser instalados até quatro 
controlos “Follow-On Tiller” a bordo das 
embarcações, permitindo controlo a partir 
de vários locais.

·  A instalação é simples, graças à 
conectividade SeaTalkng.

·  O controlo remoto “Follow-On Tiller” foi 
concebido para ser utilizado em Sistemas 
de Piloto Automático Evolution da 
Raymarine em barcos a motor apenas. 
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As câmaras de visão térmica noturna da FLIR transformam a noite em dia, mantendo-o em segurança na água e permitindo-
lhe navegar com confiança. Os sistemas Raymarine e s câmaras térmicas da FLIR integram-se entre si e oferecem a exclusiva 

tecnologia de consciência situacional como a análise térmica ClearCruiseTM, para um reconhecimento mais fácil de outras 
embarcações e perigos à navegação.

C O N S C I Ê N C I A  S I T U A C I O N A L

VISÃO TÉRMICA FLIR

VEJA O CALOR

Visão FLIR: a imagem térmica é imune a luz 
visível e brilho. Para além de ser possível 
distinguir o barco polícia, consegue-se ver 
também a boia e o cais pela sua popa.

A Sua Visão: Luzes de emergência numa 
embarcação da polícia confundem-se com 
as luzes de navegação dificultando a sua 
identificação de noite.

A imagem térmica funciona à noite e de dia, 
em escuridão completa ou com luz brilhante 
do sol, através de fumo, poeiras e até 
mesmo nevoeiro ligeiro, para manter os seus 
passageiros e tripulação a salvo de perigos e 
ameaças.

A SUA VISÃO VISÃO FLIR

Quando conectados às câmaras M132 ou M232 da FLIR, a exclusiva tecnologia de análise 
de vídeo térmico da FLIR ClearCruise™, permite ao Axiom monitorizar o panorama térmico e 
fornecer alertas quando qualquer objeto, não-água, entre no campo de visão da câmara.
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A imagem térmica deteta instantaneamente 
kayaks, pranchas de paddle e embarcações 
pessoais. O calor do próprio kayaker o tornam 
num alvo distinto para a imagem térmica FLIR.

Imagem térmica é a forma mais rápida de 
detetar uma pessoa na água. A palete de 
cores da funcionalidade InstAlertTM da FLIR 
pode realçar até o alvo mais quente, tornando 
a sua deteção mais rápida e simples.

Seja de dia ou de noite, a imagem térmica 
FLIR deteta obstáculos como rochedos, 
ajudas à navegação e mais. Carregados pela 
luz do dia, estes objetos continuam a emitir 
calor infravermelho durante toda a noite.

NAVEGUE EM SEGURANÇA E EVITE PERIGOS

As câmaras térmicas FLIR tornam mais simples 
a confirmação do posicionamento das ajudas 
à navegação e marcas em terra. Câmaras 
com rotação horizontal, vertical e zoom 
podem ainda ser integradas com os displays 
multifunções Axiom e radares Raymarine para 
tornar a identificação do alvo mais simples.

Visão FLIR: Imagem térmica deteta facilmente 
a caixa a flutuar, assim como os contornos 
da ponte ao fundo, A câmara térmica é 
completamente imune aos efeitos de luz 
brilhante da cidade e ao clarão.

Para além do poder da visão térmica, 
algumas câmaras térmicas marítimas da FLIR 
possuem tecnologia de análise de vídeo para 
reconhecimento e seguimento automático de 
objetos no seu campo de visão.

A Sua Visão: Detritos flutuantes quase 
impossíveis de detetar à noite, especialmente 
com luzes brilhantes em fundo.

VEJA DE NOITE

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL MELHORADA
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CÂMARAS TÉRMICAS DE VISÃO NOTURNA

OCEAN SCOUT PORTÁTIL
A Ocean Scout é uma câmara de visão 
noturna térmica compacta e robusta que 
lhe permite visualizar outras embarcações, 
pontos de referência em terra, bóias e objetos 
flutuantes numa escuridão total.

Dispondo agora dum display LCD de alta 
resolução e da tecnologia líder em sensores 
térmicos da FLIR, a câmara Ocean Scout faz 
com que o seu tempo passado na água seja 
mais seguro e relaxante.

OCEAN SCOUT TK PORTÁTIL
A Ocean Scout TK da FLIR é uma câmara 
marítima de visão noturna térmica que amplia 
a sua visão na água, durante o dia ou à 
noite, para que você tenha maior perceção e 
segurança. Enquanto câmara térmica, a Ocean 
Scout TK gera imagens com base no calor 
e não na luz visível. Navios, embarcações, 
boias e outros obstáculos emitem calor e 
aparecem claramente sob todas as condições 
de luminosidade, desde a escuridão total até 
o brilho ofuscante da luz solar.

As câmaras térmicas de visão noturna da Raymarine dão aos capitães a confiança necessária para 
navegar com segurança na escuridão total.

Projetadas com tecnologia de imagem térmica genuína da FLIR, as câmaras térmicas de visão
noturna da Raymarine são concebidas para uma operação simples e perfeita com os displays

multifunções da Raymarine.

I M A G E M  T É R M I C A

OCEAN SCOUT TK

OCEAN SCOUT
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Para mais informação acerca da gama completa de câmaras térmicas, visite o site www.raymarine.eu

SÉRIES M132 E M232 

As câmaras marítimas de visão térmica noturna 
M132 e M232 da FLIR elevam a acessibilidade 
e fácil integração a um novo patamar. Com 
uma resolução térmica de 320x240, vídeo 
por IP e zoom digital integrados na câmara 
mais pequena e leve do mercado, com 
rotação vertical/horizontal, as M132 e M232 
são complementos perfeitos para qualquer 

embarcação. Combine os displays Axiom 
ou Axiom Pro com as câmaras térmicas 
FLIR M132 ou M232 e usufrua da tecnologia 
ClearCruise™ IR Analytics. O Axiom irá alertá-lo 
automaticamente para quaisquer obstáculos 
no seu caminho.

MONITORIZAÇÃO TÉRMICA AX8
Ganhe toda uma visão do sistema mecânico 
da sua embarcação com a nova câmara de 
monitorização térmica AX8. Combinando 
câmaras térmicas e visíveis, num conjunto 
acessível, a AX8 integra-se com os displays 
multifunções da Raymarine e envia alertas 
audíveis e visíveis sempre que a temperatura 
das partes mecânicas ultrapasse os limites 
pré-definidos. Mantenha um olhar atento aos 

equipamentos mais críticos como os motores, 
colectores de escape, rolamentos do veio e 
detete quaisquer problemas antes que estes o 
deixem sem soluções. A tecnologia exclusiva 
de imagem MSX® mistura as imagens visíveis 
e térmicas para obter uma imagem mais 
detalhada que é mais fácil de entender.

RANGE & DETECTION

MOB Pequena Embarcação

Ocean Scout TK 100m (390ft)

Ocean Scout 240 350m (1,150ft) 0.9 km (0.48nm)

Ocean Scout 320 550m (1,800ft) 1.5km (0.84nm)

Ocean Scout 640 1,140m (3,705ft) 3.2km (1,73nm)

M132/M232 457m (1,500ft) 1.3km (0.67nm)
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As câmaras de vídeo da Raymarine transformam o seu display multifunções Raymarine num poderoso 
sistema de observação por vídeo. Pode ligar várias câmaras baseadas em IP ao seu display multifunções 

dotado com LightHouse II da Raymarine e manter-se a par de tudo o que se passa. Com um simples 
toque no ecrã tátil do display multifunções poderá alternar entre as câmaras. O sistema LightHouse II 

suporta visualização, gravação, reprodução de vídeo e captura de imagem.

C Â M A R A S  D E  V Í D E O

CÂMARAS DE VÍDEO MARÍTIMAS
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CAM50
• Câmara de vídeo analógica com 

saída de vídeo composto
• Ideal para montar no salão, casa do 

leme ou casa das máquinas
• Ligação “plug-and-play” com os 

displays multifunções da Raymarine
• Montagem no teto ou na parede
• Movimento vertical e horizontal 

ajustável manualmente

CAM210IP
Câmara robusta de alta definição, para 
uma utilização diurna e noturna e própria 
para todo o tipo de aplicações acima do 
convés. A câmara possui uma proteção 
solar integrada para garantir a máxima 
visibilidade, e é de pequena dimensão 
para facilitar a instalação em qualquer 
lugar do barco.

• Ligação “plug-and-play” a displays 
multifunções dotados com 
LightHouse II da Raymarine

• Alimentação pela rede de dados 
(PoE) ou por ligação direta a 12V CC

• LED’s de infravermelhos de 
alto brilho para uma operação 
em escuridão total

• Processamento digital de 
desembaciamento melhora 
a imagem obtida em más 
condições meteorológicas 
(poluição, nevoeiro ou fumo)

• Tecnologia inteligente de 
infravermelhos para obtenção 
de imagens de vídeo claras à 
noite em quaisquer condições.

CAM220IP
Câmara robusta de alta definição, para 
uma utilização diurna e noturna e própria 
para todo o tipo de aplicações acima ou 
abaixo do convés. Com um design tipo 
globo ocular permite escolher qualquer 
ponto à sua volta enquanto que a sua 
pequena dimensão proporciona uma 
instalação rápida. Estilizada para se 
integrar perfeitamente no design e 
estética do seu barco.

• Ligação “plug-and-play” a displays 
multifunções dotados com 
LightHouse II da Raymarine

• Alimentação pela rede de dados 
(PoE) ou por ligação direta a 12V CC

• Uma estrutura mecânica simples 
que permite à câmara ficar firme 
e bloqueada na sua posição 

• LED’s de infravermelhos de 
alto brilho para uma operação 
em escuridão total
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Os sistemas AIS (Sistema de Identificação Automática) permitem a troca de informação e navegação, 
sem fios, entre as embarcações e os centros costeiros de supervisão do tráfego marítimo. Os navios 

comerciais de longo curso e outras embarcações equipadas com transmissores de AIS, emitem 
mensagens que incluem o nome da embarcação, rumo, velocidade e estado de navegação.

A I S

AIS DA RAYMARINE

TRANSMITA A SUA POSIÇÃO
Equipar um transcetor de AIS 
Classe A ou Classe B garante 
que a sua embarcação seja vista 
por outras equipadas com AIS.

PROTEÇÃO DA EMBARCAÇÃO
Fazendo parte de uma rede 
devidamente configurada, o AIS 
permite aos proprietários de uma 
embarcação serem alertados 
para movimentos não autorizados 
da embarcação. 

GESTÃO DE PORTO
Um sistema AIS pode ser 
utilizado como uma ferramenta, 
extremamente eficaz, de gestão 
de portos, permitindo uma 
identificação fácil, e controlo e 
direção das embarcações.

MONITORIZAÇÃO COSTEIRA
Um AIS e radar podem ser 
utilizados para criar sistemas 
eficientes e eficazes de rastreio e 
vigilância costeira

RECETORES E 
TRANSCETORES... VEJA E 
SEJA VISTO!
Operando na banda de VHF marítimo, o 
sistema de AIS (Sistema de Identificação 
Automática) permite a partilha, sem fios, 
de informação da situação de navegação 
entre embarcações e centros costeiros de 
monitorização de tráfego marítimo. Navios 
comerciais, embarcações oceânicas e barcos 
de recreio equipados com transcetores de 
AIS emitem mensagens AIS que incluem o 
nome da embarcação, rumo, velocidade e 
estado atual de navegação.

Alvos sobrepostos no ecrã do radar LightHouse II 
AIS

Sobreposições gráficas de interceção de alvo 
LightHouse II AIS

Alvos de AIS sobrepostos sobre a carta
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AIS950 TRANSCETOR (CLASSE A)
• Transmissor e Recetor combinado
•  Aprovado segundo os padrões para 

navegação oceânica e em águas 
interiores (royalties aplicáveis)

•  Produto AIS de Classe A totalmente 
conforme

•  Tecnologia avançada de comunicações 
de rádio

•  Interface de utilizador intuitivo para fácil 
acesso a toda a informação

•  LCD monocromático grande e de 
elevada visibilidade

AIS350 RECETOR (CLASSE B)
• Apenas recetor de duplo canal
• Para pequenas embarcações que 

pretendam ter uma maior consciência 
situacional mas sem a necessidade de 
transmitir

• Alternativa de baixo custo que traz 
vantagens de segurança de AIS a uma 
vasta gama de embarcações

AIS650 TRANSCETOR (CLASSE B)
• Transmite os dados do seu barco a 

outras embarcações equipadas com AIS
• Recebe e visualiza os dados no seu 

écran de radar e/ou chartplotter do 
display multifunções da Raymarine

• Concebido para uma integração fácil e 
de elevado rendimento com os sistemas 
de navegação da Raymarine.

RECETOR DE AIS
• Económico e de baixo consumo
• Receba e visualize no seu display 

multifunções de radar e/ou chartplotter 
da Raymarine, as informações de Classe 
A e Classe B de outras embarcações.

AIS DE CLASSE A
• Exigido para navios comerciais IMO/

SOLAS
• Os de classe A transmitem e recebem 

o conjunto completo de informações de 
AIS

AIS DE CLASSE B
• Para pequenas embarcações comerciais 

e de recreio que não tenham de cumprir 
com os regulamentos da IMO/SOLAS

• Transmitem informação de AIS reduzida/
simplificada um pouco menos frequente 
que a Classe A

• Fornece menor funcionalidade que a 
Classe A

• Utiliza uma potência de transmissão 
mais baixa

NOVO TRANSCETOR AIS700 COM REPARTIDOR DE VHF
O AIS700 é um transcetor de AIS Classe B concebido para ser utilizado com os displays 
multifunções de navegação. Sendo um transcetor de AIS Classe B, o AIS700 recebe 
transmissões de outras embarcações e transmite a informação AIS da sua embarcação para 
outras, garantindo uma consciência situacional e segurança melhoradas.

•  Rede SO-TDMA mais recente para um maior alcance e desempenho mais rápido 
•  Repartidor integrado de antena simplifica a instalação com antenas de rádio de VHF já 

existentes
•  Compatível com NMEA2000/SeaTalkng, NMEA0183, PC e SeaTalkng

•  Modo de silêncio comutável via software ou hardware para uma segurança melhorada 
quando necessária

NOVO
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Quaisquer que sejam os seus requisitos de navegação, a Raymarine tem os instrumentos 
para si - desde a compacta e poderosa série de instrumentos i40 aos instrumentos topo de 

gama i70s com maior ecrã.

I N S T R U M E N T O S

INSTRUMENTOS ANALÓGICOS E DIGITAIS
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I70S: MÁXIMA VISIBILIDADE E MÁXIMA VERSATILIDADE
O multifunções i70s dá-lhe a flexibilidade para mostrar os dados dos instrumentos e de navegação que serão mais importantes para si. 
Equipado com um ousado e brilhante display de 4.1”, o i70s é fácil de personalizar entre mostradores digitais, analógicos e gráficos de 
profundidade, velocidade, vento e muito mais. Adicione o i70s ao seu atual sistema de instrumentos Raymarine ou crie uma rede de 
displays i70s e sensores. A escolha é sua.

*Certificação NMEA2000 pendente. É necessário um adaptador DeviceNet para SeaTalkng para ligar o i70s ao NMEA2000.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
•  Um LCD extra grande de 4.1”, super 

brilhante para a máxima visibilidade.
• Tecnologia de display selado oticamente 

para todas as condições meteorológicas 
e que proporciona cores brilhantes, 
contraste mais nítido e um amplo ângulo 
de visão

• Um novo design industrial tipo glass 
bridge complementa os displays 
multifunções Raymarine das séries eS 
e gS

•   Interface simples de utilizador, com 

teclado de borracha em relevo, para 
uma operação precisa em todas as 
condições

•  Displays de dados de profundidade, 
velocidade, vento e outras funções 
personalizáveis

•  Rede SeaTalkng para conectividade direta 
com os sistemas Raymarine e redes 
NMEA2000*

•  Conectividade NMEA2000* para dados 
do motor, ambiente, combustível e de 
navegação

 • Combine o i70s com o conversor ITC-5 
de transdutores para instrumentos 
e ligue a sensores analógicos de 
profundidade, vento e velocidade 

• Fornecido com molduras em negro 
(estilo Série eS/Axiom) e metalizado 
(estilo Série e/a) e tampa para proteção 
solar.
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i50 E i60. INSTRUMENTOS ANALÓGICOS E DIGITAIS
Os instrumentos i50 e i60 foram concebidos para complementarem 
os displays multifunções da última geração da Raymarine. Estes 
instrumentos elegantes e de funções dedicadas são a solução 
perfeita para barcos pequenos a motor, iates e semi-rigidos. A 
gama i50 consiste em 3 displays digitais. Displays de ódometro e 
de sonda com dígitos extra grandes e um tridata em multilinhas. 
Desenvolvidos principalmente para o velejador, a linha i60, cobre 
todas as opções de vento em formato digital e analógico.

Os excelentes ângulos de visão quer em condições diurnas como 
noturnas, e controlos simples por botão, tornam estes instrumentos 
i50 e i60 extremamente fáceis de ver e usar. São também simples 
de instalar graças ao seu design de montagem frontal.

Ódometro i50 Sonda i50 Tridata i50

I N S T R U M E N T O S
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

•  i60: Grande mostrador analógico
•  i50: Números e dígitos grandes
•  Interfaces SeaTalk e SeaTalkng

•  Interface NMEA 2000 (compatível)
•  Interface para transdutor integrado
•  Dimensões de 110mm x 115mm
•  Baixo consumo de energia
•  Suporta fontes múltiplas de dados 

que elimina potenciais conflitos de 
informação

•  Design de montagem frontal para uma 
instalação simplificada

i40: INSTRUMENTOS COMPACTOS DE ÓDOMETRO, SONDA, ANEMÓMETRO E BIDATA
Grandes displays para pequenos barcos a motor, iates e semi-rígidos, estes compactos mas potentes instrumentos SeaTalk, oferecem uma 
integração total com pilotos automáticos e equipamento de navegação Raymarine e tanto podem ser montados em superfície como num 
suporte. Os instrumentos i40, fáceis de operar, têm LCD’s com dígitos extra grandes (máx. 28mm) e extremamente nítidos, para oferecer 
uma visibilidade surpreendente em quaisquer condições de luz.

Ângulo de Vento Amplificado i60 Anemómetro i60

Anemómetro i40 Bidata i40 Sonda i40
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INSTRUMENTOS SEM FIOS DA RAYMARINE
É necessário ter um acesso instântaneo a dados precisos e de displays que sejam absolutamente fiáveis. Os instrumentos sem fios da 
Raymarine mostram todos os dados que necessita e não têm fios a atravessar o convés ou a descer pelo mastro.

INSTRUMENTOS SEM FIOS PARA REGATAS
Você quer ter a melhor oportunidade para cortar a meta em 
primeiro.  Precisa de aceder instantaneamente a dados precisos 
e displays que sejam absolutamente fiáveis. Os instrumentos sem 
fios da TackTick mostram todos os dados que precisará e contêm 

páginas configuráveis pelo utilizador que são cruciais para um 
desempenho em prova e não têm fios a percorrer o convés ou a 
descer pelo mastro.

INSTRUMENTOS TACKTICK 
SEM FIOS PARA CRUZEIROS
Os sistemas TackTick são projetados 
para serem completamente flexíveis; 
fáceis de instalar (leva cerca de uma 
hora para instalar o Transmissor de 
Vento, Transmissor de Casco e todos 
os seus displays) sem ter de furar a sua 
antepara para passar cabos ou fazê-los  
passar pelo seu mastro abaixo.

GATEWAY MICRO-TALK
A gateway Micro-Talk estabelece uma ligação entre o sistema sem fios Micronet da 
Raymarine e a rede SeaTalkng da Raymarine. Os benefícios incluem:

•  Velejar com desempenho, com aperfeiçoamento do vento, sem fios, no seu 
Multifunções Raymarine; em linhas precisas

•  Use toda a potência do seu Multifunções Raymarine para incentivar e melhorar a 
competitividade na vela 

•  Vento verdadeiro obtido graças a algoritmos sofisticados de fluxo de ar e de guinada 
•  Fornece dados em tempo real com uma taxa de atualização robusta e rápida 
•  Deteção de posição de rotação do mastro,

I N S T R U M E N T O S
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DISPLAY REMOTO 
MULTIFUNÇÕES SEM FIOS
Não é apenas um comando remoto, mas 
sim um artigo essencial de equipamento 
para aqueles que levam a sério ganhar.

Os controlos do Display Remoto, 
configuram e repetem todos os dados 
que precisa para melhorar o desempenho, 
incluindo as tendências do vento e da 
velocidade, VMG ao vento e waypoint, 
SOG e COG, e representação gráfica do 
desempenho.

RACE MASTER

A mais avançada bússola tática de regata e indicador de saltos de 
vento. O seu ecrã duplo indica-lhe a proa, o afastamento em relação à 
rota ideal e quanto está orçado ou arribado. Permitir-lhe-à determinar, 
fácil e rapidamente, o lado favorável da linha de largada e ajudá-lo-á 
a velejar a distância mais curta para a marca de barlavento. À popa, 
poderá ver o seu afastamento em relação à popa arrasada e quando 
deverá cambar para obter o melhor VMG.

MICRO COMPASS
A bússola Micro oferece-lhe uma enorme vantagem competitiva. É 
leve, fácil de ler, fiável e precisa. A escala tática da Bússola Micro 
oferece-lhe valores evidentes e estáveis para poder mudar o bordo 
quer para estibordo quer para bombordo. Display duplo e simples para 
um alerta fácil de salto de vento. Grande ajuda para treinar.
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O Sistema de Comutação Digital da Raymarine leva toda a potência e comodidade da avançada domótica 
ao seu barco. O Sistema de Comutação Digital permite-lhe controlar os sistemas elétricos e eletrónicos 

de bordo tais como a iluminação, ar condicionado, luzes de navegação, limpa-vidros, buzinas, sistemas de 
entretenimento, sistemas de segurança e muito mais a partir dos seus displays multifunções ligados em rede, 

smartphone ou tablet.

C O M U TA Ç Ã O  D I G I TA L

COMUTAÇÃO DIGITAL
AUTOMAÇÃO E CONTROLO  
DOS SISTEMAS DO BARCO
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Compensadores Bombas de esgoto Alimentação CA e CC

DISPOSITIVOS MÓVEIS
Com os aplicativos de Controlo Remoto 
da Raymarine pode controlar o sistema 
através de um tablet ou smartphone.

O Sistema de Comutação Digital da Raymarine substitui os disjuntores mecânicos normais 
e comutadores pela distribuição de energia digital da última geração. Este sistema não 
só oferece conveniência e facilidade de uso, como também cumpre a promessa de uma 
operação contínua fiável, bem como uma instalação simples e de baixo custo.
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COMUTAÇÃO DIGITAL: SIMPLICIDADE E ELEGÂNCIA
Em vez de quadros elétricos volumosos e dispendiosos, o Sistema 
de Comutação Digital da Raymarine utiliza Módulos de Controlo de 
Circuitos (MCCs) digitais robustos e compactos. Cada MCC suporta 
até 16 circuitos personalizados de forma a atender as necessidades 
do equipamento a ser controlado.

Cada MCC liga à rede NMEA 2000 existente na embarcação, 
permitindo a sua comunicação com outros MCC’s e displays 
multifunções a bordo. Esta arquitetura de rede flexível permite que 
os MCC sejam montados perto do equipamento que controlam. 
Tal beneficia o construtor do barco e o proprietário, criando um 
sistema que é mais simples de instalar e de solucionar problemas 
do que os sistemas elétricos tradicionais. Uma significativa redução 
de custos pode assim ser alcançada através de uma instalação 
mais rápida e de uma menor quantidade de cabos necessários 
para interligar os sistemas no barco.

UCP: UNIDADE DE CONTROLO PRINCIPAL
A unidade de controlo principal é o processador central que 
controla o sistema, providenciando capacidade de computação, 
inteligência e tomada de decisões. Adicionalmente, existem 
diversas interfaces para a ligação de dispositivos externos e uma 
porta para controlo remoto.

A UCP é um dispositivo NMEA 2000 que interage com os 
outros componentes do sistema através da rede NMEA 2000. 
A UCP armazena e executa arquivos de configuração para 
instalação, armazenando dados para cada módulo CC e painel 
de membrana existentes. No caso de um módulo ou painel 
de membrana precisar de ser substituído, a UCP distribui os 
dados para o substituto assim que o endereço base do novo 
componente for inserido.

MCC: MÓDULO DE CONTROLO DE CIRCUITOS
O módulo de controlo de circuitos (MCC) é um dispositivo NMEA 
2000 que está ligado ao barramento CC principal e que fornece 
entradas e saídas para o sistema. Com múltiplas capacidades e 
variações, o MCC é um meio extremamente versátil e económico 
para servir de interface aos sinais do sistema - quando 
combinado com o poderoso software, a monitorização complexa 
e o controlo dos sistemas são facilmente realizados.

NOVO RMK-6: TECLADO 
PROGRAMÁVEL PARA COMUTAÇÃO 
DIGITAL
O RMK-6 oferece um controlo simples por teclado 
dos dispositivos e controlos mais utilizados. Este 
teclado integra-se nos sistemas de controlo e 
automação da Raymarine/Empirbus e pode ser 
completamente customizado com 20 botões 
únicos.

C O M U TA Ç Ã O  D I G I TA L
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A Raymarine orgulha-se da parceria com a Trigentic AB e da 
integração com o sistema de fornecimento e distribuição de 
energia EmpirBus NXT. Com sede em Uddevalla, Suécia, a 
Trigentic tem mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento 
e implantação de sistemas de distribuição de energia robustos 
para aplicações marítimas e veículos especializados. Os produtos 
de distribuição de energia da Trigentic são utilizados por clientes 
comerciais, industriais e militares em todo o mundo.
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R Á D I O S  D E  V H F

RÁDIOS DE VHF

Será sempre ouvido em perfeitas condições com um rádio VHF da Raymarine. Seja com o nosso 
Ray50 compacto, Ray60 de plena dimensão ou o multifunções Ray70, pode depender do seu VHF 

da Raymarine para anos de comunicações marítimas sem problemas.

TODOS OS VHF DA RAYMARINE 
OFERECEM
• Funcionalidades simples com ícones e 

menus intuitivos.
• Displays LCD fáceis de ler, com 

retroiluminação vermelha.
• Transcetores de nível comercial com 

saída estável e potente, e recetor de 
elevada sensibilidade.

• Modelos premium elegantes que 
combinam com os instrumentos, 
displays multifunções e Glass Bridge da 
Raymarine.

RAY260
RÁDIO MODULAR VHF 
Sistema premium de VHF com 
transcetor remoto, altifalante 
e microtelefone. Sistema 
integrado de megafonia/sirene 
de nevoeiro mais a capacidade 
de intercomunicação com multi-
estação. Disponível com recetor 
de AIS integrado. 
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RAY70 
RÁDIO DE VHF, RECETOR DE AIS, 
MEGAFONIA E INTERCOMUNICADOR 
Oiça e seja ouvido! O rádio Ray70 da 
Raymarine é a derradeira solução de 
comunicações tudo-em-um para Capitães 
que exigem o melhor. O Ray70 é um 
VHF de funcionalidade total, com saída 
para megafonia, recetor de AIS e tem 
capacidade para duas estações com o 
acessório opcional RayMic.

RAY60 
RÁDIO DE VHF COM CONTROLO DE 
ESTAÇÕES DUPLAS E CAPACIDADE DE 
INTERCOMUNICAÇÃO
O RAY60 é um rádio de plena dimensão 
que é fornecido com as características 
essenciais que qualquer navegador 
necessita. 

RAY50 & RAY52
VHF COMPACTO
VHF Ray50 e 52 oferecem um potente 
sistema de comunicações numa unidade 
suficientemente pequena para se montar 
praticamente em qualquer lugar. O Ray52 
possui GPS integrado para facilitar as 
comunicações em DSC.

RAYMIC
O rádio de VHF Ray70 também 
suporta uma segunda estação com o 
microtelefone opcional Raymic para 
localizações remotas. Isto oferece-
lhe um VHF de funcionalidade total e 
capacidade de intercomunicação a partir 
duma segunda localização a bordo.
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T V  P O R  S AT É L I T E

TV POR SATÉLITE 
SISTEMAS DE ANTENA

As antenas de TV por Satélite da Raymarine levam ao seu sistema de entretenimento a 
bordo, a mesma combinação de elevado rendimento com facilidade de utilização, tal como 

esperaria dum sistema de entretenimento em sua casa.
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CARACTERÍSTICAS DAS ANTENAS DE TV POR SATÉLITE

33STV 37STV 45STV 60STV

LNB Duplo ou Quádruplo para múltiplos recetores Dual Dual Dual/Quad Dual/Quad

Diâmetro do prato (cm) 13in (33cm) 14.6in (37cm) 17.7in (45cm) 23.6in (60cm)

Compatível com DVB (Digital Video Broadcast) S S S S

Compatível com Alta Definição (HD) S S Y S

Tecnologia Rápida e Silenciosa iQ2 para uma aquisição rápida e operação silenciosa S S S S

Algoritmo de Busca de Ampla Gama para busca em alta 
velocidade e aquisição rápida de satélites S S S S

Tecnologia Dinâmica de Inclinação (DBT) para rastreio melhorado 
de sinal em condições adversas de tempo e de mar S S S S

Varrimento cónico deteta os sinais mais fortes para uma melhor estabilização S S S S

Recetor GPS para tempo de aquisição reduzido Entrada apenas Integrado Integrado Integrado

Amplitude de Elevação da Antena 10° a 80° 10° a 80° 10° a 90° 10° a 90°

Controlo automático de inclinação do LNB N N S S

Amplitude de Elevação Aumentada com Auto Skew 0° a 90° -15° a 90°

Ligações Ethernet e Wi-Fi para definições, controlo, diagnósticos e atualizações S S S S

Areas de Serviço Disponíveis Américas/Ásia Global Global Global

Dimensão sugerida da embarcação 20-25ft (6 - 7.6m) 25-35ft (7.6 - 10.7m) 35-50ft (10.7 - 15.2m) mais de 50ft (mais 
de 15.2m)

CARACTERÍSTICAS 
• Antenas compactas
•  Seguimento e receção automática dos 

sinais de TV por satélite em quase todas 
as condições

•  Acesso a centenas de canais digitais
•  Identificação e aquisição rápida dos sinais 

de satélite
•  Uma vez detetado o sinal de satélite, os 

algoritmos de seguimento ajudarão a 
mantê-lo

•  Concebido para lidar com as condições 
mais exigentes

•  A inclinação dinâmica (DBT) mede 
continuamente e compensa as mudanças 
de rumo e os balanços de proa ou popa 
– mantendo a sua antena apontada a um 
satélite e garantindo uma imagem clara 

LNB DUPLO OU QUÁDRUPLO
• Ligue múltiplos recetores de televisão 

e sintonize diferentes canais em cada 
televisão

•  Os sistemas Duplos (33 e 37STV) permitem 
a ligação a dois recetores de televisão e 
os sistemas Quádruplos (45 e 60STV) a 
quatro recetores
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Á U D I O  M A R Í T I M O

ENTRETENIMENTO ÁUDIO COM TECNOLOGIA 
ROCKFORD FOSGATE
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A Raymarine Audio Entertainment com tecnologia Rockford Fosgate oferece aos navegadores um centro de comando de áudio completo 
com som da mais elevada qualidade e flexibilidade ilimitada. As unidades de origem Rockford Fosgate podem ser totalmente controladas 
a partir de qualquer display multifunções Raymarine LightHouse II a bordo da embarcação utilizando a rede de barramento NMEA2000 
CAN. A aplicação de áudio personalizada da Raymarine foi projetada para facilidade de utilização e contém todos os mesmos controlos 
encontrados na unidade de origem, incluindo o controlo de todos os controlos de origem individual.

Complete o sistema com componentes para utilização marítima da linha completa da Rockford Prime™, Punch™, altifalantes, subwoofers e 
amplificadores Power™. Com tantas opções, é fácil adaptar a paisagem sonora em cada espaço a bordo do seu barco. Irá apreciar o som 
característico Rockford Fosgate em todos os cantos do seu barco!

UNIDADES DE 
ORIGEM
As unidades de 
origem Element Ready 
fornecem uma solução 
independentemente da 
dimensão do sistema que 
deseja projetar.

ALTIFALANTES
Construídos para suportar 
o ambiente marinho, 
os nossos altifalantes 
oferecem sons de alta 
qualidade para desfrutar.

WAKE CAN 
SPEAKERS
Quando quiser desfrutar 
de música, mesmo no 
fim da corda de reboque, 
monte um conjunto de 
altifalantes Rockford 
Fosgate e aumente o 
volume.

AMPLIFICADORES
Cheios de energia, 
os amplificadores 
Rockford Fosgate 
são especificamente 
projetados para enfrentar 
os elementos.

SUBWOOFERS
A Rockford projeta 
os seus woofers para 
produzir graves de 
alto desempenho sem 
desmoronar quando 
expostos aos elementos.

CONTROLO SEM ESFORÇO
• Controle o sistema a partir da aplicação de 

áudio
 da Raymarine incluída nos Displays 

Multifunções equipados com LightHouse II 
• Controlo sem fios via smartphone ou 

tablet através da aplicação RayControl da 
Raymarine

• Os displays de controlo remoto com 
fio Rockford Fosgate também estão 
disponíveis em diferentes tamanhos e 
configurações

SISTEMAS EXPANSÍVEIS
• Suporta até 3 fontes de entrada e 4 zonas 

de saída controladas independentemente 
(PMX-8BB)

• Escolha altifalantes e amplificadores 
da ampla gama Rockford Fosgate para 
adaptar o som a cada espaço

• Android, iPhone, Bluetooth e USB
• Seleção de fonte mais AM, FM, TM e 

entrada auxiliar

O sistema de áudio Raymarine, powered by 
Rockford Fosgate, é um sistema de áudio 
multi-zona de alto desempenho projetado 
para som de elevada qualidade e máxima 
flexibilidade.

• Controlo remoto a partir de Displays 
Multifunções Raymarine e Rockford 
Fosgate, quer a partir do convés inferior, 
como do convés superior

• Os sistemas de várias zonas permitem a 
seleção, reprodução e controlo de fontes 
de música independentes em qualquer 
lugar a bordo

• Os componentes Element Ready™ foram 
projetados para uso extremo no meio 
marinho, proporcionando simultaneamente 
o som característico da Rockford Fosgate
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AXIOM

TAMANHO DO ECRÃ
LCD de 7,0” com ligação ótica
LCD de 9,0” com ligação ótica
LCD de 12,1” com ligação ótica

RESOLUÇÃO DO ECRÃ
Axiom 7 800 x 480 WVGA
Axiom 9 800 x 480 WVGA
Axiom 12 1280 x 800 WXGA

TIPO DE ECRÃ
Ecrã tátil

OPÇÕES DE MONTAGEM
Montagem superior / embutido / suporte / traseira

LIGAÇÃO EM REDE
1 x 10/100 Mbits/ Rede (RayNet)

IMPERMEABILIZAÇÃO 
IPX6 / IPX7

CARTÃO DE MEMÓRIA
1x MicroSD
Suporte para leitor de cartões SD/USB externo

Wi-Fi
Wi-Fi - 802.11 b / g

COMPATÍVEL COM RADAR
Sim 

COMPATÍVEL COM VISÃO NOTURNA TÉRMICA
Sim – compatível com as câmaras FLIR M100 e 
M200

SUPORTE PARA CÂMARAS DE VÍDEO SOBRE 
IP
Adicione até 10 câmaras de vídeo sobre IP

SONDA INCORPORADA
3D RealVision ou DownVision - dependendo do 
modelo

COMPATÍVEL COM SONDA EXTERNA
Sim - suporte para módulos de sonda Digital e 
CHIRP

GPS
Recetor GNSS integrado: GPS/GLONASS/Beidou* 
- 10 Hz 72 canais

CONTROLOS REMOTOS OPCIONAIS
RMK-10

AIS
Com recetores e transcetores opcionais

INTEGRAÇÃO DE ÁUDIO
Suporte para dispositivos de áudio compatíveis 
com NMEA2000

TENSÃO
12 VCC (de 8 V a 16 VCC)

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
-13 ºF a +131 ºF (-25 ºC a +55 ºC)

NMEA2000
NMEA2000 através da porta DeviceNet. 
Compatível com SeaTalkng utilizando um 
adaptador opcional

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

AXIOM 7 AXIOM 9 AXIOM 12

mm in mm in mm in

A 250.4 9.86 265.03 10.43 314 12.36

B 133 5.24 157.78 6.21 217 8.54

C 162.5 6.4 187.8 7.39 226.8 8.93

D 76.4 3.0 76.71 3.02 76.2 3

E 218 8.59 178 7.01 178 7.01

F 250.4 9.86 265.03 10.43

AXIOM 7
(1) Display (fornecido com o adaptador de 

suporte)
(2)  Suporte
(3)  2 porcas do suporte
(4)  Proteção contra o sol - só para montagem 

em suporte
(5)  Junta de montagem em painel para 

montagem à superfície/encastrada
(6)  4 parafusos roscados M5x58
(7)  4 porcas M5
(8)  Pacote de documentação
(9)  Cabo de alimentação/NMEA 2000 (com 

cabo de alimentação de 1,5 m (4,92 pés) e 
cabo

AXIOM 9 E 12
(1)  Display
(2)  Suporte
(3)  2 porcas do suporte
(4)  Proteção contra o sol
(5)  Junta de montagem em painel para 

montagem à superfície/embutida
(6)  Suportes de montagem traseira: a. 

fornecido com MFD 9”| b. fornecido com 
MFD 12”

(7)  Pacote de documentação
(8)  Cabo de alimentação/NMEA 2000 (com 

cabo de alimentação de 1,5 m (4,92 pés) e 
cabo NMEA 2000 de 0,5 m (1,64 ft).

(9)  4 parafusos roscados M5x58 (10) 4 porcas 
M5

 CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ESPECIFICAÇÕES
TODOS OS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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AXIOM PRO

TAMANHO DO ECRÃ
Axiom Pro 9: LCD de 9” com ligação ótica 
Axiom Pro 12: LCD de 12” com ligação ótica
Axiom Pro 16: LCD de 16” com ligação ótica

RESOLUÇÃO DO ECRÃ
Axiom Pro 9 1280 x 720 pixeis
Axiom Pro 12 1280 x 480 pixeis
Axiom Pro 16 1920 x 1080 pixeis

TIPO DE ECRÃ
Monitor IPS de alta definição e super brilhante com 
ligação ótica. Suporta multitoque

OPÇÕES DE MONTAGEM
Montagem superior/encastrada/com suporte/
traseira (Axiom Pro 16 apenas frontal)

TENSÃO
12/24 VCC

ETHERNET
2 x 10/100 Mbits/ Rede (RayNet)

NMEA2000
1 porta 1 NMEA2000 (DeviceNet microC)

NMEA0183 
2 entradas NMEA 0183 e 1 saída NMEA 0183 
(parte do cabo de alimentação)

NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IPX6/IPX7

MEMÓRIA
16 Gb internos/2 ranhuras microSDXC

Wi-Fi
Wi-Fi - 802,11 b/g

COMPATÍVEL COM RADAR
Sim

COMPATÍVEL COM VISÃO NOTURNA TÉRMICA
Compatível com todas as câmaras térmicas FLIR

VÍDEO
Até 8 fontes de vídeo HD IP e 1 entrada de vídeo 
analógica

SONDA INCORPORADA
RealVision 3D e 1kW CHIRP Sonar embutido - 
somente modelos RVX. Sonar High CHIRP embutido 
- apenas modelos S

COMPATÍVEL COM SONDA EXTERNA
Sim - suporte para módulos de sonda Digital e 
CHIRP

GPS
Recetor GNSS integrado: GPS/GLONASS/Beidou* - 10 
Hz 72 canais | Acessório externo: GA150 (A80288)

CONTROLOS REMOTOS OPCIONAIS
RMK-10

AIS
Com recetores e transcetores opcionais

INTEGRAÇÃO DE ÁUDIO
Suporte para dispositivos de áudio compatíveis 
com NMEA2000

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO
-13 ºF a +131 ºF (-25 ºC a +55 ºC)

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

AXIOM PRO 9 AXIOM PRO 12 AXIOM PRO 16

mm in mm in mm in

A 299.32 11.78 358 14.1 452 17.8”

B 329.5 12.97 388.5 15.3 – –

C 173.8 6.84 222.8 8.77 258 10.2

D 97.9 3.85 96.3 3.79 101.8 4.0

E 186.2 7.3 246.13 9.69 – –

AXIOM PRO 9 E 12
(1)  Display
(2)  Kit Trim
(3)  Proteção contra o sol
(4)  Kit de Suporte
(5)   Cabo de Alimentação/Vídeo/NMEA0183, 

direto de 1,5M
(6)  Material para montagem
(7)  Modelo de montagem
(8)  Guia de iniciação rápida
(9)  Cartão de garantia
(10)  Decalque para janela Raymarine

AXIOM PRO 16
(1) Display
(2)  Kit Trim
(3)  Proteção contra o sol
(4)   Cabo de Alimentação/Vídeo/NMEA0183, 

direto de 1,5M
(5)  Material de montagem
(6)  Modelo de montagem
(7)  Guia de iniciação rápida
(9)  Cartão de garantia
(9)  Decalque para janela Raymarine

 CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ESPECIFICAÇÕES
TODOS OS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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SÉRIE gS

DIMENSÕES DOS ECRÃS LCD
gS95: 9.0” | gS125: 12.1” | gS165: 15.4” | gS195: 
19.0”

RESOLUÇÃO DO DISPLAY
gS95: 800x480 | gS125: 1280x800 | gS165: 
1280x800 | gS195: 1280x1024

ECRÃ TÁTIL
Controlo Multi-Toque com os dedos para zoom

GPS
Necessita sensor externo de GPS (RS150  
recomendado)

OPÇÕES DE MONTAGEM
Embutido ou em superfície

NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IPX6

LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA
Leitor externo duplo MicroSD para cartas e 
dados

INTERFACES
NMEA0183 / SeaTalkng / Raynet
Porta de vídeo HD SDI (apenas gS195)
Entrada de Vídeo Analógico
Saída de Vídeo HDMI
Saída de Alarme Auxiliar

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO
Sistemas de 12V ou 24V

MULTILINGUE
Sim

(1) Display Multifunções
(2)  2x suportes de montagem do display
(3)  Leitor Remoto de Cartões RCR-2
(4)  Junta de montagem para RCR-2
(5)  Pack de documentação
(6)  2x cartões RCR-2 inclusos
(7)  Capa de proteção solar
(8)  4x parafusos, anilhas, porcas de bloqueio  

e pés
(9)  4x fixadores para suporte
(10)  4x fixadores para RCR-2 (parafusos auto 

roscantes)
(11)  10x parafusos M5 de cabeça chata (exceto 

gS95)
(12)  Anilha M5 ondulada (para fita de ligação à 

terra adicional)
(13)  1.5 m de Cabo de Alimentação / Dados
(14)  2m de cabo Vídeo / Alarme
(15)  Junta de montagem do display
(16)  2m de cabo Raynet
(17)  Alarme auxiliar 
(18) 1m de cabo de derivação SeaTalkng

DIMENSÕES DA SÉRIE gS

A B C D

mm in mm in mm in mm in

gS95 246.8 9.7 188.2 7.4 8.0 0.3 69.0 2.72

gS125 311.8 12.3 237.0 9.3 8.0 0.3 70.0 2,75

gS165 383.2 15.0 284.7 11.2 8.0 0.3 69.0 2.72

gS195 433.9 17.1 391.2 15.4 8.0 0.3 75.9 3.0

CONTEÚDO DA EMBALAGEMESPECIFICAÇÕES

CÂMARAS DE VÍDEO

MODELO
CAM50:  PAL 500 x 582 pixéis 

 NTSC 512 x 492 pixéis
CAM100:  PAL 752 x 582 pixéis 

NTSC 768 x 494 pixéis
CAM2XX:  Até 1920 x 1080 (FHD)

SENSOR DE IMAGEM
CAM50: Sony CCD a cores DSP 1/3
CAM100:  Sony Super CCD HAD 1/3 H 

(resolução super alta)
CAM2XX:  SONY 2.0 Megapixéis 1/2.8” CMOS 

(Exmor), scan progressivo

NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
CAM50: IP63
CAM100: IPX6 e CFR46
CAM2XX: IP67

LENTES
CAM50: Melhor foco 3.6mm - 1.5m 

Distância visível - 3.5m
CAM200:  6.0mm Megapixéis
CAM210:  3.6mm Megapixéis
CAM220:  6.0mm Megapixéisl

ALIMENTAÇÃO
CAM50: 12V CC (+30% -10%)
CAM100:  12V CC (+30% - 10%)
CAM2XX:  12V CC/1.5A, PoE: 802.3af -  

Opcional

ESPECIFICAÇÕES

CAM50 CAM100/200IP CAM210IP

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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RADAR

QUANTUM 
TENSÃO DE ENTRADA:
12 - 24 Vdc (Min: 10.8 V, Max: 31.2 V)
LIGAÇÃO EM REDE:
Wi-Fi ou Ethernet com fios (RayNet)
TIPO DE ANTENA:
Painel radiante
ESCALA DE ALCANCE MÁXIMO:
24 milhas náuticas
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE:
IPX6

RADOMES HD COLOR 
TENSÃO DE ENTRADA:
12 - 24 Vdc
LIGAÇÃO EM REDE:
SeaTalkhs

POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA:
4kW (nominal)
ESCALA DE ALCANCE MÁXIMO:
48 milhas náuticas

NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE:
IPX6

ANTENAS ABERTAS HD E SUPER 
HD COLOR 
TENSÃO DE ENTRADA:
10.8 - 32 Vdc (usando VM100)
LIGAÇÃO EM REDE:
RayNet
POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA:
Versões HD de 48” e 72” e SHD disponíveis em 
4kW ou 12kW
ESCALA DE ALCANCE MÁXIMO:
72 milhas náuticas
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE:
IPX6

ESPECIFICAÇÕES

QUANTUM 24” RADOME ANTENAS ABERTAS

QUANTUM
(1)  Radome Quantum 
(2)  Cabo de Alimentação
(3)  Kit de instalação 
(4)  Documentação incluindo instruções de 

instalação

ANTENAS DE RADOME
(1)  Antena Radome
(2)  Kit de instalação
(3)  Documentação incluindo instruções de 

instalação

ANTENAS ABERTAS
(1)  Pedestal
(2)  Módulo de Conversão de Tensão VCM100
(3)  Kit de instalação
(4)  Documentação incluindo instruções de 

instalação

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

 SONDAS DRAGONFLY

DIMENSÕES DOS ECRÃS LCD
Dragonfly-4: 4.3”
Dragonfly-5: 5.0”
Dragonfly-7PRO: 7.0” 
RESOLUÇÃO DO DISPLAY
Dragonfly-4: 480x272
Dragonfly-5: 800x480
Dragonfly-7 PRO: 800x480
TIPO DE SONDA (EXCETO 5M)
Sonda CHIRP - transdutor CHIRP CPT-60 de 
feixe duplo fornecido com o produto (verifique 
informação na encomenda) (cabo de 6m 
incluído) 
ALCANCE DA SONDA (EXCETO 5M)
CHIRP DownVision™ de 183m (600 pés) e 
imagem de Sonda CHIRP de 275m (900 pés)

GPS 
Dragonfly 4/5/7-PRO: GPS com 72 canais
COMPATIBILIDADE DE CARTAS
Suporta formatos de cartas Navionics, C-MAP e 
Raymarine LightHouse em cartões MicroSD
OPÇÕES DE MONTAGEM
Montagem com suporte para esfera ou em 
superfície
MONTAGEM COM SUPORTE PARA ESFERA 
OU EM SUPERFÍCIE
IPX6/IPX7 
LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA
MicroSD
LIGAÇÕES 
Entrada combinada de alimentação/transdutor
REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO
10.8–15.6V

ESPECIFICAÇÕES

DRAGONFLY-4 E 5 DV/DVS/PRO E 7 PRO 
(1)  Unidade de display 
(2)  Anel de aperto
(3)  Esfera de montagem
(4)  Parafuso sextavado M6
(5)  Suporte base do Display
(6)  3x Parafusos M5 pozi-drive
(7)  3x Anilhas M5
(8)  3x Porcas de bloqueio M5
(9)  Documentação 
(10)  Suporte de montagem
(11)  Parafuso M5 sextavado ratchet
(12)  Placa ratchet
(13)  Anilha de compressão
(14)  Anilha M5
(15)  Porca de bloqueio M5
(16)  3x parafusos auto-roscantes
(17)  Documentação
(18)  Transdutor com cabo de alimentação 

DRAGONFLY 5M Itens 1 a 9 como em cima 
e mais cabo de alimentação de 1.5m.

DRAGONFLY 5M
Itens 1 a 9 como em cima e mais cabo de 
alimentação de 1.5m.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

DIMENSÕES DAS DRAGONFLY

A B C D

mm in mm in mm in mm in

DF-4 145 5.7 145 5.7 56 2.2 90 3.5

DF-5 145 5.7 145 5.7 56 2.2 90 3.5

DF-7 PRO 199 7.83 178 7.0 62.2 2.45 90 3.5

Wi-Fish 145 5.7 145 5.7 54 2.1 90 3.5

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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MÓDULOS DE SONDA CP100/CP200

CP100
TIPO DE SONDA
CHIRP
CANAIS
2x CHIRP DownVision e 1 canal CHIRP de alta 
frequência para deteção de peixe
TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO 
Sistemas 12/24V DC
TENSÃO DE OPERAÇÃO
10.2 - 32 V DC 
CONSUMO DE ENERGIA EM POTÊNCIA 
MÁXIMA
3W

LIGAÇÕES
Alimentação (cabo de alimentação), transdutor 
(ficha de 9 pinos) e ligação de rede RayNet
INFORMAÇÃO DO TRANSDUTOR
Profundidade máxima DownVision - 183m, CHIRP 
- 274m

CP200
TIPO DE SONDA
CHIRP SideVision
CANAIS
2x CHIRP SideVision™ (bombordo e estibordo)
TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO
Sistemas 12/24V DC

TENSÃO DE OPERAÇÃO
10.8 - 32 V DC
CONSUMO DE ENERGIA EM POTÊNCIA 
MÁXIMA
5.6W (Máx.)
LIGAÇÕES
Alimentação (cabo de alimentação), transdutor 
(ficha de 9 pinos) e ligação de rede RayNet
COBERTURA DO FEIXE
Feixes de cobertura a bombordo e a estibordo - 
largo (bombordo/estibordo) e estreito (proa/ré)
INFORMAÇÃO DO TRANSDUTOR
Profundidade máxima - 183m (600 pés)

ESPECIFICAÇÕES

CP100 CP200

(1)  Módulo de sonda
(2)  Pack de documentação
(3)  Parafusos de montagem
(4)  Cabo de alimentação 1m (3,28 pés)

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

MÓDULOS DE SONDA CP370/CP470/CP570

CP370
TIPO DE SONDA
Digital
POTÊNCIA
600W / 1000W dependendo do transdutor
FREQUÊNCIA E CANAIS
Canais de frequência fixa de 50kHz e 200kHz
ALCANCE DE PROFUNDIDADE
1.500 m (5.000 pés)
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IPX6
TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO
12/24 V DC
LIGAÇÕES
Ligação de alimentação | Ligação de Rede 
(RayNet) 10/100 Mb/s | Ligação ao transdutor

CP470/CP570
TIPO DE SONDA
CHIRP de amplo espectro
POTÊNCIA
CP470: 1kW / 2kW dependendo do transdutor
CP570: saída máxima 4kW usando 2 canais 
independentes CHIRP
FREQUÊNCIA E CANAIS
CP470: CHIRP duplo de 25 a 250kHz
CP570: 2 canais CHIRP independentes de 25 a 
250kHz
ALCANCE DE PROFUNDIDADE
3.000 m (10.000 pés)
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IPX6

TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO
12/24 V DC
LIGAÇÕES
Ligação de alimentação | Ligação de Rede 
(RayNet) 10/100 Mb/s | Ligação ao transdutor

ESPECIFICAÇÕES

(1) Módulo de Sonda
(2) Cabo de Alimentação
(3) Parafusos de fixação
(4) Pack de Documentação
(5) Cabo RayNet

CP370 CP470/CP570
CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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ACU 100
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PILOTOS AUTOMÁTICOS 

p70s/p70Rs
TENSÃO NOMINAL:
12V
TAMANHO DO ECRÃ:
LCD TFT 3.5” 320 x 240 pixéis
LIGAÇÕES:
SeaTalkng (2x) e SeaTalk1 compatível
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IPX6

EV1/EV2
TENSÃO NOMINAL:
12V (alimentado por SeaTalkng)
LIGAÇÕES:
SeaTalkng | NMEA 2000
DeviceNet (apenas EV-2)
SENSORES:
acelerómetro digital de 3 eixos | bússola digital 
de 3 eixos | sensor angular giro digital de 3 eixos

ACU-100/150
TENSÃO NOMINAL:
12V
LIGAÇÕES:
SeaTalkng

NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE:
Painel de ligação IPX2, eletrónica da Drive - IPX6

ACU-200/300/400
TENSÃO NOMINAL:
12V ou 24V
LIGAÇÕES:
SeaTalkng

NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE:
Resistente a pingos

FOLLOW ON TILLER
ÂNGULO DE VIRAGEM
+/- 35 graus
OPÇÕES DE MONTAGEM
Superfície
AMBIENTAL
AIPX6 a IP7 (acima do convés)
ALIMENTAÇÃO
12V DC via STNG 
CONSUMO
30mA (1 LEN)
CAIXA
Painel frontal anodizado com teclado em 
borracha
TEMPERATURA
Funcionamento -25º C a +55º C 
Armazenamento -30º C a +70º C
PESO
447g
DIMENSÕES 
(LxCxA) 55 x 133 x 13mm (altura acima da 
superfície de montagem) / 20.4mm (altura abaixo 
da superfície de montagem) - comprimento do 
braço 79.6mm

ESPECIFICAÇÕES

EV1 / EV2 P70S / P70RS ACU 200/300/400

ACU 100/150 UNIDADE DE RODA UNIDADE DE CANA

EV1/EV2
(1)  Placa de Montagem
(2)  EV-1/EV-2
(3)  Anel de vedação
(4)  Bandeja de montagem
(5)  Anel de vedação

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ACU 100/150
(1)  Unidade ACU
(2)  Pack de documentação
(3)  Parafusos (tipo panela)
(4)  1m de cabo derivação SeaTalkng - fios 

descarnados

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ACU 200/300/400
(1)  Unidade ACU
(2)  Pack de documentação
(3)  Cabo de alimentação SeaTalkng (0.3m)
(4)  Unidade de referência de leme (se 

fornecida; consulte a ficha de instalação 
em separado com a listagem dos artigos 
fornecidos)

(5)  Pack de parafusos que contém: 
braçadeiras para cabos, parafusos cabeça 
panela; parafusos cabeça cónica.

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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CÂMARAS TÉRMICAS

AX8
RESOLUÇÃO IR
80X60 pixéis 
FOCO
Fixo
CAMPO DE VISÃO
48º x 37º
TIPO DE DETETOR
Microbolómetro, não refrigerado, de 
Matriz de Plano Focal (FPA)
CÂMARA DIGITAL INTEGRADA
640x480
MEDIÇÃO
-10°C a +150°C (14°F a 302°F)
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IP67 (IEC 60529
ALIMENTAÇÃO PELA ETHERNET
PoE, IEEE 802.3as classe 0

OCEAN SCOUT
TIPO DE DETETOR
OS240:  240 × 180 VOx 
Microbolómetro 
OS320:  336 × 256 VOx 
Microbolômetro 
OS640:  640 x 512 VOx 
Microbolômetro
TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 
VÍDEO
<9Hz NTSC ou 30 Hz
CAMPO DE VISÃO (HXV)
OS240:  24° x 18° NTSC 
OS320:  17° x 13° NTSC 
OS640:  18° x 14° NTSC
DISPLAY 
Display LCD 640 x 480
TIPO DE BATERIA
Bateria interna de iões de lítio
DURAÇÃO DA BATERIA
Até 5 horas
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IP67, submersível

OCEAN SCOUT TK
TIPO DE DETETOR
160 × 120 VOx Microbolômetro
TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 
VÍDEO
<9Hz
CAMPO DE VISÃO (HXV)
20° × 16°
DISPLAY
Display LCD 640 x 480
TIPO DE BATERIA
Bateria interna de iões de lítio
DURAÇÃO DA BATERIA
Até 5 horas

M132 / M232
TIPO DE DETETOR
Microbolómetro 320 × 240 VOx
TAXA DE ATUALIZAÇÃO DO 
VÍDEO
<9Hz
CAMPO DE VISÃO (HXV)
24° x 18°
E-ZOOM
2x
PROCESSAMENTO DE IMAGEM
Melhoramento de detalhes digital 
da FLIR (patenteado)
INTERVALO DE AJUSTE
HORIZONTAL/VERTICAL
M132: Inclinação: +110°, -90°
M232: Inclinação +110°, -90°/Rotação 
360º (contínuos)
SAÍDA DE VÍDEO
H264 IP Fluxo de vídeo
REQUISITOS ENERGÉTICOS
VDC 12 ou 24

ESPECIFICAÇÕES

AX8OCEAN SCOUT OCEAN SCOUT TK

AX8
(1)  Câmara de infravermelhos com lente
(2)  Documentação impressa
(3)  CD-ROM com documentação
 para o utilizador
(4)  Placa de montagem/arrefecimento
(5)  Injetor PoE
(6)  Cabo PoE da câmara
(7)  Cabo Ethernet RayNet da Raymarine

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

OCEAN SCOUT
(1)  Câmara térmica Ocean Scout
(2)  Bolsa com cordão ajustável
(3)  Cabo USB
(4)  Tampa da Lente
(5)  Correia de pulso
(6)  Câmara

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

M100 /M200

M132/M232
(1)  Câmara térmica
(2)  Vedant 
(3)  Fixadores de montagem
(4)  Decalques adesivos
(5)  Cabo adaptador RayNet a RJ45
(6)  Cabo angular direito RayNet a RayNet
(7)  Cabo de alimentação de 3 pinos angular 

direito
(8)  Ascendente superior
(9)  Documentação

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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INSTRUMENTOS

TENSÃO NOMINAL
i40/i50/i60: 12Vdc
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IPX6
LIGAÇÕES
i40: SeaTalk, ligações a transdutores.
i50/i60: 2x SeaTalkng e transdutores.
Compatível com sistemas industriais marítimos 
CAN
i70s: SeaTalkng - em conformidade com 
especificações NMEA2000 e SeaTalk.
Compatível com sistemas industriais marítimos 
CAN

 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

i50 / i60 / i70 i40 MICRO BÚSSOLA

T100 T200

i50/i60
(1) Instrumento i50/i60
(2) Moldura frontal x2
(3) Cabo de derivação SeaTalk
(4) Junta de vedação
(5) Capa de proteção solar x2
(6) Pack de documentação
(7) Tampão de vedação SeaTalkng

(8) 4 x Parafusos de fixação

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

RACE MASTER

i70
s(1) Instrumento i70s
(2) Moldura frontal
(3) Cabo de derivação SeaTalkng

(4) Junta de vedação
(5) Capa de proteção solar
(6) Pack de documentação
(7) Tampão de vedação SeaTalkng

(8) 4 x Parafusos de fixação

 CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

COMUTAÇÃO DIGITAL

MÓDULO DE CONTROLO DE CIRCUITOS (MCC):
SAÍDAS
•  Definições configuráveis de fusíveis até 18A 
•  Opções por alta ou por baixa, para função reversível 
•  Controlo de intensidade, incluindo arranque/parar progressivo 
•  Deteção de circuito com corrente insuficiente 

ENTRADAS
•  Limites configuráveis para alarmes e/ou funções gráficas 
•  Sensor digital positivo ou negativo 
•  Entradas analógicas de tensão (0-32V), corrente (4-20mA) ou carga 

resistiva

CANAIS MULTIPLEXADOS
Podem ser multiplexados 4 circuitos num único canal

MONITORIZAÇÃO DE TANQUES 
Calibração com pontos de ajuste

FUNÇÕES DE LIMPA VIDROS
Velocidade lenta/rápida, por intervalos, etc...

UNIDADE DE CONTROLO PRINCIPAL (UCP):
A Unidade de Controlo Principal garante vários benefícios aos Módulos de 
Controlo de Circuitos existentes (MCC’s):

•  Em sistemas grandes, a UCP armazena a configuração completa e garante 
uma comunicação eficaz entre os MCC’s. 

•  A MCU-200 adiciona capacidade de GSM ao sistema. Um compartimento 
dedicado a um cartão SIM permite que a MCU-200 se ligue a uma rede 
GSM móvel e comunique com um smartphone via SMS. 

•  A MCU-150 oferece uma ligaçao CANbus dedicada para poder comunicar 
com outros sistemas como um ar condicionado, gestão de baterias, etc.

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
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AIS

ESPECIFICAÇÕES

AIS 350/650
(1)  Unidade AIS
(2)  Pack de documentação
(3)  Parafusos para fixação
(4)  Tampa de proteção SeaTalkng

(5)  2m de cabo de alimentação/dados
(6)  1m de cabo de derivação SeaTalkng

Nota: O AIS 650 inclui GPS

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

AIS700AIS650AIS650

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

AIS350
TIPO DE TRANSMISSOR
Apenas recetor de AIS

RECETORES
2 Recetores

TENSÃO DE OPERAÇÃO
9.6V - 31.2V DC

AIS650
TIPO DE TRANSMISSOR
Transcetor de AIS Classe B

RECETORES
2 Recetores

TRANSMISSORES
1 Transmissor

TENSÃO DE OPERAÇÃO
9.6V - 31.2V DC

AIS950
TIPO DE TRANSMISSOR
Transcetor AIS de Classe A

RECETORES
2x TDMA 156.025 MHz a 162.025 MHz e 1x DSC 
156.525 (canal 70) 

TRANSMISSORES
1 Transmissor

RECETORES GPS (AIS INTERNO)
Compatível com norma IEC 61108-1 

TENSÃO DE OPERAÇÃO
10.8V - 31.2V DC

AIS700
TIPO DE TRANSMISSOR 
Transcetor de AIS Classe B

 RECETORES
2 Recetores

 TRANSMISSORES
 Transmissor

 FREQUÊNCIAS
• Transmissão: 156.0 MHz a 162.025 MHz 
• Receção: 156.0 MHz 

ESPAÇAMENTO DE CANAIS
25 KHz

DESEMPENHO AIS
5W SOTDMA

RECETOR GPS
Canais: 72 · 
Aquisição em arranque frio: 26s nominal 
Fonte de posição: GPS/GLONASS 

TENSÃO DE OPERAÇÃO
9.6 V dc to 31.2 V dc

AIS700
(1)  AIS700 
(2)  Antena GNSS
(3)  2m de cabo de alimentação/dados
(4)  1m de cabo de Rádio de VHF
(5)  1m de cabo adaptador DeviceNet para 

SeaTalkng

(6)  Junta para antena GNSS
(7)  Suporte de instalação em mastro de 

antena GNSS
(8)  Parafusos de fixação (4x parafusos auto 

roscados nº.8x19)
(9)  Porca M5 e anilha
(10)  Documentação
(11)  Parafusos de fixação da antena GNSS (3x 

parafusos M3x40)
(12)  CD com software
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RÁDIOS DE VHF

RAY50/60/70
TENSÃO DE OPERAÇÃO
9V DC a 16V DC (Ray260 10.8 a 15.6V)
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
Ray50/60/70: IPX6/IPX7 de acordo com EN60945
PORTA DE COMUNICAÇÃO
NMEA 0183 (versão 4.01); 
NMEA2000 (versão 3.0)
POTÊNCIA DE SAÍDA
Alta potência = 25 Watt
Baixa Potência = 1 Watt

RAY260
TENSÃO DE OPERAÇÃO
10.8 A 15.6V
NÍVEL DE IMPERMEABILIDADE
IPX7
POTÊNCIA DE SAÍDA DA MEGAFONIA
30W máx
POTÊNCIA DE SAÍDA
Alta potência = 25 Watt 
Baixa potência = 1 Watt
RECETOR DE AIS
Opcional de Duplo Canal
MULTI-ESTAÇÃO
Sim (até 3 estações)

ESPECIFICAÇÕES

RAY50RAY60/70

RAY50
(1)  Ray50 com micro de mão
(2)  Capa de proteção solar
(3)  Junta de montagem em painel
(4)  Suporte de montagem
(5)  Apertos laterais do suporte
(6)  Clip de montagem do micro de mão
(7)  4x fixadores de suporte de montagem
(8)  Documentação
(9)  4x fixadores de montagem em painel
(10)  Proteção de antena
(11)  2x fixadores do clip de montagem do 

micro 
(12)  Cabo de derivação SeaTalkng de 400mm

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

RAY60/70
(1)  Rádio Ray60 / Ray70
(2)  Capa de proteção solar
(3)  Junta para montagem encastrada
(4)  Micro de mão
(5)  Suporte de montagem
(6)  Apertos laterais do suporte
(7)  Clip de montagem do micro
(8)  Documentação
(9)  Proteção de antena
(10)  2x fixadores do clip de montagem do 

micro
(11)  Cabo de derivação SeaTalkng de 400mm

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

RAY260
(1)  Estação Base Ray260 
(2)  Microtelefone Ray260 
(3)  Altifalante Ray260 incluindo cabo 
(4)  Junta do altifalante 
(5)  4x Parafusos para montagem da estação 

base 
(6)  2x Parafusos para montagem do 

microtelefone
(7)  Ficha de tampão SeaTalkng 
(8)  2x Fichas de tampão para microtelefone
(9)  Kit de extensão do microtelefone 
(10)  4x roscas e pinos para montagem do 

altifalante 
(11)  Clip de montagem do microtelefone 
(12)  Pack de documentação 
(13)  1m de cabo de Alimentação / Dados

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

RAYMIC

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
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TV POR SATÉLITE

33/37STV 45/60STV

33/37/45/60STV
(1) Unidade de Antena
(2) Unidade de Controlo da Antena
(3) Kit de Instalação
(4) Cabos
(5) Documentação

CONTEÚDO DA 
EMBALAGEM 

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E CONTEÚDOS DAS EMBALAGENS ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

CARACTERÍSTICAS DAS ANTENAS DE TV POR SATÉLITE

33STV 37STV 45STV 60STV

LNB Duplo ou Quádruplo para múltiplos recetores Dual Dual Dual/Quad Dual/Quad

Diâmetro do prato (cm) 13in (33cm) 14.6in (37cm) 17.7in (45cm) 23.6in (60cm)

Compatível com DVB (Digital Video Broadcast) S S S S

Compatível com Alta Definição (HD) S S S S

Tecnologia Rápida e Silenciosa iQ2 para uma aquisição rápida e operação silenciosa S S S S

Algoritmo de Busca de Ampla Gama para busca em alta 
velocidade e aquisição rápida de satélites S S S S

Tecnologia Dinâmica de Inclinação (DBT) para rastreio melhorado 
de sinal em condições adversas de tempo e de mar S S S S

Varrimento cónico deteta os sinais mais fortes para uma melhor estabilização S S S S

Recetor GPS para tempo de aquisição reduzido Entrada apenas Integrado Integrado Integrado

Amplitude de Elevação da Antena 10° a 80° 10° a 80° 10° a 90° 10° a 90°

Controlo automático de inclinação do LNB N N S S

Amplitude de Elevação Aumentada com Auto Skew 0° to 90° -15° to 90°

Ligações Ethernet e Wi-Fi para definições, controlo, diagnósticos e atualizações S S S S

Áreas de Serviço Disponíveis  Américas/Ásia Global Global Global

Dimensão sugerida da embarcação 20-25ft (6 - 7.6m) 25-35ft (7.6 - 10.7m) 35-50ft (10.7 - 15.2m) mais de 50ft (mais 
de 15.2m)
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Os produtos Raymarine são concebidos para oferecer o melhor em informação visual de navegação e com 
um legado em tecnologia marítima ao longo de mais de 80 anos, somos hoje célebres pela simplicidade de 

operação, design robusto e fiabilidade. Estamos constantemente a inovar no fornecimento de sensores de alto 
rendimento e sistemas de navegação inteligentes para que o seu tempo passado no mar seja divertido e sem 
stress. E temos um compromisso para consigo com uma garantia líder na indústria e uma rede de assistência 

mundial. Quer vá à pesca, à vela ou em cruzeiro, pode ir sempre confiante com a Raymarine a bordo.

SIMPLESMENTE SUPERIOR

C O N T E Ú D O S

UTILIZE AS SUAS 
CARTAS!
• Insira o cartão com 

as cartas que foram 
descarregadas no 
seu chartplotter 
Raymarine compatível 
Chartplotter 
Raymarine.

•  No ecrã da carta, 
selecione Menu > 
Presentation > Chart 
Selection. Isto irá 
mostrar-lhe a lista de 
cartas disponíveis.

•  Selecione a carta que 
descarregou para a 
abrir.

COMPRE CARTAS 
(SALTE ESTE PASSO 
CASO PRECISE APENAS 
DE ATUALIZAR CARTAS 
COM SUBSCRIÇÕES 
VÁLIDAS)
• Vá a https://charts. 

raymarine.com
•  Pesquise cartas, 

adicione ao seu 
carrinho de compras, 
crie uma conta e 
compre utilizando o 
seu cartão de crédito.

INICIALIZE UM 
CARTÃO MICRO SD
• Introduza um cartão 

microSD vazio em 
qualquer chartplotter 
Raymarine compatível, 
dotado de LightHouse 
II (v11 ou superior ou 
para Dragonfly, v9 ou 
superior) e remova-o

DESCARREGUE 
AS SUAS CARTAS 
UTILIZANDO O 
SOFTWARE DE 
GESTÃO LIGHTHOUSE 
(OU DESCARREGUE 
ATUALIZAÇÕES 
PARA CARTAS JÁ 
EXISTENTES) 
• Descarregue e instale 

o software de Gestão 
LightHouse

•  Inicie o sofware de 
gestão e siga os 
passos indicados para 
descarregar a sua 
carta para o cartão 
microSD inicializado.

LOJA DE CARTAS
CARTAS VECTORIAIS E RASTER DE  

FABRICANTES LÍDERES EM CARTOGRAFIA

Charts.raymarine.com permite-lhe selecionar e descarregar as cartas LightHouse Edition para utilizar no seu chartplotter compatível 
com LightHouse II.
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S I M P L Y  S U P E R I O R ™

AVISOS DE SEGURANÇA

Os produtos Raymarine são concebidos para serem 
utilizados como ajudas à navegação e nunca devem 
ser usados em detrimento dum juízo correcto de 
navegação. A sua precisão poderá ser afectada por 
vários factores, incluindo as condições ambientais, 
falha do equipamento ou defeitos, e ainda a uma 
incorrecta utilização ou manuseamento. 

Apenas as cartas oficiais governamentais e os avisos 
aos navegadores contêm a informação necessária 
e correta para uma navegação segura e o capitão 
é o responsável pela sua prudente utilização. É da 
responsabilidade do utilizador a utilização de cartas 
oficiais governamentais, avisos aos navegantes, 
prudência e ter habilitações adequadas de navegação 
quando estiver a operar qualquer produto Raymarine.

NOTA SOBRE O CONTEÚDO

A informação técnica e gráfica contida neste catálogo, tanto 
quanto sabemos, foi corrigida na altura da sua impressão. 
No entanto, a política de contínuo melhoramento e 
atualização da Raymarine poderá alterar as especificações 
de produtos sem aviso prévio. Por isso, diferenças 
inevitáveis entre o produto e este catálogo poderão ocorrer 
de tempos a tempos, para as quais a Raymarine não 
aceitará qualquer responsabilidade por tal facto.

Algumas das imagens neste catálogo foram usadas apenas 
para fins ilustrativos.

L I T 7 0 2 7 4 - 1 8POR

Aceda à Raymarine online
www.raymarine.eu

FOTOGRAFIAS

As imagens usadas neste catálogo foram fornecidas com a 
cortesia de: Boston Whaler • Azimut • Hallberg Rassy • Joe 
McCarthy • Marex • Frauscher • Onne van der Wal • SeaRay 
• Jason Arnold • X-yachts • Riviera • Grand Soleil (Fabio 
Taccola) • Wajer & Vanquish • AMT - Finland • Jim Sammons 
• Skylar Hamilton • XPress Boats • Grant Dixon • Adrian Grey 
• Sunbeam Yachts • FB Design • Beneteau / Guido Cantini • 
Jeanneau / Jerome Kelagopian • Saga Boats • iStockphoto • 
Nordship • Sa er Yachts • Windy Boats • Galeon

FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2,  
2321 Meer,
Belgium
T: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
United Kingdom
T: (+44) (0)1329 246 700

FLIR Maritime US Inc. 
9 Townsend West 
Nashua NH 03063
United States of America
T: (+1) 603-324-7900

FLIR Maritime Asia Pty Ltd
Suite 1.01, 26 Rodborough Road 
Frenchs Forest, NSW, 2086, 
Australia
T: (+61) (0) 2 8977 0300

Raymarine Benelux
Florijnweg 21G,
6883 JN VELP
Nederland
T: (+31) 26 361 4242

Raymarine Denmark
Centervej 7
4600 Køge
Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy
Suomalaistentie 1-3 
02270 Espoo 
Finland
T: (+358) 207619937

Raymarine Italy Srl
Via L. Manara 2, 
20812 Limbiate (MB), 
Italy
T: (+39) (0)2 99451001

Raymarine Germany GmbH
Borsteler Chaussee 53, 
22453 Hamburg, 
Germany
T: (+49) 40 237 8080

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 
50007 
92752 Nanterre Cedex - 
France
T : (+33) 146497230
Raymarine Norway
Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norge
T: (+47) 69 26 46 00

Raymarine Sweden AB
Bolshedens Industriväg 18, 
427 50 Billdal, 
Sweden
T: (+46) 317 633670
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