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Os produtos da Raymarine são concebidos para 
proporcionar o melhor em informação de navegação 
visual e, com um património de tecnologia marítima 
alcançado durante 80 anos, somos reconhecidos 
atualmente pela facilidade de utilização, design resistente  
e fiabilidade. 

Na Raymarine, apostamos na constante inovação, 
de forma a lhe poder oferecer sensores de elevado 
desempenho e sistemas de navegação inteligente, para 
que o tempo que passa na água seja descontraído e 
divertido. Estamos comprometidos consigo através de 
uma garantia líder da indústria e uma rede de serviços à 
escala mundial. Quer se dedique à pesca, à navegação ou 
a cruzeiros, pode levantar âncora com a confiança de ter 
a Raymarine a bordo. 

BEM-VINDO 
AO MUNDO DA 
RAYMARINE
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Os displays multifunções de navegação da Raymarine 
colocam-no no comando com a velocidade e a simplicidade 
dos nossos sistemas operativos LightHouse. Para o manter 
em jogo, os displays multifunções e os displays combinados 
de Sonda/GPS/Plotter da Raymarine utilizam tecnologia de 
sonda CHIRP de largo espetro para captação de imagens 
e localização de peixe incomparáveis. As nossas séries 
Dragonfly e Element oferecem um desempenho superior a 
cada pescador e a nossa galardoada gama Axiom® oferece a 
potência máxima de navegação multifunções da Raymarine 
num único ecrã tátil ou sistema em rede.

DISPLAYS 
MULTIFUNÇÕES E 
SONDA/GPS
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RAYMARINE LINHA DE PESCA

2. Multifunções táteis Axiom
 Os galardoados displays multifunções Axiom 
possuem capacidades de expansão poderosas, 
sonda 3D RealVision® e um controlo de ecrã tátil 
com o intuitivo sistema operativo LightHouse 3.

3. Multifunções Axiom  
Pro HybridTouch
Axiom Pro é o MFD para os comandantes que 
querem tudo. Controlo HybridTouch™, sonda 
de 1 kW, RealVision 3D e a potência do sistema 
operativo LightHouse 3.

4. Multifunções AxiomXL  
Glass Bridge 
Experiencie a simplicidade e a potência 
do LightHouse 3 em displays de grandes 
dimensões Glass Bridge de referência, prontos 
para aventuras no alto mar.

1. Combinados de  
Sonda/GPS Element 
A Element combina imagens de sonda 
HyperVision™ realistas com a velocidade quad 
core e a simplicidade do sistema operativo 
LightHouse Sport.

Opções de monitores

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

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

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

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

Opções de monitores

Axiom Pro 9 9,0" (1280 x 720)

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

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

Opções de monitores

Axiom 7  7,0" (800 x 480)

Axiom 9  9,0" (800 x 480)

Axiom 12  12,1" (1280 x 800)

Opções de monitores

Element 7  7,0" (800 x 480)

Element 9  9,0" (800 x 480)

Element 12 12,1" (1280 x 800)
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Bem-vindo ao 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.

DRAGONFLY 
SONDA/GPS/PLOTTER 
COMPACTO COM 
DOWNVISION
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DRAGONFLY

DRAGONFLY 
SONDA/GPS/PLOTTER 
COMPACTO COM 
DOWNVISION

Kit de pesca no gelo Dragonfly
O kit de pesca no gelo inclui tudo aquilo de que os 
pescadores de tempo frio precisam para libertar 
o poder da sonda Dragonfly no gelo. Com o saco 
impermeável e a base resistente, este kit portátil 
foi concebido para resistir aos elementos. O kit de 
pesca no gelo possui uma bateria recarregável, 
um carregador e um transdutor de alta frequência 
CHIRP CPT-S para pesca no gelo com boia.  
Os bolsos de transpote oferecem muito espaço 
para equipamento e os suportes de haste 
integrados simplificam a deslocação com todo o 
seu equipamento. 

Características do Dragonfly Pro
 ⊲ GPS Chartplotter com sonda de duplo canal 
 ⊲ Display visível sob luz do sol direta e em 

qualquer condição meteorológica 
 ⊲ Sistema de montagem de esfera 
 ⊲ Sonda CHIRP DownVision de imagem tipo 

fotografia 
 ⊲ Alcance de profundidade da sonda 

DownVision: 183 m (600 pés) 
 ⊲ Sonda High CHIRP para a localização 

de peixes 
 ⊲ Alcance de profundidade da sonda CHIRP: 

275 m (900 pés)

 ⊲ Cartas Raymarine LightHouse, Navionics e 
compatíveis com C-MAP 

 ⊲ Compatíveis com as aplicações de navegação 
Boating e SonarChart Live da Navionics 

 ⊲ Transdutor de painel de popa incluído 
 ⊲ Wi-Fi integrado 
 ⊲ Transmita a sonda Dragonfly para o seu 

smartphone ou tablet com a aplicação móvel 
Wi-Fish. Retroceda e capte imagens de sonda 
para partilhar online 

 ⊲ Leitor de cartões microSD 

Dragonfly 4 Pro
 ⊲ Ecrã de 4,3 polegadas
 ⊲ Resolução de 480 x 272

Dragonfly 5 Pro
 ⊲ Ecrã de 5,0 polegadas
 ⊲ Resolução de 800 x 480

Dragonfly 7 Pro
 ⊲ Ecrã de 7,0 polegadas
 ⊲ Resolução de 800 x 480
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Criado para pescadores que querem estar um passo à 
frente, a Element oferece a visão mais nítida do mundo 
subaquático com a sonda de alta resolução de 1,2 
megahertz HyperVision™. O HyperVision leva a sonda 
DownVision, SideVision e RealVision 3D da Raymarine ao 
próximo nível no que diz respeito a imagens de precisão 
e identificação de peixe, permitindo que veja estruturas, 
vegetação e peixes com uma nitidez realista.

 
SONDA/GPS 
ELEMENT COM 
HYPERVISION
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ELEMENT

 
SONDA/GPS 
ELEMENT COM 
HYPERVISION

Veja mais com a Sonda de Precisão
HyperVision™ de 1,2 megahertz da Element eleva 
a sonda a um novo nível de precisão. Com a 
HyperVision do Element, os modos DownVision, 
SideVision ou o deslumbrante RealVision 3D, 
permitem-lhe ver estruturas e captar peixe 
com uma nitidez realista, ajudando-o a ver e 
a apanhar o que os outros pescadores não 
conseguem.

Transdutor integrado 
O transdutor HV-100 compacto é simples de 
instalar e suporta RealVision 3D, DownVision, 
SideVision, CHIRP de alta frequência e Hyper-
Vision de 1,2 MHz. Um sensor de temperatura 
de água de alta precisão é padrão e o HV-100 é 
conversível para montagem em motor de corrico 
e popa. Também estão disponíveis versões que 
atravessam o casco. 

Operação simples e rápida
O sistema operativo LightHouse Sport da 
Element proporciona uma experiência de 
utilizador simplificada com controlo intuitivo por 
teclado. Marque rapidamente os locais de pesca 
e aceda às suas páginas favoritas com o premir 
de um botão. O desempenho quad-core oferece 
uma redefinição imediata de cartas, imagens 3D 
nítidas e um tempo de resposta rápido quando 
na água.

Todos os melhores mapas
O poderoso chartplotter da Element suporta 
cartas eletrónicas matriciais ou vetoriais 
do LightHouse NC2, Navionics, C-MAP, 
mapeamento padrão, mapeamento CMOR e 
muitos outros editores. Crie rapidamente mapas 
batimétricos personalizados com o Navionics 
SonarChart Live ou com o novo gerador de 
mapas em tempo real RealBathy™ da Raymarine.
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Quer a sua paixão seja pesca em água doce, costeira ou 
pesca de Big Game em alto mar, a tecnologia de sonda 
da Raymarine dá-lhe o poder de localizar peixe e detetar 
estruturas com uma nitidez e facilidade de utilização 
excecionais. Do pescador casual ao pescador profissional 
de torneio, oferecemos uma vasta gama de displays de 
navegação multifunções com sonda integrada e módulos de 
sonda externo de alto desempenho que lhe permitem passar 
mais tempo a apanhar peixe e menos tempo à procura dele.

TECNOLOGIA DE 
SONDA  
RAYMARINE 

Nota: os modelos Axiom e Axiom Pro estão disponíveis com modos de sonda DownVision, 
SideVision e CHIRP integrados. O Axiom XL precisa de um módulo externo.

Tecnologia
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TECNOLOGIA DE SONDA

HyperVision
Ao utilizar a frequência de sonda CHIRP ultra 
elevada de 1.2 MHz, a HyperVision™ eleva a 
sonda DownVision, SideVision e RealVision 3D 
da Raymarine ao próximo nível de captação de 
imagens de precisão e identificação de peixe, 
permitindo que veja estruturas, vegetação e 
peixe com uma nitidez realista.

Sonda CHIRP convencional
Com 10 vezes a resolução das sondas comuns, 
a sonda CHIRP de largo espetro permite a 
localização de peixe mais nítida e definida e filtra 
automaticamente os ruídos indesejados para 
que nunca perca a ação que decorre abaixo da 
sua embarcação.

Sonda digital
A sonda digital opera a 200kHz para pesca 
costeira e a 50 kHz para pesca em alto mar. O 
processamento de sinal ClearPulse™ gere de 
forma inteligente os parâmetros da sonda em 
todas as condições, para que os pescadores 
possam passar mais tempo a pescar e menos 
tempo a ajustar a sonda.

CHIRP SideVision
A sonda CHIRP SideVision® amplia o seu horizonte 
subaquático com uma visualização cristalina do 
peixe, isco e de estruturas subaquáticas de margem 
a margem. O SideVision permite-lhe ver mais longe, 
com maior nitidez e detetar mais peixe do que as 
sondas de varredura lateral tradicionais.

CHIRP DownVision
O CHIRP DownVision® oferece uma visão 
fotográfica do mundo por debaixo da sua 
embarcação, permitindo criar imagens da 
estrutura do fundo do mar com grande detalhe e 
localizar peixes em simultâneo.

RealVision 3D
O RealVision™ 3D dá ao pescador a capacidade 
de ver o que está por baixo, atrás e nas 
laterais do barco, tudo em simultâneo e em 
três dimensões. O RealVision 3D permite a 
visualização de todo o mundo subaquático — 
incluindo estrutura, cobertura, peixe e forragem 
subaquática. Gire, incline e amplie a imagem 3D 
para examinar a partir de qualquer ângulo.

*Depende do modelo
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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 HybridTouch™. LightHouse permite-lhe navegar com 
a melhor cartografia e torna a navegação tão simples 
como usar um smartphone.

SISTEMA 
OPERATIVO 
LIGHTHOUSE 3 
— PODEROSO E 
INTUITIVO
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LIGHTHOUSE 3

Dados elegantes
Arraste e largue as caixas de dados em qualquer 
lugar do ecrã. Escolha entre 4 opções de 
tamanho e até 14 tipos de dados diferentes. Basta 
deslizar o dedo na lateral do ecrã para revelar a 
apresentação de dados da barra lateral ou iniciar 
a aplicação do painel para uma apresentação 
intuitiva de dados do motor e instrumentos.

Rede simplificada
O Axiom, Axiom Pro e Axiom XL funcionam com 
o sistema operativo LightHouse 3, permitindo 
que crie um sistema de navegação com 
qualquer combinação de monitores Axiom. 
Ligue até 10 monitores Axiom ou integre com a 
série eS e gS ao atualizar gratuitamente para o 
LightHouse 3.

Você está no comando
O LightHouse 3 é rápido, fluído e fácil de 
aprender. A interface organizada é facilmente 
personalizada para se adaptar ao seu estilo de 
navegação. Inicie a sua experiência tátil ao estilo 
de um smartphone ou assuma o comando com o 
teclado HybridTouch e controlo tátil combinados.

Expansível
Expanda qualquer display multifunções através do 
sistema operativo LightHouse 3 com poderosos 
sensores, incluindo o radar Quantum, módulos de 
sonda CHIRP e câmaras de visão noturna térmica 
FLIR. A conectividade SeaTalkNG e NMEA2000 
permitem a visualização de dados dos motores, 
instrumentos e integração com o piloto automático 
Evolution. As ligações Wi-Fi e Bluetooth padrão 
permitem a conexão a aplicações da Raymarine, 
acessórios e muito mais. 

SISTEMA 
OPERATIVO 
LIGHTHOUSE 3 
— PODEROSO E 
INTUITIVO
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SISTEMA 
OPERATIVO 
LIGHTHOUSE 3 
— PODEROSO E 
INTUITIVO
O sistema operativo LightHouse 3 alimenta os displays 
multifunções Axiom, Axiom Pro e Axiom XL. As antigas séries 
eS e gS da Raymarine também podem ser atualizadas para 
o LightHouse 3 gratuitamente. Algumas funcionalidades 
avançadas do LightHouse 3 como o ClearCruise AR, Axiom 
UAV e aplicações LightHouse são exclusivas dos displays 
multifunções Axiom. Visite a página raymarine.com/ 
lighthouse para obter mais informações e ficar a par das mais 
recentes atualizações de funcionalidades do LightHouse 3.
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LIGHTHOUSE 3

Aplicações LightHouse:
As aplicações LightHouse são a crescente 
biblioteca de aplicações da Raymarine para 
displays multifunções Axiom. Desfrute de 
aplicações de entretenimento como a Netflix 
e o Spotify ou ligue-se a sistemas a bordo 
como sistemas de iluminação da embarcação 
Lumishore e giroscópicos Seakeeper. As 
aplicações LightHouse também o mantêm em 
contacto com o suporte para comunicações por 
satélite Mazu e condições atmosféricas Theyr.

Realidade aumentada
O ClearCruise AR oferece uma perceção 
melhorada na água à série Axiom. A 
sobreposição de vídeo HD com gráficos 
dinâmicos proporciona o reconhecimento 
imediato de auxiliares de navegação, contactos 
AIS e pontos de navegação nas proximidades. 
A realidade aumentada facilita a compreensão 
de situações de navegação complexas e uma 
tomada de decisões mais inteligente quando  
na água.

Personalização
O ecrã inicial do LightHouse 3 dispõe de ícones 
de aplicação arrojados e simples. Personalize o 
ecrã inicial com as suas aplicações favoritas. Os 
perfis de utilizador do LightHouse 3 guardam o 
seu ecrã inicial e preferências de configuração, 
assim como os de outros membros da tripulação.

Axiom UAV - o seu olho no céu 
Experimente o poder das imagens aéreas a 
bordo com o Axiom e o drone DJI Mavic Pro. 
O LightHouse 3 oferece uma experiência 
de controlo UAV integrada com opções 
convenientes "touch-to-fly" e capacidade de 
retorno automático à embarcação. Liberte o 
vídeo do seu drone do seu pequeno smartphone 
com o ecrã grande e visível à luz solar, do Axiom.
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O Axiom é expansível para que as suas capacidades 
possam crescer conforme necessário. É compatível com 
a gama completa de acessórios Raymarine, incluindo 
radar Quantum, sonda CHIRP, câmaras térmicas FLIR, 
integração de áudio, instrumentos, câmaras e piloto 
automático Evolution. A conetividade padrão por Wi-Fi e 
Bluetooth permite a ligação às mais recentes aplicações 
da Raymarine para tablets e smartphones.

DISPLAYS 
MULTIFUNÇÕES 
COM ECRÃ TÁTIL 
AXIOM
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Expansível
Ligue o Axiom ao radar Quantum, câmaras 
térmicas FLIR, instrumentos, pilotos automáticos 
Evolution, e muito mais. O Wi-Fi e Bluetooth 
ligam-no às mais recentes aplicações 
LightHouse da Raymarine e a entretenimento. 
O Axiom também se liga em rede aos displays 
Axiom Pro e Axiom XL para que possa criar um 
sistema de navegação Raymarine personalizado 
que satisfaça as suas necessidades.

Sonda RealVision 3D multifuncional 
Veja o mundo subaquático de uma forma 
inteiramente nova com a sonda CHIRP 
DownVision, SideVision e RealVision® 3D 
do Axiom. Desfrute de incríveis imagens 3D 
utilizando o GPS e a estabilização giroscópica 
para compensar o movimento do barco e 
apresentar uma representação 3D realista do 
fundo. O Axiom também suporta CHIRP de 
elevada frequência e a sonda digital de dupla 
frequência de 600 watts.

Desempenho premiado
O intuitivo sistema operativo LightHouse 3, 
com desempenho quad-core e tecnologias 
inovadoras do Axiom, tais como a realidade 
aumentada ClearCruise, o radar Quantum 
Doppler e o RealVision 3D permitiram ao Axiom 
ganhar vários e prestigiados prémios por 
inovação da indústria.

Ecrã robusto todo em vidro
O Axiom está disponível em 7, 9 e 12 polegadas 
de forma a poder caber em qualquer 
embarcação. O robusto ecrã todo em vidro do 
Axiom está otimizado para montagem embutida 
ou em superfície e fica bem em qualquer 
estação de governo. A tecnologia de ecrã LED 
super brilhante da Raymarine com ligação ótica 
proporciona uma visibilidade superior de dia ou 
de noite.

AXIOM
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O Axiom Pro foi concebido para comandantes que 
querem tudo. Disponível com o RealVision 3D, sonda 
CHIRP 1kw e o controlo Raymarine HybridTouch da 
Raymarine, o Axiom Pro é o novo padrão para dispositivos 
multifunções "tudo-em-um". E, com um processador quad-
core incrivelmente rápido, um ecrã super brilhante IPS e 
o inteligente sistema operativo LightHouse, o Axiom Pro 
oferece uma experiência de navegação fluída e intuitiva.

DISPLAYS 
MULTIFUNÇÕES 
HYBRIDTOUCH 
AXIOM PRO
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AXIOM PRO

Resistente e inteligente
O Axiom Pro utiliza tecnologia de visualização 
In-Plane Switching (IPS) para ângulos de 
visualização ultra-amplos, cor superior 
e compatibilidade excelente com lentes 
polarizadas. Veja todos os detalhes acima e 
abaixo da linha da água em deslumbrante alta 
definição com os ecrãs oticamente selados e 
super brilhantes do Axiom Pro.

Pesque como um profissional
Disponível em 9, 12 e 16 polegadas, o Axiom Pro 
enquadra-se perfeitamente em embarcações 
de topo para pesca desportiva em alto mar e, 
a conectividade avançada permite integrar os 
radares Quantum e Magnum, câmaras FLIR e 
pilotos automáticos Evolution. Combine qualquer 
Axiom, Axiom Pro e Axiom XL para uma ainda 
maior flexibilidade ao efetuar a instalação na 
mesa de cartas, flybridge e outros locais a bordo.

HybridTouch
O Axiom Pro deixa-o no controlo com o seu 
sistema de controlo intuitivo HybridTouch. Um 
ecrã tátil multitoque permite uma operação 
simples, semelhante à de um smartphone, 
enquanto um controlador rotativo integrado, 
cursor e teclado dão-lhe um controlo de 
confiança quando o mar fica mais agitado.

Sonda para pesca costeira e  
de alto mar 
O Axiom Pro está pronto para pescar em 
qualquer lugar com a sonda RealVision 3D, 
DownVision e SideVision integrada, para 
apresentar imagens fotográficas de peixes e 
estruturas. O Axiom Pro oferece também um 
desempenho de nível profissional em águas 
profundas, com sonda CHIRP de 1 kW integrada 
para alto mar. 
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Desenvolvidos para instalações Glass Bridge, os displays 
Axiom XL apresentam um desempenho de excelência, 
visibilidade em formato grande e uma simplicidade 
elegante. Criada para um bom desempenho em condições 
extremas, a família de displays multifunções Glass Bridge 
Axiom XL totalmente à prova de água pode ser instalada 
em cabines abertas e estações de governo fechadas. 
Cada modelo utiliza a tecnologia in-plane switching (IPS) 
e ligação ótica Raymarine para apresentar ângulos de 
visualização maiores, um contraste mais acentuado e uma 
capacidade de leitura à luz do sol sem igual.

AXIOM XL 
DISPLAYS 
MULTIFUNÇÕES 
TÁTEIS GLASS 
BRIDGE DE 
REFERÊNCIA
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Integração de vídeo avançada
Axiom XL é o auge de integração de sistema e vídeo. 
Visualize e controle um computador pessoal remoto 
a partir da estação de governo com a entrada HDMI 
do Axiom XL e o controlo de ecrã tátil USB ou projete 
o Axiom XL para um monitor remoto com saída HDMI. 
Três portas Power over ethernet (POE) permitem  
uma conetividade simples de câmaras IP para uma 
maior segurança e navegação em realidade 
aumentada ClearCruise. 

Simplicidade elegante
Os monitores Axiom XL funcionam com o software 
LightHouse 3 da Raymarine e oferecem uma 
interface rápida, fluida e organizada que é facilmente 
personalizada em função do seu estilo de navegação. 

Desfrute de um 
controlo de ecrã 
multitoque ou 
adicione o teclado 
RMK-10 da Raymarine 
para um controlo 
remoto completo  
do sistema.

Desempenho de referência 
A Axiom XL é a maior gama de displays multifunções 
e com melhor desempenho da Raymarine. Escolha 
entre modelos de 16, 19, 22 ou 24 polegadas com os 
ecrãs full-HD e uma construção totalmente em vidro. 
O Axiom XL enquadra-se perfeitamente nas estações 
de governo de iates de pesca desportiva de luxo e 
consolas de centro de elevado desempenho.

Poderosas opções de sonda
O Axiom XL é compatível com módulos de sonar 
de qualidade da Raymarine como o módulo de 
sonda CHIRP RVX-1000 3D e o sonda CHIRP CP570 
Profissional. Independentemente da sonda que 
esteja a utilizar, os ecrãs de alta definição do Axiom 
XL garantem que vê com um detalhe e nitidez 
deslumbrantes em alta definição.

AXIOM XL
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Os displays multifunções de navegação da Raymarine dão-
lhe o poder de explorar, planear e navegar com confiança 
em mar aberto. Os ecrãs de alta definição e o desempenho 
quad-core dão vida às cartas eletrónicas de cartógrafos de 
referência. Desfrute de cartas vetoriais completas, cartas 
matriciais de alta qualidade e funcionalidades avançadas 
como mapas 3D, sobreposições de satélite e opções de 
definição automática de rotas.

CARTAS E 
TELEMÓVEL 
UM GUIA PARA AS 
FUNCIONALIDADES
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Cartas LightHouse da Raymarine
As cartas LightHouse da Raymarine são uma 
biblioteca de produtos de cartas digitais vetoriais 
e matriciais da Raymarine e de cartógrafos 
líderes como IMRAY, Delius Klasing e Solteknik 
HB. Visite a página raymarine.com/MarineCharts 
para explorar a biblioteca completa de  
cartas LightHouse.

Cartas Navionics
As cartas Navionics são uma referência 
cartográfica fundamental para navegadores por 
todo mundo, com cartas precisas e completas de 
oceanos, lagos e áreas marítimas. Crie os seus 
mapas com o SonarChart live, sincronize os seus 
pontos de navegação e rotas com a aplicação de 
navegação Navionics ou chegue ao seu próximo 
destino com a definição automática de rotas, 
"dock-to-dock". 

Questione o seu agente Raymarine acerca da 
possibilidade de adquirir uma carta Navionics 
juntamente com um display Axiom, Element  
ou Dragonfly.

Cartas C-MAP
A C-MAP, líder em cartas náuticas digitais 
profissionais e de lazer, é reconhecida 
mundialmente por cartas precisas e fáceis 
de compreender, incluindo cartas marítimas 
de qualidade C-MAP Essentials e 4D-MAX+. 
Desfrute de funcionalidades avançadas como 
vista 3D, sobreposição de satélite e suporte de 
cartas matriciais. 

Explore a oferta completa de cartas C-MAP em 
c-map.com

CARTAS E TELEMÓVEL

SeaPilot
Agora parte integrante da família Raymarine, a 
aplicação móvel Seapilot combina funcionalidades 
de navegação de nível profissional com uma 
experiência de utilizador simples e organizada. 
Uma aplicação de navegação completa, Seapilot, 
oferece navegação e planeamento de rotas 
e pontos de passagem, sobreposições AIS, 
condições meteorológicas GRIB e definição 
automática de rotas. 

Experimente o Seapilot hoje. Disponível para iOS 
na App store e para Android na loja Google Play. 
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Dia e noite, os sistemas de radar da Raymarine mantêm- 
no informado sobre o tráfego circundante, perigos e 
obstáculos, condições meteorológicas iminentes, etc. 
Utilize o radar para navegar através de nevoeiro intenso 
ou utilize o rastreio de alvos MARPA (mini auxiliar de 
radar automático para definição de rotas) para o ajudar a 
navegar em segurança num porto ou canal movimentado. 
A Raymarine oferece uma vasta gama de soluções para 
embarcações de todos os tipos e tamanhos.

RADAR 
RADOMES E 
ANTENAS DE 
MATRIZ ABERTA
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MAGNUM E QUANTUM

Radares Quantum
O radar Raymarine QuantumTM , com tecnologia 
de compressão de impulsos CHIRP, permite 
imagens de radar superiores, desempenho 
de radar de estado sólido de baixa potência e 
instalação simples. Escolha o Quantum básico 
para um desempenho de radar de estado 
sólido fiável ou avance para o Quantum 2 com 
identificação melhorada de alvos Doppler.

Desempenho compacto
Os radares Quantum utilizam tecnologia de 
compressão de impulsos CHIRP de estado 
sólido para proporcionar uma consciência 
superior do alvo a longo alcance e alcance 
extremamente curto. A tecnologia de separação 
de alvos avançada ATX™, exclusiva da FLIR, 
apresenta alvos como embarcações, boias 
e marcos com uma resolução excecional e 
qualidade de separação.

Quantum 2 com Doppler 
Quantum 2 com Doppler aumenta a sua 
consciência ao detetar as mudanças de 
frequência do radar devolvidas por alvos em 
movimento versus alvos estacionários. O 
Quantum 2 codifica os alvos em aproximação a 
vermelho (perigosos) e os alvos que se afastam 
a verde (seguro), facilitando a distinção de 
situações potencialmente perigosas ao navegar 
em áreas com muito tráfego.

Instalação simples 
Com todos os sistemas Quantum da Raymarine, 
irá beneficiar também de um design resistente, 
leve e fácil de instalar. O Quantum pode ser 
instalado numa configuração tradicional com 
fios ou utilizar a tecnologia Wi-Fi integrada 
para estabelecer ligação remota ao seu display 
multifunções Raymarine. 

Eficiência energética 
A tecnologia de estado sólido do radar Quantum 
consume muito pouca energia, tornando o 
Quantum especialmente convidativo para 
embarcações movidas a bateria. A tecnologia de 
radar de estado sólido também gera emissões 
radiadas muito baixas. 
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RADAR 
(CONTINUAÇÃO)
Matriz aberta Magnum
Os radares de matriz aberta e de elevado desempenho 
Magnum™ proporcionam um desempenho de longo 
alcance e possibilitam uma captação melhorada de 
imagens por radar de alvos pequenos nos displays de 
navegação. Utilizando muitas das tecnologias de radar 
utilizadas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da 
América, a Magnum oferece um desempenho fiável e uma 
capacidade inteligente de controlo de alvos — tudo isto 
numa base de matriz aberta elegante, criada para resistir 
aos elementos.
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Desempenho de longo alcance
O Magnum está disponível em opções de saída 
de alimentação de 4 kW ou 12 kW e com uma 
opção de matriz de antena de quatro ou seis 
pés. Os radares Magnum oferecem um alcance 
máximo até 96 mn para modelos de 12 kW — 
ideal para embarcações de longo curso — e até 
72 mn para modelos de 4 kW.

Encontre aves, encontre peixes
Com base na comprovada tecnologia de radar 
de identificação de aves da Raymarine, a 
recentemente funcionalidade avançada Modo 
de aves do Magnum localiza aves com maior 
clareza e até 10 mn. A localização de bandos de 
pássaros com o Magnum ajuda os pescadores 
a detetar grupos de peixes mais rapidamente e 
com menos consumo de combustível.

Consciência aumentada de alvos
O Magnum oferece um melhor reconhecimento 
das situações com controlo e aquisição de alvos 
MARPA totalmente automáticos. O Magnum 
também recorre à tecnologia de sensor de 9 eixos 
Evolution ou AR200 da Raymarine para apresentar 
grupos de alvos precisos em tempo real..

A escolha dos profissionais 
Os radares Magnum são criados com base na 
mesma tecnologia de radar que a Raymarine 
fornece à Guarda Costeira dos Estados Unidos 
da América, logo pode confiar no Magnum para 
apresentar funcionalidades profissionais como 
a tecnologia de aperfeiçoamento de feixe para 
uma resolução melhorada. Combine o Magnum 
com o Axiom e aproveite a apresentação do 
histórico de alvos True Trails e atualizações em 
tempo real.
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As câmaras marítimas de imagem térmica FLIR 
transformam a noite em dia, mantendo-o protegido 
e permitindo-lhe navegar com confiança. Desde 
caiaques a superiates, a FLIR oferece câmaras 
térmicas de vanguarda que são resistentes, fiáveis e 
fáceis de utilizar.

CÂMARAS TÉRMICAS  
DE VISÃO NOTURNA  
FLIR
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(1) A sua visão noturna (2) Visão noturna FLIR (3) Veja 
facilmente marcadores de navegação (4) Detete 
paredões e boias (5) Homem ao mar

CÂMARAS TÉRMICAS  
DE VISÃO NOTURNA  
FLIR

Câmaras térmicas portáteis
As câmaras térmicas portáteis FLIR são 
câmaras térmicas de visão noturna resistentes 
e compactas e que permitem a visualização 
de outros navios, marcos, boias e destroços 
flutuantes, de dia e de noite. Um LCD de alta 
resolução e a tecnologia de sensores de topo da 
FLIR permitem uma maior consciência situacional 
a qualquer momento.

Consciência melhorada com o ClearCruise IR
Combine a câmara M132 ou a M232 com um display multifunções Axiom da Raymarine e tire partido 
do FLIR ClearCruise™ IR, análise térmica inteligente. O ClearCruise IR fornece alertas sonoros e 
visuais quando objetos "não- água" como embarcações, obstáculos ou indicadores de navegação são 
identificados no cenário.

CÂMARAS TÉRMICAS FLIR

Série M
A principal escolha dos navegadores 
profissionais em todo o mundo, as câmaras 
térmicas FLIR série M estão equipadas com 
estabilização giroscópica em cada modelo de 
forma a proporcionar imagens estáveis e nítidas 
quando os mares ficam agitados. Os modelos de 
carga dupla também têm vídeo com pouca luz e 
os modelos avançados oferecem zoom ótico e 
imagens de longo alcance. 

M132/M232
As câmaras térmicas marítimas de visão noturna 
M132 e M232 da FLIR levam a acessibilidade e 
integração fácil a um novo nível. Combinando 
uma resolução térmica de 320x240, vídeo 
através de IP e tecnologia ClearCruise IR numa 
caixa compacta, as M132 e M232 são as adições 
perfeitas a qualquer sistema de navegação Axiom. 
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EVOLUTION R4  
 – PERFEIÇÃO EM  
PILOTOS AUTOMÁTICOS
Com mais de 40 anos de investigação e desenvolvimento de pilotos 
automáticos, o Evolution™ é o auge da tecnologia de pilotos automáticos 
da Raymarine. Concebidos para um percurso preciso e controlo firme, os 
pilotos automáticos Evolution praticamente não precisam de calibração 
ou configuração complicada. Oferecemos uma gama completa de pilotos 
automático Evolution para barcos de pesca com motor interno ou externo 
e de todos os tamanhos. 

Visite a página raymarine.com/evolution para encontrar o piloto 
automático certo para o seu barco ou consulte o seu agente de sistemas 
eletrónicos local da Raymarine para o ajudar a configurar o sistema 
Evolution perfeito.
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EVOLUTION R4  
 – PERFEIÇÃO EM  
PILOTOS AUTOMÁTICOS

Mais inteligente com  
Hydro-Balance
A tecnologia Evolution Hydro-Balance™ é um software 
patenteado que oferece um piloto automático de 
desempenho superior a barcos com motor fora de 
borda com direção hidráulica. O Hydro- Balance 
compensa inteligentemente uma variação na 
elasticidade de fluido hidráulico e mangueiras, 
corrige a assimetria na direção do navio e deteta 
automaticamente a direção de binário e compensa 
para garantir um percurso estável e preciso, sem 
necessidade de um sensor de feedback do leme. 

Vantagem Evolution
Os pilotos automáticos Evolution tornam o seu tempo 
na água mais eficiente e mais agradável. Os pilotos 
automáticos Evolution conduzem com tanta precisão 
que conseguem poupar combustível e fazê-lo chegar 
ao seu destino mais rapidamente. Passe menos tempo 
a seguir a bússola e mais tempo a procurar aves, 
peixes, tráfego e perigos. O seu piloto automático 
Evolution permite tirar as mãos do leme para verificar as 
linhas, comer ou simplesmente desfrutar da vista.

Membro fiável da tripulação
Ninguém acorda às 04h00 para navegar, por isso, pode 
confiar no Evolution para longos percursos nas zonas 
de pesca e para mantê-lo no rumo certo ao seguir 
padrões de corrico em mar aberto. Você trata dos iscos 
e o Evolution pode tratar do barco. Assim que tiver 
usufruído da comodidade que o Evolution proporciona 
à pesca, nunca mais vai querer sair da doca sem ele. 

Tecnologia Track IQ™ 
A tecnologia exclusiva Evolution TrackIQ™ proporciona 
uma condução de ponta ao rastreio de pontos de 
navegação por GPS. Os algoritmos patenteados 
do Evolution e a estabilização giroscópica de 9 
eixos compensa os efeitos das condições do mar e 
movimento da embarcação, permitindo ao Evolution 
manobrar mais suavemente e manter a embarcação 
na rota traçada em GPS com incrível precisão, 
independentemente do tamanho do barco.

PILOTOS AUTOMÁTICOS
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RAY63
RÁDIO VHF DE ESTAÇÃO DUPLA COM  
GPS INTEGRADO
O Ray63 tem todas as capacidades do Ray53 
num chassis de rádio de tamanho completo com 
controlos e ecrã LCD maiores. O Ray63 também 
suporta a um controlo remoto com fios RayMic 
com todas as funções ou até 2 estações de 
controlo sem fios RayMic.

RAY73
ESTAÇÃO DUPLA VHF, GPS, AIS, 
INTERCOMUNICADOR DE  
ELEVADA POTÊNCIA
O Ray73 é um rádio VHF tradicional de luxo 
com todas as poderosas funcionalidades 
do Ray53 e 63 e um recetor de Sistema de 
Identificação Automática (AIS) integrado com 
um intercomunicador com elevada saída de 
som. Adicione uma buzina opcional para sinais 
de nevoeiro e comunicação por voz com a 
tripulação no convés.

RAY53
RÁDIO VHF COMPACTO COM  
GPS INTEGRADO
O Ray53 é pequeno em termos de dimensão, 
mas grande em termos de funcionalidades e 
desempenho. A chamada seletiva digital (DSC) 
de classe D oferece funcionalidades críticas 
de segurança, dificuldades e conveniência 
enquanto um recetor GPS/GNSS integrado 
com uma ligação aérea externa permite uma 
instalação simples.

RAY90 e RAY91 
VHF MODULAR PARA VÁRIAS ESTAÇÕES 
Os rádios VHF Ray90 e 91 da Raymarine elevam 
as comunicações em várias estações a um novo 
nível de potência, desempenho e flexibilidade. 

O design de caixa negra esconde a unidade 
do transcetor longe da vista, oferecendo 
simultaneamente uma operação simples a partir 
das estações compactas. 

O Ray90 e 91 suportam até 2 estações com 
microtelefone/auscultadores com fios e até mais 
3 estações sem fios para uma instalação simples 
e uma verdadeira liberdade de movimentos. 

O Ray91 adiciona um recetor de sistema de 
identificação automática (AIS) de classe B para 
uma consciência melhorada do tráfego marítimo 
circundante no seu chartplotter e radar.

ACESSÓRIOS 
E PERIFÉRICOS
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Câmaras marítimas
Ao fornecer vídeo em direto para 
segurança e realidade aumentada, 
as câmaras de rede CAM210 e 
CAM220IP da Raymarine integram-
se com o LightHouse 3. Concebidas 
para o ambiente marítimo, estas 
câmaras HD permitem ver e captar a 
ação dentro e fora do barco.

Áudio marítimo
Os displays multifunções Axiom da 
Raymarine com o sistema operativo 
LightHouse 3 podem ser facilmente 
integrados com os sistemas 
de áudio marítimo da Rockford 
Fosgate, FUSION e JL Audio. Com 
a rede NMEA2000, pode controlar 
remotamente o sistema de AV 
diretamente a partir do seu  
display Axiom.

Transdutores
 A Raymarine oferece uma 
vasta gama de transdutores 
de profundidade, velocidade e 
temperatura que funcionam com 
instrumentos, displays multifunções e 
módulos de sonda. Estão disponíveis 
transdutores de instalação em painel 
de popa, no casco ou passa casco. 
Os transdutores estão disponíveis  
em composto de plástico, bronze  
ou aço inoxidável para se adaptarem 
a praticamente qualquer embarcação 
na água. 

Controlo remoto com fios
O controlo remoto por teclado compacto 
RMK-10 funciona com qualquer display 
multifunções que possua o sistema 
operativo LightHouse 3 e oferecendo 
controlo onde mais necessita. Com as 
opções de montagem horizontal ou 
vertical e uma estrutura compacta, cabe 
em qualquer lugar acima ou abaixo  
do convés.

AIS350
O AIS350 da Raymarine é um 
dispositivo AIS, apenas de receção, 
que permite receber e visualizar 
as transmissões de dados AIS de 
embarcações próximas.

AIS650
O AIS650 é um transcetor AIS de 
classe B que permite transmitir os 
seus dados a outras embarcações 
equipadas com AIS e receber os 
dados delas.

AIS700
O AIS 700 é um transcetor AIS de classe 
B com um divisor de antenas integrado 
que permite ao AIS partilhar uma antena 
com o seu rádio marítimo VHF.

ACESSÓRIOS

Televisão satélite
O nosso sistema de antena controla 
e recebe automaticamente sinais de 
televisão satélite em quase todas as 
condições — garantindo um acesso 
rápido, claro e fiável a centenas de 
canais digitais.

Disponíveis em diâmetros de antena 
de 33, 37, 45 e 60 cm.
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RAY53M132 /M232RADAR QUANTUM RADAR MAGNUM

DIMENSÕES AXIOM, AXIOM PRO E AXIOM XL

AXIOM 7 AXIOM 9 AXIOM 12 AXIOM PRO 9 AXIOM PRO 12 AXIOM PRO 16 AXIOM XL 16 AXIOM XL 19 AXIOM XL 22 AXIOM XL 24

mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in

A 250,4 9,86 265,03 10,43 314 12,36 299,32 11,78 358 14,1 452 17,8 394,9 15,54 462 18,1 534 21,02 578 22,76

B 133 5,24 157,78 6,21 217 8,54 329,5 12,97 388,5 15,3 – – 248,22 9,77 289 11,3 326 12,83 387 15,23

C 162,5 6,4 187,8 7,39 226,8 8,93 173,8 6,84 222,8 8,77 258 10,2 9,0 0,35 9,0 0,35 9,0 0,35 9,0 0,35

D 76,4 3,0 76,71 3,02 76,2 3,0 97,9 3,85 96,3 3,79 101,8 4,0 73,96 2,91 73,96 2,91 79,75 3,0 76 3,0

E 218 8,59 170 6,69 180 7,08 186,2 7,3 246,13 9,69 – – 73,96 2,91 73,95 2,91 79,75 3,14 76,36 3,01

DIMENSÕES 
DADOS BÁSICOS DE 
TAMANHO DO PRODUTO
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DIMENSÕES

AIS700AIS350/650

RAY63/73 CAIXA NEGRA RAY90/91MICROTELEFONE RAY90/91 ALTIFALANTE RAY90/91

EV1 / EV2/AR200

ACU 200/300/400ACU 100/150

p70s/p70Rs
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Avisos de segurança

Os produtos Raymarine destinam-se a ser utilizados como auxiliares de navegação e nunca 

devem ser utilizados em detrimento de decisões de navegação prudentes. A sua precisão 

pode ser afetada por muitos fatores, incluindo condições ambientais, falhas ou defeitos nos 

equipamentos, instalação, manuseamento ou utilização incorretos. 

Só as cartas oficiais e os avisos aos marinheiros das autoridades públicas contêm todas 

as informações atualizadas necessárias para uma navegação segura e é ao capitão que 

cabe a responsabilidade pela sua utilização prudente. O utilizador é responsável por utilizar 

as cartas oficiais das autoridades públicas e os avisos aos marinheiros, e por empregar 

precaução e os conhecimentos de navegação apropriados sempre que operar qualquer 

produto Raymarine.

Aviso sobre conteúdo

Tanto quanto é do nosso conhecimento, as informações técnicas e gráficas contidas neste 

folheto estavam corretas à data da publicação. Contudo, devido à política de atualização 

e melhoramento contínuo da Raymarine, poderão ser introduzidas alterações às 

características técnicas do produto, sem aviso prévio. Por esse motivo, a Raymarine declina 

qualquer responsabilidade pelas eventuais diferenças inevitáveis que possam ocorrer 

ocasionalmente entre o produto e este folheto. 

Algumas imagens deste folheto foram utilizadas apenas como ilustração.

Fotografia

A fotografia de estilo de vida utilizada neste folheto foi fornecida por:

Boston Whaler Jason Arnold Jim Sammons/Drew Gregory/Beneteau/Sundeck / 

Matt Dickins / Faster
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FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2,  
2321 Meer,
Bélgica
Tel.: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
Reino Unido
Tel.: (+44) (0)1329 246 700

FLIR Maritime US Inc. 
9 Townsend West 
Nashua NH 03063
Estados Unidos da América
Tel.: (+1) 603-324-7900

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

Raymarine Benelux
Florijnweg 21G,
6883 JN VELP
Holanda
Tel.: (+31) 26 361 4242

Raymarine Denmark
Centervej 7
4600 Køge
Dinamarca
Tel.: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy
Suomalaistentie 1-3 
02270 Espoo 
Finlândia
Tel.: (+358) 207619937

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

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

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 50007 
92752 Nanterre Cedex — França
Tel.: (+33) 146497230

Raymarine Norway
Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norge
Tel.: (+47) 69 26 46 00

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