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Minitogje

Ais zonder draadje

Een volwaardig tog kun je in een kteine open
boot meestat niet kwijt. Toch is het best interessant om te kunnen zien wat je snetheid door het
water is. Een handheld gps of iets dergetijks stett
immers stechts je snetheid over de grond vast. De
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Speedwatch van JDC biedt de optossing; hij is zo
ktein en ondervindt daardoor zo weinig weerstand,
dat

je hem op elke boot wel kwijt kunt.

Het systeem is stim: een ktein schroefie, dai vast of

opklapbaar gemonteerd wordt, draait onderwater
en zendt een magnetische puts uit. Een opnemer die in de buurt van het schroefje in de boot
wordt geptaatst, registreert die putsen en zendt
ze draadtoos door naar een wat groot uitgevatlen hortoge, dat de snetheid weergeeft. Dit ktokje
draag je of aan je pots of monteer je ergens in de
boot. De klok kan ook de afgetegde weg weergeven. Daarnaast is hij voorzien van een timer.
De Speedwatch werkt uitstekend. Het enige
is dat met name het schroefje en de
bevestiging erg kwetsbaar zijn. Je zutt er enigszins
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voorzichtig mee om moeten gaan..l,
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W" maken steeds meer gebruik van draadloze
toepassingen, ook op de boot. De tabtet kent
al zoveeI bruikbare en betaatbare programma,s,
dat je er serieus mee kunt navigeren. Maar dan

moet je de data van de boot wel naar de tabtet
kunnen sturen. Dat gaat bij een iPad atteen via wifi.
|AIS van het Engetse Digitat Yacht regett dat. iAlS is
een kteine dataserver, die zowel via wifi als via een
USB-verbinding

N M EA-gegevens verzendt. Atte
NMEA-apparaten aan boord kun je op het systeem
aanstuiten, vervotgens gaan de gegevens van bij-

voorbeetd je gps, tog en dieptemeter draadloos
naar je tablet. Een ingebouwde AIS-modute maakt
de iAlS extra interessant. Via een aparte of
bestaande marifoonantenne (in dat gevatvia een
sptitter) ontvangt hij AIS-gegevens en stuurt die
draadtoos en/of via een USB-kabet het schip in. Via
een gratis app kun je de AIS-gegevens bekijken op
je tabtet, iPad of zetfs iPhone.
Het kteine kastje taat zich makketijk inbouwen. De
duidetijke gebruiksaanwijzing is hierbij een goede
hutp. Vooral de draadtoze combinatie van NMEA
en AIS maakt van de iAlS een stim apparaatje. De
prijs is dan ook prima in verhouding. C
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Prijs €459,95

www.digitalyacht.co.u k

,,{4 ,.C

ir/_l

Kopen
'tU,1isi

idt',4 idt

".j\
I

jfl,,.-)

I

I

