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INTERNET
WIFI ANTENNE
WiFi hotspots er nu almindelige i mange 
havne og mange af dem er endda gratis. 
Men med WL450 er du ikke bundet til de 
lokale udbydere idet rækkevidden under de 
rigtige forhold er op imod 5 kilometer.
WL450 har indbygget netværks interface. 
Der er ingen komplicerede drivere eller 
software der skal installeres. Du skal blot 
indtaste IP-adressen på antennen ind i din 

LIGHT YEARS AHEAD

AIS ANTENNER 
TIL ETHVERT FORMÅL
USB AIS ANTENNE
Smart AIS antenne med indbygget modtager, til 
dig der bruger PC baserede AIS løsninger. Strøm-
forsynes via USB. Kan køre med Windows XP, Vista 
og 7 samt Mac OS X og Linux. 
Leveres med 5 meter USB kabel samt AIS Lite 
software.
Pris 2.295 Kr.
Best. nr. 127801

AIS ANTENNE 
AIS antenne med indbygget modtager. 
Den perfekte løsning på RIB og speedbåde hvor 
det kan være svært at finde en tør plads til 
montering af AIS 100 PRO blackbox løsningen. 
Pris 2.595 Kr.
Best. nr. 109901

NYHED
2014

KOMBINERET 
VHF/GPS ANTENNE

GV30 er en kombination af en VHF/AIS antenne 
og en GPS antenne og er monteret med 
to coaxkabler(10m). Coaxkablerne er monteret 
med FME mini-stik så du ikke skal bore store 
huller ved monteringen. 

TNC (GPS) og BNC (AIS) adaptorstik medfølger.

Klasse B AIS
(alle klasse B-enheder skal have deres egen interne GPS)
En klasse B AIS transponder kræver derfor sin egen 
GPS antenne og en VHF antenne eller en 
VHF-AIS antennesplitter. 

GV30 er blot 190mm høj og 75mm i diameter, og har standard 1” 
gevind. Specifikt indstillet til 162MHz (AIS frekvens). 
GV30 kombineret VHF/GPS antenne
Pris 1.095 Kr.
Best. nr.411701

AKTIVE 
GPS ANTENNER

Super præcise GPS antenner. 
•	 50	kanals	GPS/GLONASS	antenne	
•	 Kun	75mm	i	diameter.	Standard	1”	gevind.	
•	 Kraftig	og	vandtæt	konstruktion
•	 NMEA	udgang	kan	konfigureres	til	4800,	38400	og	
115200	baud	

•	 Opdateringsrate	kan	vælges	mellem	1	til	10Hz	
•	 TurboNav	funktion,	sikrer	super	hurtig	opdatering	
af	position

•	 WAAS/EGNOS/SBAS.	Sikrer	under	1meters	præci-
sion	

•	 GPS/GLONASS	funktion	kan	vælges	af	brugeren,	
eller	sættes	til	automatisk	

•	 Meget	lavt	(30mA)	strømforbrug	ved	12V	DC	
•	 5-30V	DC	
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GPS150
Pris 1.549 Kr. 
Best. nr. 411703
GPS150USB
Leveres monteret med 5 m. 
USB kabel.
Pris 2.099 Kr.
Best. nr. 411703-u

•	 360	graders	modtagelse
•	 Simpelt	browser	interface	
•	 MAC,	Linux	og	PC	klar	
•	 Plug	‘n	play	LAN	netværksforbindelse

browser, og du kan nu justere alle WL450´s 
funktioner og parametre. Du skal blot søge 
efter tilgængelige hotspots, vælge den 
bedste, og klikke for at oprette 
forbindelse. Udgangseffekten og følsom-
heden for systemet kan også justeres. 
Interfacet er beskyttet med adgangskode.

•	 Længde	1m.	Kraftig	glasfiber	konstruktion.	
1”	standard	gevind

•	 Kun	ét	kabel	til	strøm	og	data
•	 Mulighed	for	tilslutning	af	router

WL450 WIFI internet antenne
Pris 4.649 Kr.
Best. nr. 411702

Placering af din nye VHF antenne
Når du skal vælge et sted at montere 
din antenne, skal du huske på, at VHF 
radiosignaler bevæger sig i en lige linje. 
Kort sagt, jo højere du monterer din 
antenne des større bliver dit dæknings-
område for både sender og modtager. 
For os sejlere betyder det, at en placering 
øverst på vores mast giver den bedste 
ydelse. Antenner til montering i masten 
er typisk 1 til 1½ meter i længden, har lav 
vindmodstand og er lette.
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KLASSE B. 
AIS TRANSPONDER 

ULTRA KOMPAKT AIS TRANSPONDER KLASSE B. 

LIGHT YEARS AHEAD

AIS TRANSPONDER KLASSE A
Professionel klasse A AIS transponder. 
MED ratmærket.
Bestillingsvare. 
Kontakt os for nærmere oplysninger eller 
besøg vores hjemmeside. 

NMEA 2000 - WIFI
NAVLink

NMEA 2000 Wireless Data server
Kan monteres på alle NMEA 2000-netværk 

m/ integreret kabel  (han micro-stik).
 tilslutning til NMEA2000-netværk, 

leverer strøm og data. 
Pris 4.649 Kr.

Bes. nr. NavLink
Kan	også	får	med	USB	interface.

Del NMEA data fra dine instrumenter med  
dine moble enheder ombord.

WLN10  fordeler 
via WiFI dine 

NMEA 0183 data 
fra bådens instrumenter

NAVLink fordeler 
via WiFI dine 

NMEA 2000 data 
fra bådens instrumenter

WLN10HS

NAVlink

NMEA TIL WIFI SERVER
Ved tilslutning af en trådløs dataserver til dit NMEA system kan du få informationerne 
fra dine instrumenter vist på dine mobile enheder, f. eks. PC, iPhone eller iPad. Digital 
Yacht har to trådløse dataservere, som understøtter enten NMEA0183 (WLN10/HS) eller 
NMEA2000 (NavLink). Begge servere understøtter tovejs kommunikation med autopilot. 
Enkel “plug and play” installation. IP54 black box løsning.

AIS LIFE GUARD
AIS Life Guard er verdens første AIS MOB alarm 

designet til at arbejde med den nye generation af AIS SARTs.
Mange AIS kompatible kortplottere understøtter 

ikke fuldt ud AIS SARTs. Men med AIS Life Guard tilsluttet 
en AIS transponder eller en AIS modtager, kan du få et komplet 

og automatisk AIS SART mand overbord system. Du skal blot forbinde de 
to NMEA ledninger på AIS Life Guard indgangen til NMEA0183 udgangen 

på din AIS, og herefter vil al AIS trafik blive monitoreret.
Så snart der registreres en AIS SART transmission vil AIS Life Guard afgive 
en 95dB alarm og vise en rød advarselslampe. Kan også benyttes til test af 
din allerede installerede AIS SART inden afsejling.
Nem at installere, og kan bruges i både 12V og 24V systemer.
AIS Life Guard MOB/SART alarm
Pris 2.495 Kr.
Best. nr. 188101

AIS MODTAGER
AIS modtager til brug med 
pc-navigationssoftware og/eller kortplotter. 
Lav pris og høj ydelse. 
Forbundet til en eksisterende VHF antenne 
(via en splitter) eller en dedikeret AIS antenne, 
kan du modtage alle AIS mål inden for 
rækkevidde - typisk op til 30sm. 
Enkel plug and play USB forbindelse til en pc 
samt NMEA til kortplotter.
Bruger standard drivere og er også 
kompatibel med Mac OS X og alle Linux siden 
V2.4.20.

!PRIS 
GARANTI!

NMEA 0183 - WIFI
WLN10(HS)

NMEA 0183 Wireless Data server
Monteres på NMEA 0183-netværk 

WLN10 (BAUD 4800)
Pris 2.295 Kr.

Bes. nr. 411802
WLN10HS HIGH SPEED (BAUD 38400)

Pris 2.295 Kr.
Bes. nr. 411801
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USB-NMEA
ADAPTERKABEL
Nem tilslutning af NMEA 0183-data til PC eller MAC. 
Kompatibel med de fleste Linux-styresystemer. Leveres med driver disk 
til Windows 98, XP, Vista, 7 og MAC OS. LED status indikator. Kompatibel 
med NMEA data: 4800 og 38400 baud.
USB/NMEA KABEL
Pris 499 Kr.
Best. nr. 117510

AIS100Pro
Pris 2.295 Kr.

Bes. nr. 127901

Både USB og NMEA kan tilsluttes samtidig så, at du kan se Ais informationer på 
både pc og kortplotter samtidig.

3 udgange: NMEA 0183, NMEA 2000 og 
USB gør transponderen kompatibel med 

alle AIS kortplottere og navigations 
softwareløsninger der er på markedet. 

Kan programmeres via det med-
følgende USB kabel og program-

meringssoftware. N2NET, Digital 
Yachts certificeret NMEA 2000 

datanetværk, for nem plug and 
play sammenkobling med andre 

NMEA 2000 systemer. Leveres med GPS 
antenne. Kræver egen VHF antenne, dedi-
keret AIS antenne eller antennesplitter. 
Det rigtige valg til lystbåde og mindre 
erhvervsfartøjer.

AIT 2000 Class B
Pris  5.195 Kr.
Best. nr AIT2000

AIS står for Automatic Identification System. 
AIS er et automatisk informationssystem, der muliggør udveksling af oplys-
ninger mellem skibe samt mellem skibe og landstationer, og som kontinuer-
ligt registrerer og opsamler oplysninger om skibes sejlads. 
Et AIS-udstyret skib udsender kontinuerligt – over to kanaler i det maritime 
VHF bånd – datameddelelser om f.eks. skibets navn, position, kurs, fart, dyb-
gang, skibstype samt oplysninger om skibets last m.m. via radioforbindelse til 
andre AIS-udstyrede skibe eller landbaserede AIS-stationer. Rækkevidden er 
ca. 30 sømil afhængig af VHF-senderens antennehøjde. 

Kilde:	Søsportens	Sikkerhedsråd,	www.soesport.dk
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Med fokus på produkter, der kan integreres 
med eksisterende systemer og som kan 

tilføje funktioner der gør navigationen let-
tere for den moderne sejler. 

iPad & iPhone

Til søs med 

USB til
PC eller Mac

NMEA data til plotter

iAIS sender via 
WiFi AIS-data til iPad 

iAIS 
PRISVINDENDE AIS MODTAGER DER VIRKELIG ER

 ”LIGHT YEARS AHEAD” 
iAIS kan også indsamle andre NMEA data, der er 
tilgængelige om bord på båden, for eksempel GPS 
position, dybde, fart og vind osv. 
Alle disse data kombineres med AIS data i en trådløs 
boks, der gør alle data tilgængelig på enhver kompati-
bel applikation. Ved at bruge bådens egen GPS, kan 
du  benytte  iTouch eller iPad (der	ikke	har	en	intern	GPS)  til 
navigation. og samtidig eliminere de lock-on problemer 
som nogle iPhone brugere har klaget over. 

iPAD MONTERING
BRUG DIN iPAD UNDERSEJLLADS

Monteringsramme
Til planmontering

Pris 699 Kr.
Best. nr. 138901

Der er flere fastgørelsesmuligheder 
med forskellige RAM beslag 

39900
iPad Cover

Hellers Pris KUGLE
RF til montring på rør
Pris 349 Kr.
Best. nr. 138901

Rammen kan monteres 
direkte på skottet uden 
beslag.

 RAM
monterings arm

Pris 399 Kr.
Best. nr. 138901

69900
iPad ramme

Hellers Pris

Består af en vandtæt taske til iPad og en 
monterings-ramme der kan fastgøres på 
båden. 
Du kan fortsat betjene iPad gennem tasken
iPad Cover
Pris 399 Kr.
Best. nr. 138901

iPad & iPhone

Til søs med 

Udover at sende data trådløst, har iAIS også en NMEA0183 og en 
USB udgang, så du kan udlæse data til en pc (via USB) og en AIS  
kortplotter (via NMEA) .
Gratis	iAIS	app	findes	i	app	store.

iAIS er også kompatibel med 
enhver pc eller et andet 
program (Android, Windows 
Mobile etc.), der kan accept-
ere trådløse (TCP / IP) data til 
navigation oplysninger. 
iAIS
Pris 3.895 Kr.
Bes. nr. 117507

iPHONE
Telfoncover
Passer til iPhone, samsung galaxy 
og mange andre smartphones i 
lignende størrelse. 
Sort eller 
Aquablå
Pris 189 Kr.
Best. nr. 130601

18900
Telefon Cover

Hellers Pris

iPad & iPhone

Til søs med 


