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EasyTRX² Toebehoren

  

EASY CPA Alarm systeem. GPS antenne VHF/GPS antenne 

WaarderingNog niet gewaardeerd 
Prijs
Verkoopprijs: € 60,00

Korting 

Stel een vraag over dit artikel 

FabrikantWeatherdock 

Beschrijving 

Easy CPA Alarm:

Het easyCPA-alarm is ontworpen als aanvullende apparatuur op de AIS zender/ontvanger (easyTRX2 of easyTRX2-IS) waardoor de veiligheid
aan boord wordt verhoogd.

Functionaliteit:

Dit apparaat ontvangt impulsen van de easyTRX2 en TRX2-IS, welke CPA functie in akoestische signalen transformeert. Dit geldt ook voor de
inkomende AIS SART nood meldingen. Deze twee akoestische signalen verschillen van elkaar en zijn daardoor goed te onderscheiden.

Wat is er nodig om een easyCPA alarm te bedienen?

U moet een easyTRX2 hebben of een easyTRX2-IS. Alleen met deze twee apparaten is het mogelijk om de inkomende AIS signalen in verband
te brengen met de instellingen van de CPA functie en de acties te initiëren.

Prijs: € 60,-- incl. BTW

Easy CPA ³-alarm:

Deze is uitgebreider dan zijn voorganger door zijn “silent” en “PANPAN”schakelaar. Hieronder wordt dit verder uitgelegd. De
"silent"-schakelaar schakelt de zender uit van de verbonden easyTRX2 of easyTRX2-IS, zodat geen gegevens over het schip en de positie
worden verzonden. De gewone AIS functie kan nog wel worden gebruikt. Met de “PAN PAN” knop zend u een AIS security bericht naar het
apparaat. Deze kennisgeving bevat de boodschap dat u een probleem heeft.

Prijs: € 91,-- incl. BTW

Losse GPS antenne voor Easy TRX² Speciaal:

Ten behoeve van EasyTRX² hebben we een losse GPS ontvanger ontwikkeld. Deze ontvanger dient in de buitenlucht geplaatst te worden en
mag niet afgedekt worden. Soms is het mogelijk om de GPS ontvanger binnen te plaatsen. (e.e.a. afhankelijk van de situatie en de gebruikte
materialen) Ook voor deze antenne geldt dat hij niet rechtstreeks aangestraald mag worden door een radar antenne en minimaal 2 meter
verwijderd dient te zijn van een radarantenne.
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Prijs: € 91,-- incl. BTW

Combi VHF & GPS antenne voor de EasyTRX² AIS ontvanger.

Speciaal ten behoeve van EasyTRX² hebben we een VHF antenne in combinatie met een GPS ontvanger ontwikkeld. Deze combinatie antenne
is alles wat u nodig heeft om de EasyTRX² Class B AIS Transponder in de lucht te brengen. Vanaf dat moment kan ieder schip, in uw
omgeving, welke is uitgerust met een AIS ontvanger, zien wat uw koers, snelheid, roepnaam en de naam van uw schip is. Door gebruik te
maken van deze gecombineerde antenne, heeft u geen EasySplit OCB nodig. Wel moet u uiteraard de gecombineerde antenne plaatsen in de
buitenlucht en niet in het bereik (2 meter) van een directe radar straal.

Prijs: € 152,-- incl. BTW
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