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Raymarinen tuotteet on suunniteltu tuottamaan parasta 
mahdollista visuaalista navigointitietoa. Meillä on yli 80 
vuoden kokemus meriteknologiasta, ja meidät tunnetaan 
nykyisin helppokäyttöisistä, kestäviksi suunnitelluista ja 
luotettavista tuotteistamme.  
 
Me Raymarinella teemme jatkuvasti innovaatioita 
tuottaaksemme erittäin toimintakykyisiä antureita ja älykkäitä 
navigointijärjestelmiä, jotta voit viettää stressitöntä ja hauskaa 
aikaa vesillä. Olemme sitoutuneet palvelemaan sinua alan 
johtavan takuun ja maailmanlaajuisen huoltoverkoston avulla. 
Olipa tarkoituksenasi kalastaa, purjehtia tai moottoriveneillä, 
voit lähteä luottavaisin mielin matkaan, kun Raymarine  
on mukanasi. 
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Raymarinen navigointinäyttöjen kautta hallinnoit LightHouse-
käyttöjärjestelmää nopeasti ja yksinkertaisesti. Raymarinen 
monitoiminäytöissä ja kaikuluotain/ GPS-näytöissä käytetään 
laajakaistaista CHIRP- kaikuluotainteknologiaa, joka tarjoaa 
ylivertaista kuvaa ja kalojen kohdistamista, jotta pysyt 
mukana kisassa. Dragonfly- ja Element-sarjamme tarjoavat 
ensiluokkaista suorituskykyä kaikille kalastajille ja palkittu 
Axiom®- mallimme tuo Raymarinen monitoiminavigoinnin  
kaiken tehon yhdelle kosketusnäytölle tai verkossa 
olevaan järjestelmään. 

MONITOIMINÄYTÖT  
JA KAIKULUOTAIN/GPS
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RAYMARINE KALASTUSMALLISTO

MONITOIMINÄYTÖT  
JA KAIKULUOTAIN/GPS

2. Kosketusnäytölliset Axiom- 
monitoiminäytöt
Palkituissa Axiom-näytöissä on 
RealVision® 3D-kaikuluotain, tehokkaat 
laajennusmahdollisuudet ja intuitiivinen 
LightHouse 3 -käyttöjärjestelmä 
kosketusnäyttöohjauksella.

3. Axiom Pro HybridTouch 
-monitoiminäytöt
Axiom Pro on monitoiminäyttö aluksen päälliköille, 
jotka haluavat kaiken. HybridTouch™- ohjaus, 1 
kW:n kaikuluotain, RealVision 3D ja LightHouse 3 
-käyttöjärjestelmän teho.

4. Axiom XL Glass Bridge 
-monitoiminäytöt
Koe LightHouse 3:n yksinkertaisuus ja teho 
isolla näytöllä. Glass Bridge -näytöt ovat 
lippulaivatuotteemme, jotka ovat valmiita 
avomeriseikkailuun.

1. Element-kaikuluotain/GPS-näytöt
Element yhdistää LightHouse Sport 
-käyttöjärjestelmässään todenmukaisen 
HyperVision™- kaikuluotainkuvauksen, 
4-ydinprosessoritehon ja helppokäyttöisyyden.

Näyttövaihtoehdot

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)

Näyttövaihtoehdot

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

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

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

Näyttövaihtoehdot

Axiom 7 7,0" (800 x 480)

Axiom 9 9,0" (800 x 480)

Axiom 12 12,1" (1280 x 800)

Näyttövaihtoehdot

Element 7 7,0" (800 x 480)

Element 9 9,0" (800 x 480)

Element 12 12,1" (1280 x 800)

AXIOM AXIOM PRO

AXIOM XL

ELEMENT
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Element on tehty kalastajille, jotka haluavat olla askeleen 
edellä muita. Se tarjoaa terävimmän näkymän vedenalaiseen 
maailmaan HyperVision™ 1,2 megahertsin erittäin korkean 
resoluution kaikuluotaimella. HyperVision vie DownVisionin, 
SideVisionin ja Raymarine RealVision 3D -kaikuluotaimen 
kuvantamistarkkuuden ja kalojen tunnistamisen seuraavalle 
tasolle ja antaa sinulle mahdollisuuden nähdä rakenteita, 
kasvillisuutta ja kaloja todenmukaisen selkeällä tavalla.

ELEMENT  
KAIKULUOTAIN/GPS  
JA HYPERVISION
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ELEMENT

ELEMENT  
KAIKULUOTAIN/GPS  
JA HYPERVISION

Näe enemmän  
tarkalla kaikuluotaimella
Elementin 1,2 megahertzin HyperVision™ vie 
kaikuluotauksen uudelle tarkkuustasolle. 
DownVision, SideVision tai uskomaton  
RealVision 3D; Elementin HyperVision™ -tilan 
avulla voit tarkastella pohjan rakennetta ja löytää 
kaloja todenmukaisella tarkkuudella, näet ja 
pyydystät kaloja joita muuta kalastajat eivät 
kykene havaitsemaan.

All-in-one anturi
Kompakti HV-100 -anturi on helppo asentaa ja  
se tukee RealVision 3D:tä, DownVisionia, Side-
Visionia, korkeataajuista CHIRPiä ja 1,2 MHz:n 
HyperVisionia. Erittäin tarkka veden lämpötila- 
anturi on vakiovaruste ja HV-100 on muunnet-
tavissa peräpeiliin tai uistelumoottoriin asennet-
tavaksi. Saatavilla on myös rungon läpi asennet-
tavia versioita.

Helppo ja nopea käyttää
Elementin LightHouse Sport -käyttöjärjestelmä 
tarjoaa pelkistetyn käyttäjäkokemuksen 
intuitiivisellä näppäimistön hallinnalla. Voit 
merkitä kalapaikat nopeasti ja pääset 
suosikkisivuillesi yhden painikkeen painalluksella. 
4-ydinprosessorin suorituskyky mahdollistaa 
karttanäytön välittömän päivityksen, sujuvan 
3D-kaikukuvan ja nopean siirtymisen valikoissa 
vesillä liikuttaessa.

Kaikki parhaat kartat
Elementin tehokas karttaplotteri tukee LightHouse 
NC2:n, Navionicsin, C-MAP:in, Standard 
Mappingin, CMOR Mappingin ja monen muun 
julkaisijan elektronisia vektori- ja rasterikarttoja. 
Tee räätälöityjä syvyyskäyräkarttoja lennosta 
käyttämällä Navionics SonarChart Liveä tai 
Raymarinen uutta reaaliaikaista RealBathy™-
karttageneraattoria.
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Olipa intohimonasi sitten makeavesi, rannikko tai avomeren 
suuret seikkailut, Raymarinen kaikuluotainteknologian 
avulla voit paikantaa kaloja ja tunnistaa rakenteita 
poikkeuksellisen selkeästi ja helposti. Tarjoamme laajan 
valikoiman monitoiminäyttöjä kaikille viikonloppukalastajista 
kalastuskilpailujen ammattilaisille. Näytöissä on integroidut 
kaikuluotaimet ja erittäin suorituskykyiset ulkoiset 
kaikuluotainmoduulit, joiden ansiosta voit käyttää enemmän 
aikaa kalastamiseen ja vähemmän aikaa kalojen etsimiseen.

RAYMARINE  
KAIKULUOTAINTEKNOLOGIA

Huomautus: Axiom- ja Axiom Pro -mallit ovat saatavilla sisäänrakennetun DownVisionin, SideVi-
sionin ja CHIRP-kaikuluotaimen kanssa. Axiom XL edellyttää ulkoista moduulia.

Teknologia
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Axiom

Axiom Pro

Axiom XL, jossa RVX1000

Element

CP100-kaikuluotainmoduuli

CP200-kaikuluotainmoduuli

CP370-kaikuluotainmoduuli

CP470-kaikuluotainmoduuli

CP570-kaikuluotainmoduuli

RVX1000-kaikuluotainmoduuli
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KAIKULUOTAINTEKNOLOGIA

HyperVision
HyperVision™ käyttää erittäin korkeaa 1,2 MHz:n 
CHIRP-kaikuluotausaluetta ja vie DownVisionin, 
SideVisionin ja Raymarine RealVision 3D 
-kaikuluotaimen kuvantamistarkkuuden ja kalojen 
tunnistamisen seuraavalle tasolle.  
Se antaa sinulle mahdollisuuden nähdä 
rakenteita, kasvillisuutta ja kaloja todenmukaisen 
selkeällä tavalla.

Perinteinen CHIRP-kaikuluotain 
Raymarinen laajaspektristen CHIRP- 
kaikuluotainten tarkkuus on kymmenkertainen 
tavallisiin kaikuluotaimiin verrattuna, minkä 
ansiosta kalastuskohteet näkyvät tarkemmin 
ja selvemmin ja tarpeeton kohina suodattuu 
automaattisesti pois mahdollistaen vedenalaisten 
tapahtumien seuraamisen häiriöttä.

Digitaalinen kaikuluotain
Digitaalista kaikuluotainta suositellaan 
käytettäväksi 200 kHz:n taajuudella rannikko- ja 
sisävesikalastuksessa ja 50 kHz:n taajuudella 
avomerikalastuksessa. ClearPulse™- teknologian 
signaalinkäsittely hallinnoi älykkäästi 
kaikuluotaimen parametreja kaikissa olosuhteissa, 
jolloin kalastaja voi keskittyä kalastamiseen eikä 
kaikuluotaimen säätämiseen.

CHIRP SideVision
CHIRP SideVision® -kaikuluotain laajentaa 
vedenalaista horisonttiasi veneen molemmille puolille 
näyttäen kalat, syöttikalaparvet ja vedenalaiset 
rakenteet. SideVisionin avulla näet kauemmas, 
selkeämmin ja voit havaita enemmän kaloja kuin 
perinteisillä viistokaikuluotaimilla.

CHIRP DownVision
CHIRP DownVision® tuottaa valokuvamaisen 
näkymän veneen alapuoleisesta maailmasta, jotta 
voit katsoa pohjan rakenteita hämmästyttävän 
tarkasti ja samaan aikaan löytää kaloja.

RealVision 3D
RealVision 3D™:n avulla kalastajat voivat 
nähdä, mitä aluksen alla, takana ja sivuilla on, 
samanaikaisesti ja kolmiulotteisesti. RealVision 
3D näyttää koko vedenalaisen maailman, mukaan 
lukien rakenteet, peitteet, yksittäiset kalat ja 
kalaparvet. Panoroi, kallista ja zoomaa 3D-kuvaa 
tutkiaksesi sitä mistä kulmasta tahansa.

* Riippuu mallista
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Jokaisessa Raymarine Axiom -monitoiminäytössä 
oleva helppokäyttöinen LightHouse™-käyttöjärjestelmä 
mahdollistaa täydellisen hallinnan virtaviivaisen 
kosketusnäytön tai HybridTouchin™ avulla. LightHouse 
mahdollistaa navigoinnin parhailla kartoilla ja tekee 
navigoinnista yhtä helppoa kuin älypuhelimen käytöstä.

LIGHTHOUSE 3 
-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ, 
TEHOKAS JA 
INTUITIIVINEN
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LIGHTHOUSE 3

Räätälöi tietoruudut 
Vedä ja pudota tietoruutuja mihin tahansa 
kohtaan näyttöä. Valittavanasi on 4 erikokoista 
vaihtoehtoa ja jopa 14 eri tietotyyppiä. Pyyhkäise 
yksinkertaisesti näytön sivua tuodaksesi 
esiin sivupalkin tietonäytön tai käynnistä 
kojelautasovellus intuitiivisia mittarin tai moottorin 
tietonäyttöjä varten.

Yksinkertaiset verkko-ominaisuudet
Axiom, Axiom Pro ja Axiom XL käyttävät LightHouse 
3 -käyttöjärjestelmää, jonka avulla voit luoda 
navigointijärjestelmän sisällyttäen siihen Axiom-
tuoteperheen eri näyttöjä. Voit yhdistää jopa 10 
Axiom-näyttöä tai integroida eS- ja gS-sarjojen 
kanssa päivittämällä nämä ilmaiseksi LightHouse 3 
-versioon.

Sinä ohjaat
LightHouse 3 on nopea, sujuva ja helppo 
oppia. Selkeä käyttöliittymä voidaan helposti 
mukauttaa omaan navigointityyliin sopivaksi. 
Lähde matkaan älypuhelinta muistuttavan 
kosketusnäyttökokemuksen kautta tai hallitse 
järjestelmää yhdistämällä HybridTouch-
näppäimistö ja kosketusnäyttöohjaus.

Laajennettavissa
Laajenna mikä tahansa LightHouse 3 
-käyttöjärjestelmään perustuva näyttö tehokkailla 
antureilla, mukaan lukien Quantum-tutkalla, CHIRP-
kaikuluotainmoduuleilla ja yökäyttöön sopivilla 
lämpökameroilla. SeaTalkNG- ja NMEA 2000 
-liitettävyys mahdollistaa moottoreiden näyttöjen, 
mittareiden ja Evolution-autopilotin integraation. 
Normaali Wi-Fi ja Bluetooth mahdollistavat 
yhteyden muodostamisen Raymarinen sovelluksiin, 
lisätarvikkeisiin ja muihin.

LIGHTHOUSE 3 
-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ, 
TEHOKAS JA 
INTUITIIVINEN
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LIGHTHOUSE 3 
-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ, 
TEHOKAS JA 
INTUITIIVINEN
LightHouse 3 -käyttöjärjestelmä tuottaa tehon Axiom-, Axiom 
Pro- ja Axiom XL -monitoiminäyttöihin. Myös aiemman sukupolven 
Raymarine eS -sarja ja gS-sarja voidaan päivittää LightHouse 3 
-versioon ilmaiseksi. Tietyt kehittyneet LightHouse 3:n ominaisuudet, 
kuten ClearCruise AR, Axiom UAV ja LightHouse-sovellukset ovat 
käytettävissä vain Axiom monitoiminäytöissä. Vieraile osoitteessa 
raymarine.fi/ lighthouse lukemassa lisää ja pysy ajan tasalla 
uusimmista LightHouse 3 -ominaisuuksien päivityksistä.
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LIGHTHOUSE 3

LightHouse-sovellukset: 
LightHouse-sovellukset on Raymarinen 
Axiom-monitoiminäytöille tarkoitettu kasvava 
sovelluskirjasto. Nauti viihdesovelluksista, 
kuten Netflix ja Spotify, tai muodosta yhteys 
aluksen järjestelmiin, kuten veneiden 
Lumishore-valaistusjärjestelmään ja Seakeeper-
gyrojärjestelmään. LightHouse-sovellukset pitävät 
sinut lisäksi yhdistettynä Mazu-satelliittiviestintään 
ja Theyr-sääpalveluun.

Lisätty todellisuus
ClearCruise AR parantaa Axiom-sarjan 
vedentunnistusta. HD-videon peittokuvana 
olevat dynaamiset grafiikat auttavat tunnistamaan 
välittömästi navigointiapuja, AIS-kontakteja ja 
lähellä olevia reittipisteitä. Lisätty todellisuus 
helpottaa monimutkaisten navigointitilanteiden 
ymmärtämistä ja auttaa tekemään fiksumpia 
päätöksiä vesillä.

Räätälöinti
LightHouse 3:n aloitusnäytössä on selkeät ja 
yksinkertaiset sovelluskuvakkeet. Muokkaa 
aloitusnäyttö mieleiseksesi suosikkisovelluksillasi. 
LightHouse 3 -käyttäjäprofiilit tallentavat sinun 
ja muiden miehistön jäsenten henkilökohtaiset 
aloitusnäytöt ja asetukset.

Axiom UAV – Lintuperspektiivi
Koe ilmakuvauksen teho aluksellasi Axiomin ja 
DJI Mavic Pro -lennokin avulla. LightHouse 3 
tarjoaa saumattoman UAV-ohjauskokemuksen 
ja kätevän kosketuksella lentoon -toiminnon 
sekä automaattisen paluu alukselle -toiminnon. 
Vapauta lennokkisi pienestä älypuhelimen 
näytöstä ja katso kuvia Axiomin kookkaalta, 
auringonvalossa katseltavissa olevalta näytöltä. 
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LÄHDE LENNOLLE 
AXIOM UAV 
-INTEGROINNIN  
AVULLA
Jokainen veneilijä on jossain vaiheessa toivonut näkevänsä 
ympäristönsä lintuperspektiivistä. Tämä toive on lopulta 
täyttynyt Raymarinen Axiom UAV -sovelluksen ansiosta, 
joka yhdistää kehittyneen merielektroniikan ja kehittyneiden 
miehittämättömien ilma-alusten (UAV) tehon. 

Axiom UAV -sovellus on yhteensopiva suositun ja erittäin 
suorituskykyisen DJI Mavic Pro -lennokin kanssa, ja se 
automatisoi monia yleisiä tehtäviä, kuten lähdön, kuvauksen 
ilmassa, navigoinnin lennon aikana ja paluun alukselle. 
Sekä kalastus- että huviveneet voivat hyötyä tästä lisätystä 
ilmakuvausalustasta, joka on integroitu heidän aluksensa 
Axiom-navigointinäyttöön.
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CLEARCRUISE AR 
LISÄTTY TODELLISUUS
ClearCruise™ AR parantaa havaintokykyä vesillä Raymarinen 
Axiom®-tuoteperheen monitoiminäytöiltä.

 Tee viisaampia päätöksiä
Näe tärkeät navigointikohteet peittokuvana 
HD-videossa. Ympäröivä AIS-varustettujen 
alusten liikenne ja kartan navigointiavut on 
merkitty selkeillä grafiikoilla dynaamiseen live-
videokuvaan.

Tunnista lähellä oleva meriliikenne ja 
reagoi siihen
Värikoodatut nimikkeet mahdollistavat 
reaaliaikaisten AIS-kohteiden välittömän 
tunnistuksen, tilaesityksen ja riskiarvioinnin. 
ClearCruise AR mahdollistaa AIS-varustettujen 
alusten tunnistuksen horisontissa.

Ymmärrä mutkikkaat navigointitilanteet 
Tärkeimmät kartan kohteet on merkitty välitöntä 
ennakkotunnistusta varten. ClearCruise AR 
-teknologia näyttää visuaalisesti, missä tallennetut 
reittimerkinnät ja merkit sijaitsevat.

Näe reittipisteesi  
todellisessa maailmassa 
Visualisoi lähellä olevat merkit ja reittipisteet 
navigoinnin helpottamiseksi. ClearCruise AR 
-teknologia tekee helpoksi nähdä sumuisena 
päivänä poijut, joilla turvallisen väylän reunat  
on merkitty.

LÄHDE LENNOLLE 
AXIOM UAV 
-INTEGROINNIN  
AVULLA

Palkittu navigointiteknologia

LIGHTHOUSE 3
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Axiom on laajennettavissa, joten siihen voidaan lisätä 
ominaisuuksia tarpeen mukaan. Axiom tukee kaikkia 
Raymarinen lisälaitteita, kuten Quantum-tutkaa, CHIRP- 
kaikuluotainta, FLIR-lämpökameroita, audiolaitteita, mittareita, 
IP-kameroita ja Evolution-autopilotteja. Normaali Wi-Fi- ja 
Bluetooth-yhteys mahdollistaa yhteyden muodostamisen 
Raymarinen uusimpiin tabletti- ja älypuhelinsovelluksiin.

AXIOM 
KOSKETUSNÄYTÖLLÄ  
VARUSTETUT  
MONITOIMINÄYTÖT
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Laajennettavissa
Yhdistä Axiom Quantum-tutkaan, FLIR M232 
-kameraan, mittareihin, Evolution-autopilottiin 
ja moniin muihin tuotteisiin. Wi-Fi ja Bluetooth 
yhdistävät sinut uusimpiin Raymarine LightHouse-
sovelluksiin ja viihteeseen. Axiom toimii lisäksi 
saumattomasti verkossa Axiom Pro- ja Axiom 
XL -näyttöjen kanssa, joten voit rakentaa 
räätälöidyn, tarpeisiisi sopivan Raymarine 
navigointijärjestelmän.

All-in-one RealVision  
3D -kaikuluotain
Näe vedenalainen maailma täysin uudella tavalla 
Axiomin CHIRP DownVisionin, SideVisionin 
ja RealVision® 3D -kaikuluotaimen avulla. 
Koe uskomaton 3D-kuva käyttämällä GPS- 
toimintoa ja gyro-vakautusta kompensoidaksesi 
veneen liikkeitä ja tuottaaksesi todenmukaista 
3D-näkymää. Axiom tukee myös korkeataajuista 
CHIRP kalakaikua ja 600 watin kaksitaajuista 
digitaalista kaikuluotainta.

Palkittua suorituskykyä
Axiomin intuitiivinen LightHouse 3 
-käyttöjärjestelmä, neliydinsuorituskyky ja 
innovatiiviset teknologiat, kuten ClearCruise 
lisätty todellisuus, Quantum Doppler -tutka ja 
RealVision 3D ovat tuottaneet Axiomille useita 
toimialansa arvostettuja innovaatiopalkintoja.

Vankka kokolasinäyttö
Axiom on saatavilla 7, 9 tai 12 tuuman kokoisena, 
joten se sopii kaikkiin aluksiin. Axiomin vankka 
kokolasinäyttö on optimoitu uppo- tai pinta- 
asennukseen ja se näyttää hyvältä kaikissa 
ohjauspisteissä. Raymarinen erittäin kirkas LED- 
näyttöteknologia optisella liimauksella tarjoaa 
ylivoimaista näkyvyyttä päivällä tai yöllä.

AXIOM
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Axiom Pro on suunniteltu aluksen päälliköille, jotka haluavat 
kaiken. Saatavilla olevat ominaisuudet RealVision 3D, 1 kW:n 
CHIRP-kaikuluotain ja Raymarinen HybridTouch-hallinta 
tekevät Axiom Prosta all-in-one näyttöjen uuden standardin. 
Salamannopea neliydinprosessori, erittäin kirkas IPS-näyttö 
ja älykäs Lighthouse -käyttöjärjestelmä tekevät Axiom Pron 
käyttökokemuksesta sulavan ja intuitiivisen.

AXIOM PRO 
HYBRIDTOUCH 
MONITOIMINÄYTÖT
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AXIOM PRO

Kestävä ja kirkas
Axiom Pro käyttää In-Plane Switching (IPS) 
-näyttöteknologiaa tarjotakseen erittäin laajat 
katselukulmat, ylivoimaiset värit ja erinomaisen 
yhteensopivuuden polarisoitujen linssien kanssa. 
Näet kaikki vesilinjan ylä- ja alapuolella olevat 
yksityiskohdat uskomattoman teräväpiirtoisina 
Axiom Pron superkirkkailla, optisesti liimatuilla 
näytöillä.

Kalasta kuin ammattilainen
Axiom Pro on saatavilla 9, 12 ja 16 tuuman 
kokoisena ja se on kuin kotonaan 
korkeatasoisissa avomerille suunnatuissa 
urheilukalastusveneissä. Sen kehittyneiden 
verkko-ominaisuuksien ansiosta voit integroida 
Quantum- ja Magnum-tutkat, FLIR-kamerat ja 
Evolution-autopilotit. Voit yhdistää toisiinsa minkä 
tahansa Axiom, Axiom Pro ja Axiom XL -näytön ja 
saat vielä enemmän joustavuutta varustettaessasi 
yläohjaamoja ja muita aluksen paikkoja.

HybridTouch
Axiom Pro antaa sinulle hallinnan intuitiivisen 
HybridTouch-ohjausjärjestelmän avulla. Reagoiva 
monikosketusnäyttö mahdollistaa älypuhelimen 
käyttöä vastaavan yksinkertaisen käytön, kun 
taas integroitu kiertosäädin, kohdistinnäppäimet 
ja näppäimistö mahdollistavat luotettavan 
ohjauksen, kun merenkäynti on voimakkaampaa. 

Avomerelle ja rannikolle  
valmis kaikuluotain
Axiom Pro on valmis kalastukseen kaikkialla 
sisäänrakennetun RealVision 3D:n sekä 
DownVision- ja SideVision-kaikuluotainten 
avulla. Koe näiden tuottama valokuvamainen 
kaikukuva kaloista ja rakenteista. Axiom Pro toimii 
myös ammattilaistasoisesti syvässä vedessä 
integroidun 1 kW:n avomerelle tarkoitetun CHIRP-
kaikuluotaimen avulla.
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Axiom XL -näytöt on suunniteltu tuomaan tyylikkyyttä 
ohjauspisteelle ja ne tarjoavat ylivoimaisen suorituskyvyn, 
laajan näkyvyyden ja elegantin yksinkertaisuuden. Täysin 
vedenkestävät, äärimmäisiin olosuhteisiin suunnitellut glass 
bridge Axiom XL -monitoiminäytöt voidaan asentaa sekä 
avoimiin ohjaamoihin että katettuihin ohjauspisteisiin. Kukin 
malli käyttää in-plane switching -tekniikkaa (IPS) ja Raymarinen 
optista liimausta tarjotakseen laajemmat katselukulmat, 
terävämmän kontrastin ja ylivoimaisen luettavuuden 
kirkkaassa auringonvalossa.

AXIOM XL 
HUIPPULUOKAN 
GLASS BRIDGE 
-MONITOIMINÄYTÖT
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Kehittynyt videointegrointi
Axiom XL edustaa video- ja järjestelmäintegraation 
huippua. Voit tarkastella ja hallita omaa tietokonettasi 
aluksesi ohjauspisteeltä Axiom XL:n kosketusnäytöltä 
hyödyntämällä HDMI-sisääntuloa ja USB:tä. Voit myös 
heijastaa Axiom XL:n etänäytölle HDMI-lähdön avulla. 
Kolme Power over Ethernet (POE) -porttia mahdollistavat 
turvallisuutta lisäävien IP-kameroiden helpon 
liitettävyyden kuten myös ClearCruise lisätty  
todellisuus -navigaation.

Eleganttia yksinkertaisuutta
Axiom XL -näytöissä on Raymarinen LightHouse 
3 -käyttöliittymä, joka on nopea, virtaviivainen ja 
selkeä käyttöliittymä ja on helppo mukauttaa omaan 
navigointityyliin. Nauti ohjaamisesta monikosketusnäytön 

avulla tai lisää 
Raymarine RMK- 
10-näppäimistö 
täydennykseksi.

Lippulaivan suorituskyky
Axiom XL on Raymarinen suurin ja suorituskyvyltään 
paras monitoiminäyttöjen tuoteperhe. Valitse 16, 19, 22 
tai 24 tuuman kokoinen, kokonaan lasia oleva full-HD-
näyttö. Axiom XL on kuin kotonaan urheilukalastukseen 
tarkoitettujen luksusjahtien ruorissa ja erittäin 
suorituskykyisissä keskikonsoleissa. 

Tehokkaat kaikuluotainvaihtoehdot 
Axiom XL on yhteensopiva Raymarinen ensiluokkaisten 
kaikuluotainmoduulien kuten RVX-1000 3D CHIRP ja 
CP570 Professional CHIRP -kaikuluotainmoduulien 
kanssa. Katsoitpa sitten mitä tahansa kaikuluotainta, 
Axiom XL:n täysteräväpiirtoiset näytöt varmistavat, että 
näet kaiken hämmästyttävän tarkasti ja  
teräväpiirtoisella selkeydellä.

AXIOM XL
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Raymarinen navigointinäytöt antavat sinulle mahdollisuuden 
tutkia, suunnitella ja navigoida avovesillä luottavaisin 
mielin. Teräväpiirtonäytöt ja neliydinsuorituskyky tuovat 
johtavien karttavalmistajien elektroniset kartat eloon. Nauti 
monipuolisilla ominaisuuksilla varustetuista vektorikartoista, 
korkealaatuisista rasterikartoista sekä lisäominaisuuksista, 
kuten 3D-kartat, satelliittipeittokuvat ja automaattiset 
reititysvaihtoehdot.

KARTAT  
JA MOBIILI 
OMINAISUUSOPAS
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Raymarinen LightHouse-kartat
Raymarine LightHouse -kartat ovat digitaalisten 
rasteri- ja vektorikarttatuotteiden kirjasto. Kartat 
ovat Raymarinen ja johtavien karttavalmistajien, 
kuten IMRAY:n, Delius Klasingin ja Solteknik HB:n 
valmistamia. Vieraile osoitteessa raymarine.fi/ 
marine-charts tutustuaksesi kaikkien LightHouse- 
karttavaihtoehtojen kirjastoon.

Navionics-kartat
Navionics-kartat ovat maailmanlaajuisesti tärkeä 
veneilijöiden karttalähde, joka sisältää tarkkoja ja 
perusteellisia valtamerien, järvien ja merialueiden 
karttoja. Luo omat karttasi SonarChart liven avulla, 
synkronoi reittipisteesi ja reittisi Navionics Boating 
-sovelluksella tai tavoita kohteesi Dock-to-dock 
-automaattireitityksellä. 

Kysy Raymarine-myyjältäsi mahdollisuudesta 
ostaa Navionics yhdessä Axiomin, Elementin  
tai Dragonflyn kanssa.

C-MAP-kartat
C-MAP on johtava ammattikäyttöön ja vapaa-
ajan käyttöön tarkoitettujen digitaalisten 
merikarttojen valmistaja. Se tunnetaan kaikkialla 
maailmassa tarkoista ja helposti ymmärrettävistä 
karttatuotteistaan, kuten C-MAP Essentials 
ja 4D-MAX+ premium -merikartat. Nauti 
kehittyneistä ominaisuuksista, kuten 3D-näkymä, 
satelliittipeittokuva ja rasterikarttojen tuki. 

Tutustu koko C-MAP-karttatarjontaan  
osoitteessa c-map.com.

KARTAT JA MOBIILI

SeaPilot
Seapilot-mobiilisovellus on nyt osa Raymarine- 
tuoteperhettä. Se yhdistää ammattitasoiset 
navigointiominaisuudet yksinkertaiseen ja 
selkeään käyttäjäkokemukseen. Seapilot 
on kaikilla ominaisuuksilla varustettu 
navigointisovellus, joka tarjoaa reittipisteiden 
ja reitin suunnittelua ja navigointia, AIS- 
päällekkäiskuvia, GRIB-sääpalvelun ja kehittyneen 
automaattireitityksen.

Kokeile Seapilotia jo tänään. Saatavilla iOS- 
järjestelmään Apple App Storessa ja Androidille 
Google Play kaupassa. 
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Päivä tai yö, Raymarinen tutkajärjestelmien avulla saat tietoa 
ympäröivästä liikenteestä, vaaroista ja esteistä, lähestyvästä 
säästä ja monista muista asioista. Käytä tutkaa navigoidaksesi 
tiheässä sumussa ja sateessa tai käytä MARPA (mini 
automatic radar plotting aid) -kohdeseurantaa navigoidaksesi 
turvallisesti ruuhkaisessa satamassa tai vilkkaalla vesiväylällä. 
Raymarine tarjoaa laajan valikoiman tutkaratkaisuja 
kaikentyyppisiin ja kaikenkokoisiin veneisiin.

TUTKA 
KUPUANTENNIT JA 
AVOANTENNIT
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MAGNUM JA QUANTUM

Quantum-tutkat
Raymarine QuantumTM -tutkassa käytetään CHIRP-
pulssikompressiotekniikkaa. Yksinkertaisesti 
asennettava tutka tarjoaa ylivoimaisen tutkakuvan, 
pienitehoisen puolijohde-tutkan suorituskyvyn ja 
helpon asennuksen. Valitse perusmallin Quantum 
luotettavalla suorituskyvyllä tai siirry Quantum 2 
Doppleriin, jossa parannettu kohteen tunnistus.

Kompakti suorituskyky
Quantum-tutkat käyttävät puolijohde CHIRP- 
pulssikompressiotekniikkaa, jonka avulla kohteen 
tunnistus tapahtuu erinomaisesti sekä kaukaa 
että erittäin läheltä. FLIR-yhtiön ainutlaatuinen ja 
edistyksellinen kohteiden erottelukykyteknologia 
ATX™ näyttää kohteet, kuten veneet, poijut ja 
maamerkit, ainutlaatuisella tarkkuudella.

Quantum 2 Doppler
Quantum 2 Doppler lisää tietoisuuttasi 
tunnistamalla tutkan taajuuden muutokset, 
jotka ovat liikkuvien tai paikallaan olevien 
kohteiden palauttamia. Quantum 2 värikoodaa 
lähestyvät kohteet punaisella (vaarallinen) ja 
loittonevat kohteet vihreällä (turvallinen), mikä 
helpottaa mahdollisesti vaarallisten tilanteiden 
tunnistamista, kun navigoidaan vilkkaasti 
liikennöidyillä alueilla.

Helppo asennus 
Kaikki Raymarine Quantum -järjestelmät ovat 
rakenteellisesti kestäviä ja kevyitä ja niiden 
asentaminen on helppoa. Quantum voidaan 
asentaa perinteiseen tapaan kaapelilla tai se 
voidaan liittää Raymarinen monitoiminäyttöön 
sisäänrakennetun Wi-Fi- teknologian avulla.

Energiatehokas
Quantum-tutkan puolijohdeteknologia kuluttaa 
erittäin vähän virtaa, mikä tekee Quantumista 
erityisen sopivan aluksille, jotka liikkuvat 
akkuvirralla. Puolijohdetutkateknologia tuottaa 
lisäksi hyvin vähän säteilyä.
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TUTKA 
JATKUU...
Magnum-avoantennit
Erittäin suorituskykyiset Magnum™ -avoantennitutkat tuovat 
pitkän kantaman suorituskykyä ja ainutlaatuista pienen kohteen 
tutkakuvantamista Raymarinen monitoiminavigointinäytöille. 
Magnum käyttää osittain samaa tutkateknologiaa kuin 
Yhdysvaltain rannikkovartiosto ja tarjoaa älykästä kohteen 
seurantaa ja luotettavaa suorituskykyä pakattuna tyylikkääseen 
avoantennijalustaan, joka on rakennettu kestämään 
ympäristöolosuhteet.
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Pitkän kantaman suorituskykyä 
Magnum on saatavilla 4 kW:n tai 12 
kW:n tehoisena ja joko 1,2 metrin tai 1,8 
metrin antennilla varustettuna. Magnumin 
enimmäiskantama on jopa 96 nm 12 kW:n 
malleissa – ihanteellinen avomerialuksiin – ja 
enintään 72 nm 4 kW:n malleissa.

Etsi lintuja - etsi kaloja
Hyödynnämme Raymarinen toimivaksi todistettua 
lintujen tunnistuksen tutkateknologiaa. Olemme 
myös kehittäneet Magnumin lintutilatoimintoa, 
jotta kohteena olevien lintujen selkeys 
on parempi jopa 10 nm:stä. Lintuparvien 
paikallistaminen Magnumilla auttaa kalastajia 
löytämään syöttikalaparvia nopeammin, mikä 
säästää myös polttoainetta.

Parannettu kohdetietoisuus
Magnum tarjoaa parempaa tilannetietoisuutta 
käyttämällä täysin automaattista MARPA-kohteiden 
määritystä ja seurantaa. Magnum käyttää lisäksi 
Raymarinen Evolutionin tai AR200:n 9-akselista 
ohjaussuuntateknologiaa, joka tarjoaa reaaliaikaisia 
ja tarkkoja kohdereittejä.

Ammattilaisten valinta 
Magnum-tutkien valmistuksessa on käytetty 
samaa tutkateknologiaa kuin mitä Raymarine 
toimittaa Yhdysvaltain rannikkovartiostolle, 
joten voit luottaa siihen, että Magnumin 
ammattimaiset ominaisuudet, kuten keilan 
terävöittämisteknologia, tuottavat paremmin 
yksityiskohtia ja suuntiman resoluutiota. 
Yhdistä Magnum ja Axiom ja hyödynnä True 
Trails -kohdehistorian näyttö ja reaaliaikaiset 
suuntapäivitykset.
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FLIR maritime lämpö- ja yönäkökamerat muuttavat yön 
päiväksi.Kajakeista superjahteihin, FLIR'n kameravalikoimasta 
löytyy aina sopiva malli.

FLIR LÄMPÖKAMERAT  
YÖNÄKÖKAMERAT

M300-Sarja
M300-sarja asettaa uuden standardin turvalliselle merenkululle 
ja tilannetietoisuudelle. M300-sarjan merikamerat tarjoavat 
parannettua stabilointitekniikkaa tehokkaaseen näkyvään, lämpö- tai 
monispektriseen kuvantamiseen. M300-sarjan merikamerat tuottavat 
häiriöttömän kuvan erittäin haastavissakin ympäristöissä.

Optiona erilaisiin alusratkaisuihin M300-sarja tarjoaa erinomaisen 
näkyvyyden kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. M300-sarjan kolme 
ainutlaatuista anturikombinaatiota antavat kipparille täydellisen 
näkökentän hallinnan. M300C tuottaa teräväpiirtokuvaa ja käyttää 
30-kertaista optista zoomia kaukaisten kohteiden seuraamiseen. M332- 
ja M364-lämpökamerat kuvantavat erinomaisen lämpökameranäkymän 
täydellisessä pimeydessä, häikäisevässä valossa ja kevyessä sumussa. 
M364C ja M364C-LR yhdistävät näkyvän valon ja lämpökuvan 
mahdollistaen FLIR Colour Thermal Vision ™ (CTV) sekä MSX™ -näkymät, 
jotta navigointi olisi mahdollisimman turvallista ja tilannetietoista.

UUTUUS
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M232
FLIR M232-sarjan yökäyttöön sopivat lämpökamerat 
tuovat edullisuuden ja helpon integroinnin aivan 
uudelle tasolle. M100- ja M200-sarjan kamerat 
ovat täydellinen lisä kaikkiin aluksiin tarjoten 320 x 
240 termisen tarkkuuden, IP videon ja digitaalisen 
zoomauksen markkinoiden pienimmässä ja 
kevyimmässä kokoluokassa. Yhdistä Axiom 
sarjan näyttöön FLIR M232-lämpökamera ja nauti 
ClearCruise™ IR -teknologiasta. Axiom mm. varoittaa 
automaattisesti edessäsi olevista esteistä.

FLIR LÄMPÖKAMERAT

Turvallisempaa Naviointia
M300-sarja tekee yönavigoinnista turvallisempaa 
ja vähemmän stressaavaa. FLIR-lämpöteknologia 
antaa kapteenille mahdollisuuden nähdä selkeästi 
täydellisessä pimeydessä, kirkkaassa valossa ja 
kevyessä sumussa.

FLIR Color Thermal Vision ® (CTV)
Eksklusiivinen FLIR Color Thermal Vision lisää 
näkyvän valon kameran yksityiskohtiin termistä 
kuvaa luoden värikuvaa, joka mahdollistaa 
kippareiden tunnistaa navigoinnin apuvälineet ja 
toiset alukset positiivisesti termisestä näkymästä.

M300 Alhaisen valaistuksen kamerakuva M300 lämpökamerakuva M300 värillinen yökamerakuva
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DOCKSENSE ALERT LAITUROINTIA 
AVUSTAVA TEKNOLOGIA

DockSense Alert ™ on seuraavan sukupolven 
Raymarinen älykäs laiturointiteknologia, 
joka toimii melkein missä tahansa veneessä. 
Käyttämällä FLIR-stereokameratekniikkaa 
DockSense Alert hälyttää kipparille, kun se 
havaitsee esteitä veneen läheisyydessä 
ja ilmoittaa välittömästi, kun veneesi on 
ajautumassa vaaraan. Jokaisen kameran 
live-videonsyötteiden avulla on helppo nähdä 
sokeat alueet suoraan ruorilta. 

DockSense Alert toimii Raymarine Axiom 
-monitoiminäyttöjen kanssa ja tarjoaa 
yksinkertaisen lintuperspektiivin veneestä ja 
sen ympäristöstä. 

Joukko 3D-stereokameroita, joissa on 
edistyneet liiketunnistimet, mittaavat tarkasti 
etäisyyden laituriin, paaluihin ja toisiin 
kiinnitettyihin aluksiin. Ääni- ja visuaaliset 
huomautukset varoittavat sinua liiallisesta 
läheisyydestä ja auttavat sinua havaitsemaan 
sisäisten ja ulkoisten voimien, kuten 
tuulen, virran, työntö- ja ohjauspotkureiden 
vaikutukset.
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Säädettävä hälytysvyöhyke
DockSense Alertin säädettävissä oleva 
hälytysvyöhyke antaa sinun päättää mlloin 
haluat vastaanottaa kuultavia ja näkyviä 
varoituksia lähellä olevista kohteista.

Integroitu LightHouse 3:n kanssa 
Axiomiin tarkoitettu DockSense Alert sovellus 
antaa sinulle yksityiskohtaisen yläkuvan 
tilanteesta, läheisyysvaroitukset ja hälytykset sekä 
tarkat live-näkymät veneesi sokeista alueista.

3D Stereokamerat
DockSense Alert käyttää patentoituja FLIR 
3D-stereokameroita kohteiden etäisyyden ja 
korkeuden tarkkaan mittaamiseen kameran 
näkökentässä.

DockSense Alert antaa kipparille luottamusta 
laituroida haastavissa olosuhteissa missä 
tahansa satamassa, kaikkialla. Toisin kuin muut 
pysäköintiavustajat, DockSense Alert on täysin 
itsenäinen. Laituriin tai paalutuksiin ei tarvitse 
kiinnittää ulkoisia lähettimiä tai antureita. Kaikki 
tarvitsemasi on rakennettu veneeseesi ja toimii 
kaikkialla, missä ikinä veneesi seilaakaan.

Huom! DockSense Alert on saatavana 
tehdasasennettuna lisävarusteena valituilla 
venemerkeillä. Kysy jälleenmyyjältäsi 
DockSense Alert -järjestelmästä uuteen 
veneeseesi.

DOCKSENSE
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EVOLUTION 
TÄYDELLINEN 
AUTOPILOTTI
Raymarine on tutkinut ja kehittänyt autopilotteja yli 40 vuoden ajan 
ja Evolution™ edustaa autopilottiteknologian huippua. Evolution-
autopilotit on suunniteltu partaveitsenterävään kurssinpitoon 
ja tasaiseen ohjaukseen eivätkä ne edellytä käytännössä 
minkäänlaista kalibrointia tai monimutkaista asennusta. 
Tarjoamme täydellisen valikoiman Evolution- autopilottijärjestelmiä 
kaikenkokoisiin kalastusveneisiin. 

Vieraile osoitteessa raymarine.fi/evolution ja etsi oikea autopilotti 
omaan veneeseesi. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen 
Raymarine-jälleenmyyjään, joka auttaa sinua määrittämään 
täydellisen Evolution-järjestelmän.
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Älykkäämpi Hydro  
-Balancen kanssa 
Evolution Hydro-Balance™ -teknologia on 
patentoitu ohjelmisto, joka tuottaa ylivoimaista 
autopilotin suorituskykyä perämoottoriveneisiin, 
joissa on hydraulinen ohjaus. Hydro-Balance 
kompensoi älykkäästi hydrauliikkanesteen ja 
-letkujen elastisuuden vaihteluita, korjaa aluksen 
ohjauksen epäsymmetriaa sekä tunnistaa 
automaattisesti potkurin sivuvedon ja kompensoi 
sitä varmistaakseen tasaisen ja tarkan kurssin ilman 
tarvetta peräsinkulma-anturille.

Evolutionin etu
Evolution-autopilotit tekevät vesillä viettämästäsi 
ajasta tehokkaampaa ja nautinnollisempaa. 
Evolution-autopilotit ohjaavat niin tarkasti, että 
ne voivat säästää polttoainetta ja auttavat sinua 
pääsemään nopeammin kohteeseesi. Käytä 
vähemmän aikaa kompassin katsomiseen ja 
enemmän aikaa lintujen, kalojen ja liikenteen 
seuraamiseen sekä riskien tunnistamiseen. 
Evolution-autopilottisi ansiosta voit irrottaa kätesi 
ruorista ja tarkistaa vieheet, haukata välipalaa tai vain 
nauttia näköalasta.

Luotettava miehistön jäsen
Kukaan ei herää klo 4 yöllä mennäkseen 
ohjaamaan, joten voit luottaa Evolutioniin 
pitkillä matkoilla kalastusalueille ja seuratessasi 
uistelureittejä avovedellä. Sinä voit huolehtia 
syöteistä ja Evolution huolehtii veneestä. Kun 
olet kokeillut, kuinka mukavaa kalastaminen 
Evolutionin kanssa on, et koskaan enää halua 
lähteä laiturista ilman sitä.

Track IQ™ -teknologia
Ainutlaatuinen Evolution TrackIQ™ -teknologia 
tuottaa luokkansa parasta ohjausta GPS-
reittipisteen seurantaan. Patentoidut Evolution-
algoritmit ja 9-akselinen gyro-vakautus 
kompensoivat meriolosuhteiden ja aluksen 
liikkeen vaikutukset, minkä ansiosta Evolution 
voi tehdä tarkempia ohjauskomentoja ja pitää 
aluksen määritetyllä GPS-kurssilla erittäin tarkasti 
veneen koosta riippumatta.

AUTOPILOTIT
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RAY63
KAKSOISASEMA-VHF-RADIO, JOSSA 
SISÄÄNRAKENNETTU GPS 
Ray63:ssa on kaikki samat toiminnot kuin Ray53:ssa, 
mutta isommasta fyysisestä koostaan johtuen 
suurempi LCD-näyttö ja säätimet. Ray63 tukee myös 
täyden toiminnon langallista RayMic-lisäluuria tai 
enintään kahta langatonta RayMic-luuria.

RAY73
KAKSOISASEMA-VHF-RADIO, GPS,  
AIS, HAILERI 
Ray73 on Raymarinen luksusmallinen, 
perinteinen VHF-radio, jossa on kaikki Ray53:n 
ja Ray63:n tehokkaat ominaisuudet ja lisäksi 
sisäänrakennettuna Automatic Identification 
System (AIS) -vastaanotin ja hailerilähtö. Lisää 
valinnainen haileritorvi sumusignaaleja ja kannella 
olevan miehistön ääniviestintää varten.

RAY53
KOMPAKTI VHF-RADIO, JOSSA 
SISÄÄNRAKENNETTU GPS
Ray53 on kooltaan pieni, mutta ominaisuuksiltaan 
ja suorituskyvyltään suuri. Luokan D Digital 
Selective Calling -järjestelmä tarjoaa sinulle 
tärkeät hätä- turvallisuus- ja mukavuustoiminnot ja 
sisäänrakennettu GPS/GNSS-vastaanotin ulkoisella 
antenniliitännällä tekee asentamisesta helppoa.

RAY90 ja RAY91 
MODULAARINEN MONIKANAVAINEN VHF 
Raymarinen Ray90 ja 91 VHF-radiot tuovat monen 
aseman viestintään täysin uudenlaista tehoa, 
suorituskykyä ja joustavuutta. 

Niiden black box -muotoilu piilottaa sisäänsä lähetin-
vastaanotinyksikön ja laitetta on yksinkertaista 
käyttää kompakteista luuriasemistaan. 

Ray90 ja 91 tukevat kahta langallista luuria/ 
kaiutinasemaa sekä jopa kolmea muuta 
langatonta asemaa. Laitteen asentaminen on 
yksinkertaista ja sitä on todella kätevä käyttää 
aluksella liikuttaessa.

Ray91 laitteeseen kuuluu lisäksi B-luokan AIS 
(Automatic Identification System) -vastaanotin, 
joka parantaa ympäröivän liikenteen tunnistamista 
kartta- ja tutkanäytöillä.

LISÄTARVIKKEET 
JA OHEISTUOTTEET
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Merikamerat
Raymarinen CAM210 ja CAM220 
IP- verkkokamerat on integroitu 
LightHouse 3:een tarjoten suoraa 
videokuvaa turvallisuutta ja lisättyä 
todellisuutta varten. Nämä HD-kamerat 
on suunniteltu meriympäristöön ja 
niiden avulla voit nähdä ja tallentaa 
veneen sisä- ja ulkopuolen toimintaa.

Veneilykäyttöön tarkoite-
tut audiolaitteet
Raymarinen LightHouse3- 
käyttöjärjestelmää käyttävät Axiom- 
monitoiminäytöt voidaan integroida 
saumattomasti Rockford Fosgaten, 
FUSIONin ja JL Audion veneilykäyttöön 
tarkoitettujen audiojärjestelmien kanssa. 
Kun käytät NMEA2000- verkkoa, voit 
kauko-ohjata AV- järjestelmääsi suoraan 
Axiom-näytöltä.

Anturit
Raymarine tarjoaa laajan 
valikoiman syvyys-, nopeus- ja 
lämpötila-antureita, jotka toimivat 
mittareiden, monitoiminäyttöjen 
ja kaikuluotainmoduulien kanssa. 
Antureita on saatavilla perälautaan, 
rungon sisäpuolelle ja rungon läpi 
asennettavina kokoonpanoina.  
Antureita on saatavilla 
muovikomposiitista, pronssista 
ja ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuina, joten sopiva anturi  
on käytännössä löydettävissä  
jokaiseen veneeseen.

Langallinen kauko-ohjaus 
Kompakti RMK-10 etänäppäimistö 
toimii kaikkien LightHouse 3 OS 
-monitoiminäyttöjen kanssa ja voit 
ohjata järjestelmää juuri siellä, missä 
haluat. Se voidaan asentaa vaaka-  
tai pystysuoraan. Pienikokoisena se 
sopii lähes minne tahansa sisä- ja 
ulko-ohjauspisteessä.

AIS350
Raymarinen AIS350 on vastaanottava 
AIS-laite, jonka avulla vastaanotat ja 
näet AIS-lähetyksiä lähistöllä  
olevista aluksista.

AIS650
AIS650 on B-luokan AIS-lähetin-
vastaanotin, joka lähettää tietojasi 
muihin AIS-varustettuihin aluksiin ja 
vastaanottaa heidän tietojaan.

AIS700
AIS 700 on B-luokan AIS-lähetin- 
vastaanotin sisäänrakennetulla 
antennijakajalla. Antennijakajan avulla 
AIS voi hyödyntää VHF-meriradiosi 
kanssa samaa VHF-antennia.

LISÄTARVIKKEET

Satelliitti-TV
Antennijärjestelmämme seuraavat 
ja vastaanottavat automaattisesti 
satelliitti-TV-signaaleja lähes kaikissa 
olosuhteissa - takaamme nopean, 
selvän ja luotettavan pääsyn sadoille 
digitaalisille kanaville.

Saatavilla olevat antennilautasten 
halkaisijat: 33 cm, 37 cm, 45 cm ja 60 
cm.

AIS4000 AIS-lähetin-vastaanotin
AIS4000:n teräväpiirtonäyttö mahdollistaa nopean pääsyn integroituihin karttoihin, 
hälytyksiin ja seurantaan. Lisätuki laivajärjestelmien langalliselle ja langattomalle 
verkkoyhteydelle tekee AIS4000:sta johtavan SOLAS- ja sisävesiväyläsertifioidun 
A-luokan lähetinvastaanottimen.

AR200
AR200 on laajennetun todellisuuden järjestelmä, joka koostuu GPS/GNSS 
-vastaanottimesta ja AHRS (Attitude and Heading Reference System) -anturista. 
AR200 tuottaa sijainti-, suunta-, kallistus- ja kääntyilytietoa yhteensopiville Axiom-
monitoimilaitteille. Yhdistettynä yhteensopivaan IP-kameraan AR200 mahdollistaa 
ClearCruise ™ Augmented Reality -ominaisuuksien käytön, jotka ovat saatavana 
Axiom MFD -laitteessa.
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M300-SARJAM232QUANTUM-TUTKA MAGNUM-TUTKA

AXIOM, AXIOM PRO JA AXIOM XL MITAT

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 tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa mm tuumaa

A 210 8,27 265,03 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 142 5,59 157,78 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 76 3,0 76 3,0

E 218 8,59 170 6,69 170 7,08 186,2 7,3 246,13 9,69

MITAT 
TUOTTEIDEN KOOT 
PERUSTIEDOT
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Turvallisuushuomautukset

Raymarinen tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 
navigoinnin apuvälineinä, eikä niitä saa koskaan käyttää 
korvaamaan luotettavia navigointikäytäntöjä. Monet tekijät, 
kuten ympäristöolosuhteet, laitteen toimintahäiriöt tai viat sekä 
virheellinen asennus, käsittely tai käyttö, voivat vaikuttaa niiden 
tarkkuuteen.

Vain viralliset merikortit ja merenkulkijoille annetut tiedotukset 
sisältävät turvalliseen navigointiin tarvittavat tiedot, ja kapteeni 
on vastuussa niiden asianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä vastaa 
siitä, että käyttää virallisia merikortteja, noudattaa merenkulkijoille 
annettuja tiedotuksia ja varovaisuutta sekä omaa riittävät 
navigointitaidot käyttäessään mitä tahansa Raymarinen tuotetta.

Sisältöä koskeva huomautus

Parhaan tietomme mukaan tämän esitteen sisältämät tekniset 
tiedot ja kuvamateriaali olivat virheettömiä esitteen mennessä 
painoon. Raymarinen jatkuvasta kehittämis- ja päivityskäytännöstä 
johtuen tuotteen tekniset tiedot voivat kuitenkin muuttua ilman 
ennakkoilmoitusta. Näin ollen tuotteen ja tämän esitteen välillä voi 
ajoittain olla väistämättömiä eroja, joista Raymarine ei ota vastuuta.

Joitakin tässä esitteessä olevia kuvia on käytetty vain 
havainnollistamista varten.

Valokuvat

Tässä esitteessä käytetyt lifestyle-valokuvat on toimittanut:
Boston Whaler / Jason Arnold / Drew Gregory / Beneteau / 
Sundeck / Matt Dickins / Faster / Adrian Grey / Tim Dean /  
George Gozdz

19-2569-MAR FISHING    FIN

LIT70295

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

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
Iso-Britannia
Puh: +44 (0)1329 246 700

FLIR Maritime US Inc. 
9 Townsend West 
Nashua NH 03063
Yhdysvallat
Puh: (+1) 603-324-7900

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

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

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

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

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

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

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 50007 
92752 Nanterre Cedex - Ranska
Puh : (+33) 146497230

Raymarine Norway
Stasjonsveien 19
1580, Rygge,
Norja
T: (+47) 69 26 46 00

Raymarine Sverige AB  
C/O Flir Systems AB 
Antennvägen 6, 
BOX 7376, 
187 66 TÄBY 
T: (+46) 317 633670

Vientirajoitukset

Tämän esitteen tiedot koskevat kaksikäyttötuotteita, joiden 
vientiä valvotaan viennin hallintoasetuksilla (EAR). Yhdysvaltain 
lakien vastainen poikkeaminen on kielletty. Yhdysvaltain 
kauppaministeriön lupaa ei vaadita ennen vientiä tai siirtämistä 
ulkomaisille henkilöille tai osapuolille ellei toisin ole kielletty.




