
Humminbird

Miten ne käytetään. 

Karttatoiminnot.

Näyttö.

Toiminnat.

Kaikutoiminnot.

GPS.

 julkaisi keväänä, 2014 kaksi täysin uutta kalakaikuluotain mallistoa. 
Onix ja Ion kosketusnäyttölaitteet edustavat täysin uutta ja kehittynyttä laitteistoa. 

Nämä yksiköt perustuvat CrossTouch ja kosketusnäyttö laitehallintaan joka mahdollistaa joustavasti 
miten kerätty tieto esitetään näyttöruudulla.

Käyttöliittymä on yksi Onix ja Ion laitteiden myyntiargumenteista. Kummatkin 
laitteet voidaan hallita sekä kosketusnäyttöllä, että perinteisillä näppääimillä jotka sijaitsevat laitteen 
etupaneelissa. Laite on siis edelleen hallittavissa keinuvassakin merenkäynnissä. Laitteiden menu 
muistuttaa paljolti sitä mitä ollaan totuttu näkemään esimerkiksi älypuhelimissa. Eri toiminnolle on 
helposti ymmärrettäviä ikoneita, ja siirtyminen valikkojen ja toimintojen välillä on todella helppoa.

 Nämä suurella prosessoriteholla varustetut yksiköt tarjoavat ”Trifuel”, joka 
mahdollistaa useiden eri karttasoftien käyttöä jopa rinnakkain, kuten Navionics, C-MAP ja Humminbird 
Lakemaster. Eli voidaan nähdä paljon enemmän yksityskohtia samalla kerralla, vaikka 3D kartalta. 

 Onix on saatavilla 8,4 tai 10,4” Color TFT näytöllä, ja Ion vastaavasti 10,4 tai 12,4” Color TFT.

 Laitteisiin voidaan liittää sonari eli kaiku, DI, SI, CHIRP sekä 360* sonari, autopilotti, tutka, 
NMEA2000, Ethernet, kamera, AIS, ja paljon muuta.

 Onix on varustettu sisäänrakennetulla kaiulla (1000 w RMS). Tämä sisältää, mallista
riippuen, 455kHz viistokaiun, HD alaskatselutoiminta, Dualbeam PLUS DSP sonari eli 200/83 kHz kaiku. 
Lisävarusteena voi laitteeseen kytkeä SM3000 ulkoinen kaikumoduuli. Ion.iin on kaikumoduuli
hankittava erikseen. Yhdessä SM3000 kaikumodulin kanssa voidaan käyttää myös CHIRP anturia.

 Onix toimitetaan sisäisellä GPS.llä, Ion.iin on hankittava erikseen ulkoinen GPS vastaanotin. 

 Onix toimitetaan sisäisellä GPS.llä ja sisäänrakennettulla 
kaikuluotaimella. Eli käyttövalmis paketti. Onix.iin voi kuitenkin niin halutessa kytkeä paljon lisälaitteita 
jos tai kun ne katsotaan tarpeellisiksi. Ion.issa ei ole itsessään ”mitään”, vaan kaikki laittet ovat ulkoisia 
ja ne hankitaan erikseen harkinnan ja tarpeen mukaan. Näin saadaan räätälöityä sellainen kokoonpano 
joka parhaiten palvelee kukin asiakkaan nykyisiä tai tulevia tarpeita. 

Eroavaisuudet Onix.in ja Ion.in välillä.



( Black Box Sonar)
SM1000 Speed & temp, Etherenet, 2D digital sonar.                      Teho 1000w
SM2000 Speed & temp, Ethernet, 2D digital sonar, DI, SI.             Teho 1000w
SM3000 Speed & temp, Ethernet, 2D digital sonar, DI, SI, Chirp   Teho 2000w (RMS)

Multifunction display. Laitteeseen voidaan kytkeä erillaisia laitteita joiden tuottamaa tietoa se 
kykenee esittämään.

Yleisnimike kaikille ulkoisille laitteille.

 Mahdollistaa sen että voit käyttää saumattomasti joko kosketusnäyttöä ja näppäimistöä.

-Digital Signal Processing. Anturin tuottama analoginen signaali muutetaan digitaaliseksi. Tämä 
mahdollistaa korkealuokkaisen signaaliprosessointi tekniikan käyttöä. Tavoitteena tuottaa kirkkaampaa 
ja yksityiskohtaisempaa kuvaa. Digitaalisessa muodossa olevaa data on myös helpompaa suodattaa ja muokata.

Airmar.in kehittämä laajakaista anturi (käytetään yhdessä SM 3000 kaikumoduulin kanssa). Tällä saadaan 
erittäin tarkkaa kuvaa. Anturi on tavanomaista anturia isompi, niin fyysiseltä kooltaan, kuin myös 
hinnaltaan 

Ulkoiset kaikumoduuli 

MFD-

BlackBox. 

CrossTouch.

DSP

CHIRP. 

Terminologia

SM3000 kaikumoduuli

Ion.in takapuoli sisämenoineen.

BlackBoxit sijoitetaan veneen sisälle suojaan. Vasemmalla
Ethernet portti, keskellä SM3000 kaikumoduuli, ja Oikealla 
SCP110 Course computteri.




	Page 1
	Page 2
	Page 3

