
TRANSPONDER AIS KLASY A

PROFESJONALNA FUNKCJONALNOŚĆ 



Urządzenie A200 pozwala na dodanie dodatkowych funkcji, 
takich jak kodowanie wiadomości, wykrywanie satelitów oraz 
inne funkcje przeznaczone dla Wojska i Straży Granicznej. 

Odporna obudowa- ochrona przed 
temperaturą i wibracją 
Funkcje MOB& SAR
Certyfikaty SOLAS, IMO, USCG, FCC, 
EU, CCNR, 
System daignostyki
Integracja z innymi urządzeniami na Integracja z innymi urządzeniami na 
mostku
Odbiór i dekodowanie wszystkich typów 
wiadomości AIS 
Port dla pilota 

Działanie mapy elektronicznej 
Wybór języków 
Tryby pracy: dzień, noc 
Zintegrowane WiFi 
NMEA0183 i NMEA2000

Zintegrowany wyświetlacz WVGA

Transponder AIS klasy A 
Wodoszczelny IPx6 IPX7

Urządzenie A200, jest najnowszym, w pełni zintegrowanym, posiadającym wszystkie 
niezbędne certyfikaty, transponderem AIS klasy A. 

Firma SRT Marine Technology, przygotowała urządzenie wyposażone w technologię 
SDR AIS. Zapewniając lepszą widzialność obiektów w danym czasie na maksymalnym 
zasięgu. 

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz zapewnia szeroki zakres funkcjonalności z Zintegrowany kolorowy wyświetlacz zapewnia szeroki zakres funkcjonalności z 
dodatkowym intuicyjnym, wielojęzykowym menu. Kolorowy wyświetlacz HD wraz z  
układem graficznym menu, zapewniają łatwość w obsłudze. 

Wyświetlając wszystkie szczegóły takie jak, nakładka obiektów AIS,  prosty 
wyświetlacz AIS radar, filtr obiektów AIS, alarmy, lub funkcja MOB.   

WWodoszczelność wraz z odpornością na wstrząsy i wibracje, sprawia że urządzenie 
A200, może być zamontowane w każdym morskim środowisku. Zarówno na mostku 
jak i na otwartym pokładzie. 

GŁÓWNE CECHY 





Międzynarodowe Uznania 

WODOSZCZELNOŚĆ

Pełna wodoodporność IPx6 oraz IPx7 , 
odporny na wstrząsy i wibracje. 

KOLOROWY WYŚWIETLACZ HD

Współpraca z mapami C-MAP, z trybem 
pracy w dzień i noc. 

ERGONOMICZNY INTERFEJS 

Odporne klawisze oraz pokrętło zapewniają 
łatwe operowanie w każdych warunkach. 

WSPÓŁPRACA 

NMEA0183, NMEA2000 oraz WiFi, pozwalają na szybkie 
i proste połączenie z innymi urządzeniami na mostku. 

NMEA0183 i NMEA2000

Zintegrowany szeroki zakres 
połączenia WiFi

Wyświetlanie mapy elektronicznej 

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz 

Wodoszczelność IPX6 i IPX7

Posiada certyfikaty ( dla statkiów 
pełnomorskich oraz dla statków 
śródlądowych).  

Główne cechy  Transpondera A200

Urządzenie A200 jest transponderem AIS Klasy A, 
posiadającym wszystkie niezbędne certyfikaty. Zapewniając 
nowy poziom pracy urządzenia pod względem 
funkcjonalności. 

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW, PRZEZNACZONYCH NA RYNEK MORSKI 


