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Voittaja vuodesta 1955 saakka

B&G 2020  »  VOITTAJA VUODESTA 1955 SAAKKA

1966/7
Sir Francis 
Chichester 
purjehtii yksin 
maailman ympäri 
Gipsy Moth IV 
-aluksellaan 
B&G:n tuotteet 
tukenaan. 

B&G on ollut kilpapurjehduksen uranuurtaja 
niin maailmanympäripurjehduksissa kuin 
pienissä seurakisoissakin . 

Näissä olosuhteissa tarkkuus on kaikki kaikessa . Pieni 
muutos tuulessa, solmun kymmenyksen ero veneen 
nopeudessa tai purjeen valinta voi ratkaista voittajan 
ja häviäjän . B&G on ylpeä siitä, että se on ollut monien 
voittajien tukena . 

1974
Ramon Carlin  
voittaa kaikkien  
aikojen  
ensimmäisen 
Whitbreadin  
maailman- 
ympäripurjeh- 
duksen B&G  
laittein  
varustellulla 
Sayula II  
-purjeveneellään. 

1990
Vuonna 1990 
B&G-tuotteita 
asennettiin 
90 prosenttiin 
Whitbreadiin 
osallistuneista 
purjeveneistä, 
joita olivat muun 
muassa kiistaton 
voittaja Steinlager 
II kapteeninaan Sir 
Peter Blake sekä 
Tracy Edwardin 
luotsaama Maiden. 

2011
B&G:n laitteita 
on asennettu 
jokaiseen Volvo 
Ocean Race 
-kilpaveneeseen, 
kuten 
esimerkiksi kisan 
voittaneeseen 
Groupamaan. 

2019
B&G:stä tulee 
SailGP-sarjan 
avauskisojen 
tekninen 
toimittaja. 

2013/17
Vendée Globe 
-voitot – François 
Gabart voittaa 
vuonna 2013 ja 
Armel Le Cléac’h 
voittaa vuonna 
2017 B&G:n 
laittein varustetulla 
purjeveneellään. 
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TECHNICAL SUPPLIER OF

Mukana joka 
ikisessä Volvo 
Ocean Racen 
voittaneessa 

purjeveneessä! 

Volvo Ocean Race
1974 - 2018

Vendée Globe
2013 - François Gabart
2017 - Armel Le Cléac’h 

Sydney Hobart
Line Honours 2017
Line Honours 2019

Fastnet 2019
Line Honours, 1., 2. ja 3. sija
IRC Overall, 1., 2. ja 3. sija

Maxi Worlds 2018
1. Super Maxi, Wally ja Mini Maxi

Maailmanennätykset
Yksinpurjehdus maailman ympäri – 
Macif 2018 
Miehistö – IDEC 2017 

Ja monia muita.... 

Viimeisimmät voitot: 
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Majuri R. N. Gatehouse, intohimoinen purjehtija, 
lähti armeijasta ryhtyäkseen yhteistyöhön 
Ronald Brookesin kanssa. Myöhemmin samana 
vuonna kaksikko julkaisi Heronin lyhyt- ja 
pitkäaaltoradiot, joiden ensimmäisiä käyttäjiä 
olivat maailman ensimmäisinä Etelämantereen 
ylittäneet Sir Vivian Fuchs ja Sir Edmund Hillary.

Homer vastaanotin julkaistaan.

Hermes 
nopeusmittari 
julkaistaan.

Hadrian oli maailman 
ensimmäinen DR-meritietokone, 
kun taas myöhemmin 
julkaistua Horatiota pidettiin 
alansa ensimmäisenä 
purjehdustietokoneena.

Zeus syntyy. Se on maailman 
ensimmäinen erityisesti 
purjehdukseen tarkoitettu 
monitoiminäyttöinen 
karttaplotteri jossa on lukuisia 
ainutlaatuisia ominaisuuksia, 
kuten leikkarit, polaaritaulukot 
sekä GRIB-säätiedostojen 
latausmahdollisuus.
WTP3 julkaistaan.

1960

1955
1957 Harrier loki julkaistaan.

1963

1971/2

Elektroninen Halcyon 
kompassi julkaistaan.

1975

Hercules-monitoimitietokone 
lanseerattiin ja Design Council 
palkitsi sen ensimmäisenä 
arkiveneilyyn tarkoitettuna 
tietokoneena.

1980

Sonic speed 
julkaistaan.

1984

RemoteVision lanseerattiin. Yhtiö osti 
Sailmath-teknologiayhtiön, WTP:n ja 
Deckmanin.

2004

2010

Triton lanseerattiin. 
Sen myötä apuvälineet ja 
autopilottitekniikka saavuttivat 
laajemman yleisön.
Broadband 4G Tutka julkaistaan.

2011

Vulcan-sarja lanseerattiin. Se 
on ensimmäinen purjehdukseen 
ja erityisesti huviveneilijöille 
suunnattu karttaplotteri.

2015

Hector 
kaikuluotain 
julkaistaan.

1979

Zeus2 ja H5000 julkaistaan.

2014
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Jo vuodesta 1955 B&G:n intohimona on 
ollut purjehdus . Vuosien saatossa olemme 

tehneet yhteistyötä maailman parhaiden 
purjehtijoiden kanssa kehittääksemme ja 
testataksemme uutta tekniikkaa ja uusia 

innovaatioita äärimmäisissä olosuhteissa . 
Haluamme auttaa purjehtijoita pääsemään 
tavoitteisiinsa ja yltämään parhaimpaansa 
riippumatta siitä, millaista purjehdusta he 

harrastavat . 

B&G julkaisi Hectan, joka oli maailman 
ensimmäinen transistorein toteutettu 
kaikuluotain.
Elektroninen Hestia kurssi-indikaattori 
julkaistaan.

1968

Helmstar autopilotti 
julkaistaan.

1988

Ensimmäinen WTP järjestelmä julkaistaan.

1995

H1000 ja kattava valikoima 
muita keskikokoisiin purjeveneisiin 
ja moottoriveneisiin tarkoitettuja 
apuvälineitä, autopilotteja ja 
karttaplottereita julkaistaan.

2002

Triton2 julkaistaan.

2018
WS300 & WS700 tuulianturit ja 
HALO20/20+ tutkat julkaistaan.

2019

Zeus3 ja Zeus3 Glass Helm julkaistaan.

2017
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Erinomainen järjestelmä rannikkopurjehdukseen

Vulcan-karttaplotteri HALO20-tutka Triton2-autopilotti VHF-kommunikointi

Tarkat ja selkeät kartat ovat välttämättömiä 
tuntemattomilla vesillä. Vulcanin SailSteer, 
Laylines ja SailingTime takaavat tarkan 
purjehdusnavigoinnin. B&G:n Link-sovellus luo 
virtuaalisen navigointiaseman puhelimeen tai 
tablettiin, joten navigointi onnistuu kaikkialta 
aluksesta. 

Tämän kustannustehokkaan tutkan avulla 
purjehtijat voivat pysyä paremmin tilanteen 
tasalla, estää törmäyksiä sekä havaita 
vaarat ja muut kohteet läheltä ja jopa 24 
meripeninkulman päästä. Pienikokoinen, kevyt 
ja matalaprofiilinen HALO20 on täydellinen 
tutkaratkaisu pieniin purjeveneisiin. 

Triton2-autopilotti integroituu Triton2-laitteiden 
ja Vulcan-karttaplotterin kanssa ja toimii 
tarvittaessa luotettavana toisena käsiparina. 
Tällä helppokäyttöisellä autopilotilla voit ohjata 
suunnan tai tuulikulman mukaan tai kohti 
reittipistettä. Yhdistä Triton2 langattomaan 
WR10-kauko-ohjaimeen ja ohjaa luotettavasti 
kaikkialta aluksesta. 

Voit hallita V60 DSC VHF radiota langattomasti 
lisäämällä järjestelmään langattoman H60-
käsiluurin. V60-B VHF DSC luokka-B AIS:n 
avulla näet ja sinut nähdään. Voit jakaa sijaintisi 
lähellä olevien alusten kanssa ja nähdä muiden 
alusten sijainnin näytölläsi.
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Erinomainen järjestelmä seurakilpailuihin

Vulcan-karttaplotteri Triton2-laitteet Langaton WS320-tuulianturi VHF-kommunikointi

Tarkista yhdellä silmäyksellä, että olet turval-
lisilla vesillä tiukassa kilpailutilanteessa. Vulcan 
lisää karttaplotterin keskeiseen navigointiele-
menttiin B&G:n ainutlaatuisen skaalautuvan 
StartLine-toiminnon, vuorovesitietojen mukaan 
korjatut leikkarit ja tarkan ajan seurannan.  

B&G:n Link-sovellus tarjoaa toissijaisen 
pikanavigointiaseman puhelimeen tai tablettiin, 
joten purjehdit varmasti nopeasti ja turvallisesti. 

Triton2 antaa tärkeitä purjehdustietoja, 
kuten veneen nopeuden, tuulen, suunnan, 
vastahalssin ohjaussuunnan, leikkarit ja 
muita tietoja. Kirkkaalta, korkeakontrastiselta 
näytöltä tiedot näkyvät selkeästi kaikissa 
olosuhteissa. Helppokäyttöisiä ja tehokkaita 
toimintoja ovat muun muassa WindPlot, AIS-
näkymä ja Race Timer. 

Kevyt ja langaton WS320-tuulianturi on 
helppo asentaa ja sen suorituskyky on 
yhtä hyvä kuin langallisen anturin. Aluksen 
kallistuman aiheuttamaa virhettä voidaan 
korjata kun WS320 tuulianturia käytetään 
moniakselisen Precision-9 suunta-ja 
liikeanturin kanssa.

V20 on helppokäyttöinen ja kattavin 
toiminnoin varustettu DSC VHF -radio. Kahden 
kanavan avulla voit seurata kilpailutoimikuntaa 
yhdellä kanavalla samalla kun seuraat 
normaalia työkanavaasi. Lisäksi V20:n avulla 
pystyt soittamaan veneestä veneeseen 
-puhelun AIS-kohteeseen suoraan B&G-
karttaplotterin näytöltä. 

© Tim Wright / J-Cup
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Avomeripurjehdus

Erinomainen järjestelmä avomeripurjehdukseen

Zeus3-karttaplotteri HALO24-tutka ForwardScan® Autopilotti Järjestelmien integrointi 

Zeus3:ssa on B&G:n selkein SolarMax 
HD -kosketusnäyttö ja kattavin 
toiminnoin varustettu näppäimistö 
ohjaukseen kaikissa olosuhteissa. 
Taustavalo voidaan himmentää lähes 
täysin jolloin laitteen käyttö yöllä 
helpottuu. Zeus3:n verkotettavuuden 
ansiosta voit tarkastella ja hallita muun 
muassa karttoja, tutkaa, autopilottia, 
ForwardScan®-etuluotainta ja montaa 
muuta toimintoa miltä tahansa näytöltä. 

Avomeripurjehduksen tutkavaatimukset 
ovat muuttuneet – varhainen 
varoitus mahdollisesta törmäyksestä 
ja sääjärjestelmien seuranta ovat 
avainasemassa. HALO24-kupututka 
pitää sinut paremmin tilanteen tasalla 
kuin mikään muu markkinoilla oleva 
tutka. Se tunnistaa kohteet pitkän 
kantaman päästä mutta toimii silti 
yhtä tehokkaasti lyhyen kantaman 
tunnistuksessa. 

B&G:n palkittu ForwardScan®-
etuluotain on ihanteellinen 
kumppani huonosti kartoitetuille ja 
tuntemattomille ankkuripaikoille. Sen 
avulla näet veden alle veneesi edessä 
sekä tulevat syvyystiedot. 

Pitkillä matkoilla autopilotti on 
ylimääräinen miehistön jäsen. 
Vendée Globen purjehtijat ja 
avomeripurjehduksen ennätystenhaltijat 
luottavat siihen, että B&G-autopilotit 
ohjaavat venettä turvallisesti lähes 
kaikissa oloissa. 

Pitkillä matkoilla vene on kotisi. 
Kun ymmärrät hyvin järjestelmien 
tilan ja pystyt ohjaamaan niitä 
helposti, voit purjehtia luottavaisin 
mielin ja nauttia matkasta. Zeus3 
integroituu esimerkiksi Naviopin 
kaltaisten digitaalisten kytkentä- ja 
valvontajärjestelmien kanssa ja toimii 
kattavana tietonäyttönä aluksella. 
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Kilpapurjehdus

Erinomainen järjestelmä kilpapurjehdukseen

H5000-laitteet HV-näytöt Pystysuuntaiset tuulianturit Anturit Integrointi

B&G:n huolellisesti kehitetyt ja testatut 
tuulialgoritmit, kuten 3D-liikkeen 
korjaus ja erityiset tuulen korjaukset, 
tarjoavat kilpapurjehduksen vaatiman 
tarkan datan. 

HV-näytöiltä miehistö näkee jatkuvasti 
keskeiset purjehdustiedot. Niitä 
voi käyttää veneen veneen säälle 
alttiimmissa osissa ja tiedot näkyvät 
selvästi melkein mistä kulmasta 
tahansa ja kaikissa sääolosuhteissa. 

Tuulen nopeus ja suunta ovat 
tärkeimmät navigaattorin tarvitsemat 
tiedot. B&G:n tehokkaat tuulianturit 
yhdessä H5000:n edistyksellisten 
kalibrointien kanssa voivat tuoda 
purjehtijalle ratkaisevan kilpailuedun. 

Laitejärjestelmä on anturien tarjoaman 
datan varassa. H5000 tukee 
monipuolisesti eri antureita – esimerkiksi 
veneen nopeutta tai kallistuskulmaa 
seuraavia suorituskykyantureita, 
aluksen järjestelmiä seuraavia 
hydraulisia sylinterejä käyttäviä 
asentoantureita sekä painemittareita. 

H5000-järjestelmä on integroitavissa 
muiden valmistajien ohjelmistoihin 
ja järjestelmiin NMEA-tiedonsiirron 
sekä B&G:n tehokkaan sarja-H-Link-
protokollan ja Ethernet Websocket 
-protokollien kautta. B&G:n avoin 
lähestymistapa integrointiin mahdollistaa 
sen, että taktiset ohjelmistot voivat 
käyttää vapaasti laitetietoja ja että niitä 
voidaan myös muokata. 

© Grand Soleil Cup
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Superjahdit

© Carlo Borlenghi / Nautor Swan

Järjestelmät superjahteihin

Zeus3S Glass Helm H5000-laitteet HALO24-tutka HV-näytöt Integrointi

Zeus3S Glass Helm on erittäin 
nopea ja suurella näytöllä varustettu 
ensiluokkainen monitoiminäyttö, joka on 
täysin integroidun navigointijärjestelmäsi 
keskiössä. Glass Helm tarjoaa jopa 24 
tuuman premium-kosketusnäytöt ja 
hallintalaitteet sekä useita yksiköitä, 
jotka voi liittää verkkoon eri puolilla jahtia. 
Glass Helm sisältää B&G:n ainutlaatuiset 
purjehdusominaisuudet sekä tutkan, 
kartat, luotaimen ja paljon muuta. 

H5000 tarjoaa lähes rajattoman 
määrän näyttövaihtoehtoja ja 
se on siten täydellinen jahdin 
tietojärjestelmä jonka ytimessä on 
tehokas keskusyksikkö. 

HALO24-kupututkan antama 
varhainen varoitus mahdollisesta 
törmäyksestä sekä sään seuranta 
pitävät sinut erinomaisesti tilanteen 
tasalla. Se tunnistaa kohteet pitkän 
kantaman päästä mutta toimii silti 
yhtä tehokkaasti lyhyen kantaman 
tunnistuksessa. 

40/40 HV -näytöiltä miehistö näkee 
jatkuvasti keskeiset purjehdustiedot, 
ja ne näkyvät selvästi myös isoimpien 
jahtien ruorista. 

H5000-järjestelmä on integroitavissa 
muiden valmistajien ohjelmistoihin 
ja järjestelmiin NMEA-tiedonsiirron 
sekä B&G:n tehokkaan sarja-H-Link-
protokollan ja Ethernet Websocket 
-protokollien kautta. B&G:n avoin 
lähestymistapa integrointiin mahdollistaa 
sen, että taktiset ohjelmistot voivat 
käyttää vapaasti laitetietoja ja että niitä 
voidaan myös muokata. 
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Grand Prix -kilpailut

Järjestelmät Grand Prix kilpailuihin

Zeus3-karttaplotteri HALO24-tutka Pystysuuntaiset tuulianturit H5000-autopilotti WTP3-laitteet 

Yhdessä taktisen tietokonepaketin 
kanssa Zeus3 tuo lisää joustavuutta 
ja tehokkuutta Grand Prix 
-kilpajärjestelmiin. Se toimii ensisijaisena 
tutkana, AIS-näyttönä kilpailijoiden 
ja liikenteen seuraamiseen sekä 
MOB-näyttönä AIS SART -laitteiden 
seuraamiseen, minkä lisäksi se tarjoaa 
valvonnan ja digitaalisen liitännän 
kartta- ja laitedatanäyttöjen ohella. 

HALO24:ssa on erittäin tarkka kohteen 
seuranta, joten voit pitää silmällä 
kilpailijoiden nopeutta ja suuntaa 
myös näköyhteyden ulkopuolella. 
VelocityTrack™-järjestelmän kohdevärit 
ilmaisevat nopeasti suhteellisten 
nopeuksien muutokset. HALOn avulla 
pysyt selvillä kilpareitin liikenteestä ja 
vaaroista sekä pidät samalla silmällä 
säärintamia. 

Tuulen muutosten ennakointi voi olla 
ratkaisevaa kilpailun voiton kannalta. 
B&G:n tehokkaat tuulianturit yhdessä 
WTP3:n edistyneen tuulikalibroinnin 
kanssa voivat tuoda purjehtijalle 
merkittävän kilpailuedun. 

H5000-autopilotti säätää 
asiantuntevien purjehdusjärjestelmien 
avulla peräsintä, kohdekurssia ja 
tuulikulmia, joten pystyt purjehtimaan 
nopeasti ja turvallisesti. Kaikki edellisen 
Vendée Globen kärkiveneet käyttivät 
vain H5000-autopilotteja. 

WTP on todistetusti maailman 
menestynein Grand Prix 
-laitejärjestelmä. Siinä on erittäin 
nopea tiedonhankinta useista 
redundanteista CAN-verkoista, 
laaja muiden valmistajien anturien 
tuki, 3D-liikkeen korjaus sekä 
mukautettujen käyttäjätoimintojen 
luonti JavaScriptillä. 
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B&G:n karttaplotterit ovat yhtä intuitiivisia kuin tabletit ja älypuhelimet . 
Niiden näytöllä näet kaikki tarvitsemasi tiedot, jotta voit lähteä matkaan 
ja purjehtia luottavaisin mielin . 

Karttaplotterit

©
 Jari Salo
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Vulcan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zeus3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zeus3S Glass Helm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

”IMOCA 60 veneeni B&G H3000 
järjestelmän päivitys B&G H5000 
järjestelmään nosti suorituskyvyn 

ja luotettavuuden aivan uudelle 
tasolle, koko vene uudistui. Varsinkin 

tosituulitiedon hyödyntäminen 
autopilotilla parani entisestään.”

Ari Huusela -  
IMOCA 60 "Ariel 2"
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B&G 2020  »  PURJEHDUSOMINAISUUDET

Tuuli
Tuulen kulma ja suunta 
suhteessa veneeseen ja 
kompassiin

Reittipiste
Suuntima seuraavaan 
reittipisteeseen; yhdessä 
leikkarin kanssa se 
näyttää luoviajan 

Tutka
Käytä ja tarkkaile tutkatietoja kätevästi karttaplotterin näytöltä. Täysin 
integroitu purjehdusnavigointijärjestelmä mahdollistaa täydellisen 
hallinnan ja pitää sinut tilanteen tasalla. 

Kartat 
B&G tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman purjehduskarttoja 
tarkkaan ja turvalliseen navigointiin. Karttojen takana ovat 
esimerkiksi alan johtavat valmistajat C-MAP ja Navionics® sekä 
erikoiskarttojen tarjoaja NV Digital. 

ForwardScan®

Toiminto näyttää edessä olevan vedenalaisen näkymän ja 
syvyystiedot. Kun näet selkeän kuvan aluksen edessä olevasta 
pohjasta, voit purjehtia kartoittamattomilla tai tuntemattomilla 
vesillä turvallisemmin. 

Leikkarit & SailingTime
Näe kurssi ja minimoi luoviminen ja jiippaus. Leikkari laskee 
vuoroveden vaikutuksen ja näyttää tuulen muutosten historian. 

16 www.bandg.com



Purjehdusominaisuudet

B&G 2020  »  PURJEHDUSOMINAISUUDET

Ohjaussuunta, 
kulkusuunta maan suhteen 

ja nykyinen leikkari

Nykyisen 
kurssin 

yleiskatsaus

Vuorovesi
Vuoroveden ja virtausten 

asetukset ja nopeudet 
suhteessa veneeseen

Leikkarit
Nykyinen ja  

vastahalssin leikkari, 
vastahalssin ohjaussuunta.

Purjehtijat tietävät, että huvi- tai 
kilpapurjehdus purjeveneellä on erilaista . 

Nauti stressittömistä matkoista ja saavu 
määränpäähän nopeasti ja turvallisesti 
B&G:n purjehdusohjelmistojen avulla . 

B&G SailSteer näyttää kaikki tärkeät laite- ja 
navigointitiedot yhdessä näkymässä . 

Wi-Fi
Käytä ja tarkkaile tutkatietoja kätevästi karttaplotterin näytöstä. 

Täysin integroitu purjehdusnavigointijärjestelmä mahdollistaa 
täydellisen hallinnan ja pitää sinut tilanteen tasalla. 

PredictWind
Korkearesoluutioiset tuuliennusteet ja suunnittelu purjehdukseen. 

Palvelu sisältyy nyt yksinoikeudella B&G:n Zeus- ja Vulcan-
tuotteisiin. Se on käytettävissä Wi-Fi-yhteyden kautta heti 

palveluun rekisteröitymisen jälkeen. 

RacePanel
Lähde täydellä nopeudella heti lähtöviivalta. Saa kilpailun paras 

startti aika-, etäisyys- ja sijaintitietojen avulla. 

Autopilotin hallinta 
Hallitse autopilottia suoraan B&G:n karttaplotterin kautta ja nauti 
luotettavan saumattomasta yhteensopivuudesta ja ohjauksesta. 

Nyt voit ottaa rennosti. 
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Vulcan-karttaplotteri

B&G 2020  »  VULCAN

Vulcan 12 tuumaa 
000-14149-001

Vulcan 7 tuumaa 
000-14082-001

Vulcan 9 tuumaa 
000-13214-001

Tutka- ja karttapaketteja on myös saatavilla . Katso lisätietoja sivustolta . 
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Täydellinen pienille veneille esimerkiksi 
rannikkopurjehdukseen ja seurakilpailuihin. 

Korkearesoluutioisen superkirkkaan näytön avulla luet 
tietoja jopa suorassa auringonvalossa. Vulcanin herkkä 

kosketusnäyttö mahdollistaa laitteen nopean hallinnan. 

Vulcan-karttaplotterit on helppo asentaa ja liittää AIS:iin, tutkaan ja muihin 
veneen laitteisiin. 

B&G 2020  »  VULCAN

• Tuo lisää tehoa 
tavanomaisiin navigointi- ja 
karttaplotteritoimintoihin 
integroidulla huipputarkalla GPS-
antennilla. 

• Saat edistykselliset 
purjehdusominaisuudet käyttöösi 
lisäämällä tuuli-, kompassi- ja 
nopeusanturit. 

• Yhteensopiva aiempien B&G-
järjestelmien kanssa. 

• Asenna haluamaasi paikkaan: 
kiinnitysvaihtoehtoina tasoasennus 
ja telinekiinnitys. 

• Tukee muiden valmistajien tuotteita 
ja järjestelmiä NMEA 2000®:n 
kautta. 

Vulcanin lisääminen veneeseen on helppoa: 

Keskeiset ominaisuudet
• B&G-purjehdusohjelmisto 

• Näytön nipistyszoomaus 

• Sisäänrakennettu Wi-Fi 

• Broadband Radar™ 
-valmius 

• ForwardScan®-valmius 

• NMEA 2000® 
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Keskikokoisiin ja suurin veneisiin suunnitellut Zeus3:n erittäin 
kirkkaat laajakulmaiset SolarMax HD IPS -näytöt takaavat 
parhaan mahdollisen näkyvyyden kaikissa sääoloissa. 

Navigoi kosketusnäytöllä tai kiertonäppäimistöllä ja nauti nopeasta tekniikasta, 
joka tarjoaa sinulle erittäin nopean vasteen ja sujuvan kartan piirtämisen.  

Monipuoliset liitännät tukevat laajaa verkottamista, joten Zeus3 on täydellinen 
karttaplotteri huvipurjehtijoille ja kilpailijoille. 

B&G 2020  »  ZEUS3

Suunniteltu ja rakennettu purjehtijoille 

•  B&G-purjehdusohjelmisto

•  Monikosketusta 
tukeva näyttö ja 

näppäimistöohjaus

•  Nopea suoritin

•  SolarMax HD IPS -näyttö 
tuottaa selkeän ja leveän 

näkymän 

•  Sisäänrakennettu Wi-Fi, 
ForwardScan®, NMEA 

2000® ja Ethernet-
liitäntä 

•  Sisäinen 10 Hz:n GPS 

•  Integroitu autopilotin 
ohjaintaulu 

Keskeiset ominaisuudet

Tehokkuus
Nopea suoritin ja tehokas suunnittelu 
takaavat erittäin nopean käytön ja 
sujuvan kartan piirtämisen. 

Näkymä
B&G:n SolarMax HD IPS -näytössä on 
erittäin terävä kuva, laajat katselukulmat 
ja upea karttojen esitys. 

Hallinta
Edistyksellinen kosketusnäyttö toimii 
luotettavasti jopa rankkasateessa ja 
kattavaa näppäimistöä voi käyttää 
vaihtoehtoisena ohjaimena. 

Integrointi
Sisäänrakennettu tekniikka 
mahdollistaa tutka-, kartta- ja 
luotaintietojen jakamisen useamman 
Zeus3 monitoiminäytön kesken kun taas 
HDMI-lähtöliitäntä (12- ja 16-tuumaiset 
yksiköt) tuo järjestelmään joustavuutta. 
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B&G 2020  »  ZEUS3

Zeus3-karttaplotteri

Tutkapaketteja on myös saatavilla . Katso lisätietoja sivustolta . 

Zeus3 7 tuumaa 
000-13245-001

Zeus3 9 tuumaa 
000-13246-001

Zeus3 12 tuumaa 
000-13247-001

Zeus3 16 tuumaa 
000-13248-001
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UUSI Zeus3S Glass Helm -karttaplotteri

B&G 2020  »  UUSI ZEUS3S GLASS HELM -KARTTAPLOTTERI 

Zeus3S Glass Helm 24 tuumaa (Vain näyttö) 
000-15052-001

Zeus3S Glass Helm 16 tuumaa  
(Vain näyttö) 000-15048-001

Zeus3S Glass Helm 19 tuumaa  
(Vain näyttö) 000-15050-001

Zeus3S Glass Helm 24 tuumaa (Järjestelmäpaketti) 
000-15131-001

Zeus3S Glass Helm 16 tuumaa  
(Järjestelmäpaketti) 000-15129-001

Zeus3S Glass Helm 19 tuumaa 
(Järjestelmäpaketti) 000-15130-001

Järjestelmäpakettiin sisältyy ZC2-kauko-ohjain, GPS-antenni ja Micro SD karttakortinlukija . 

22 www.bandg.com



Zeus3S Glass Helm on täydellinen purjehdusnavigointi-
järjestelmä suurempiin purjehdusveneisiin ja superjahteihin.

Erittäin kirkkaat Full HD -näytöt sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Uuden 
suorittimen ansiosta latausajat ovat äärimmäisen nopeita, siirtymät ovat sulavia ja 

laitteen näyttö voidaan jakaa näyttämään jopa kuutta toimintoa samanaikaisesti 
ilman, että suoritusteho laskee. Navigoi karttoja ja käytä RacePanel-ominaisuutta 

ja tarkastele samalla muita järjestelmään yhdistettyjä antureita ja laitteita. 

Voit liittää Zeus3S:n sen 
sisäänrakennetun langattoman 

yhteyden kautta käyttämiisi 
mobiililaitteisiin. Kiinteät Ethernet-, 

NMEA 2000®- ja J1939-
yhteydet takaavat lähes rajattomat 

integrointimahdollisuudet. 

B&G 2020  »  NEW ZEUS3S GLASS HELM CHARPLOTTER

• B&G-purjehdusohjelmisto 

• Matalan profiilin lasinen 
kosketusnäyttö 

• Erittäin kirkas laajakulmainen 
Full HD -näyttö 

• Sisäinen, erittäin nopea 
ja tehokas IMX8-suoritin 
(mustaa laatikkoa ei tarvita) 

• NMEA 2000®-, 0183-, 
Ethernet- ja Wi-Fi-liitäntä 

• HDMI-liitäntä ja 
videotuloliitäntä  

• Integroitu autopilotin ohjaus  

• HALO24-valmius 

Keskeiset ominaisuudet
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B&G 2020  »  KARTTAPLOTTERIN LISÄVARUSTEET
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B&G 2020  »  KARTTAPLOTTERIN LISÄVARUSTEET 

Karttaplotterin lisävarusteet 

Ohjaa Zeus3-näyttöä ZC2:n kätevällä 
näppäimistöllä ja monisuuntaisella 
rullavalitsimella. ZC2 on saatavana vaaka- 
ja pystysuuntaisena, ja sillä voi myös 
ohjata B&G-autopilottia minkä tahansa 
verkkoon yhdistetyn näytön kautta. 

Zeus-ohjain

ZC2 – pystysuuntainen asennus 000-12365-001

ZC2 – vaakasuuntainen asennus 000-12513-001

Luokka-B AIS

Näe ja tule nähdyksi. Vähennä 
törmäysriskiä uuden sukupolven 
täysin integroidulla luokka-B 
AIS-lähetinvastaanottimella. 
Pienikokoinen, kevyt, täysin vesitiivis 
ja vähän virtaa kuluttava. 

NAIS-500, B-luokan AIS-
järjestelmä 000-13609-001

NSPL-500-AIS-antennijakaja 000-13612-001

Barometri on avomeripurjehtijan ystävä. 
Barometritrendit varoittavat myrskystä 
ja ilmoittavat sen tyyntymisestä. 
B&G:n korkearesoluutioisen barometrin 
tarkkuus on 0,1 mb, joten se tuottaa 
erittäin tarkkoja trenditietoja. 

Barometri

Korkearesoluutioinen barometri 000-11552-001

B&G SonicHub® 2:ssa on sisäinen 
Bluetooth®-yhteys, jonka kautta voit 
suoratoistaa musiikkia älypuhelimesta 
tai tabletista, ääntä tai videokuvaa USB-
muistilaitteesta tai kuunnella radiota 
– kaikkien toimintojen ohjaus onnistuu 
suoraan Zeus3- tai Vulcan-näytöstä. 

SonicHub® 2

SonicHub® 2 000-12302-001 

6,5 tuuman kaiutinpari 000-12306-001

ZG100 GPS -antenni mittaa tarkan 
sijainnin, suunnan ja nopeuden 
kymmenen kertaa sekunnissa, 
mikä takaa näkyvän sijainnin 
varmuuden. ZG100:ssa on myös 
moniakselinen kompassi-anturi ja 
laitetta voidaan käyttää järjestelmän 
varasuuntalähteenä.

ZG100 GPS

ZG100-GPS-antenni 000-11048-001

ForwardScan®-etuluotain näyttää 
edessä olevan vedenalaisen näkymän 
ja syvyystiedot. Nauti selkeästä ja 
helppolukuisesta pohjakuvasta – 
ForwardScan® nopea tiedonsiirto 
mahdollistaa reaaliaikaisen näkymän.

ForwardScan®-kaikuanturi 000-11674-001

ForwardScan®-kaikuanturi 
(ilman holkkia tai pistoketta) 000-11675-001

SonarHub™-luotainmoduuli 000-11142-001

ForwardScan®

Lisävarusteet täydentämään B&G:n elektroniikkaa .

25www.bandg.com



B&G 2020  »  TRITON2-NÄYTTÖ

Triton2-näyttö

Triton2-laitteet ja -autopilotit tuovat Grand Prix -tekniikan 
rannikkopurjehdukseen ja seurakilpailuihin. 

Kompakti monitoimianturi joka mittaa 
syvyyden, nopeuden ja lämpötilan. 
NMEA 2000® liitäntä helpottaa 
asentamista. 

DST800

Precision-9 kompassi on tarkka 
ohjaussuuntalähde autopilotille,  
tuulen todellisen suunnan laskentaan 
ja tutkanäyttöjen vakauttamiseen. 

Precision 9 -kompassi 000-12607-001

Precision 9 -kompassi 

Triton2-anturit

DST800 NMEA 2000® 000-10960-001

DST800 NMEA 2000® 
-syvyys-/nopeusanturi 22098552
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B&G 2020  »  TRITON2-NÄYTTÖ

Kurssi näkyy selkeästi 
Triton2-näytöillä.

Näe tarvitsemasi tiedot: muun 
muassa nopeus, syvyys ja tuuli 

täysissä väreissä Triton2:n matalissa ja 
intuitiivisissa näytöissä. 

Voit asentaa Triton2-näytön ruoriin, 
laipioon tai luukun yläpuolelle. 

Näet aina tarvitsemasi tiedot 
asennuspaikasta riippumatta. 

• Näyttää muun muassa 
tuuli-, nopeus-, syvyys-, 
ohjaussuunta-, GPS- ja 
AIS-tiedot 

• Suuri 4,1 tuuman 
värinäyttö 

• Markkinoiden kirkkain 
LCD-näyttö 

• Ainutlaatuisia purjehdu-
sominaisuuksia, kuten 
SailSteer ja WindPlot  

• Määritettävä AIS-
näyttö 

• Helppo käyttää ja 
asentaa 

• Pieni virrankulutus

Keskeiset ominaisuudet
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B&G 2020  »  TRITON2-AUTOPILOTIT

Triton2-nopeus-/syvyyspaketti 000-13298-001 Triton2-nopeus-/syvyys-/
tuulipaketti 000-14955-001

Triton2-järjestelmän kokoaminen on helppo aloittaa yhdellä aloituspaketeistamme. 
Aloituspaketti sisältää verkkokomponentit ja valikoiman tärkeimpiä mittareita ja antureita. 

Triton2-paketit

Langaton Triton2-nopeus-/
syvyys-/tuulipaketti 000-14956-001

Triton2-näyttö

TAI TAI 

Triton2 Pilot -ohjain 000-13296-001

Triton2 Pilot -ohjain & näyttöpaketti 000-13561-001

NAC-2-peruspaketti 000-13335-001

NAC-3-peruspaketti 000-13336-001

RAM T0 - 12v (26–35 jalan veneet*) 000-13902-001

RAM T1 - 12v (30–40 jalan veneet*) RAM-T1-12V

RAM T2 - 12v (40–50 jalan veneet*) RAM-T2-12V

RAM T2 - 24v (40–50 jalan veneet*) RAM-T2-24V

RAM T3 - 12v (yli 50 jalan veneet*) 000-13788-001

RAM T3 - 24v (yli 50 jalan veneet*) RAM-T3-24V

*Pyydä jälleenmyyjää varmistamaan, että ohjain sopii veneeseesi . 

Vulcan Zeus3 (autopilotin ohjaus on integroitu)

1. Valitse näyttö

2. Valitse Triton2-paketti 3. Valitse työyksikkö 

Valitse veneeseesi sopiva Triton2-autopilottipaketti 
(tietokone, kompassi, peräsinkulma-anturi ja 
verkkoaloitussarja). 

B&G-autopilotit ovat yhteensopivia kaikkien B&G:n ja 
useiden muiden valmistajien työyksiköiden ja pumppujen 
kanssa. Lisätietoja saat B&G-asiantuntijalta. 

Triton2-autopilottitietokone/kompassi/peräsinkulma-anturi Työyksiköt

Monenlaisiin sovelluksiin sopivista muista ohjaimista on lisätietoa osoitteessa www .bandg .com

Rakenna B&G-autopilottijärjestelmäsi

Sisältö: Triton2-näyttö, DST800-
nopeus-/syvyys-/lämpötila-anturi, 
NMEA 2000®-runkosarja. 

Nopeus-/
syvyyspaketti 

Sisältö: Triton2-näyttö, kiinteä WS310-
tuulianturi, DST800-nopeus-/
syvyys-/lämpötila-anturi, NMEA 
2000®-runkosarja. 

Nopeus-/
syvyys-/
tuulipaketti 

Sisältö: Triton2-näyttö, kiinteä WS320-
tuulianturi, DST800-nopeus-/
syvyys-/lämpötila-anturi, NMEA 
2000®-runkosarja. 

Langaton nopeus-/ 
syvyys-/ 
tuulipaketti 
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Suunniteltu purjehtijoille ja testattu kaikilla maailman 
valtamerillä - Triton2-autopilotti ohjaa venettäsi tunnista 

toiseen paremmin kuin useimmat ruorimiehet .

Triton2-autopilotissa on älykäs purjehduksen ohjaus, 
kompassi ja tuuliohjaus . Älykkäiden käännösten 

avulla voit luovia yhdellä painikkeen painalluksella, 
ja karttaplotterin integrointi mahdollistaa 

navigoinnin reittipisteiden ja reitin mukaan . 
Autopilotin toimintoja voi ohjata tarkasti 

näppäimistöllä . Ne näkyvät automaattisesti 
lähellä olevassa Triton2-näytössä .

Triton2-autopilotit

B&G 2020  »  TRITON2-AUTOPILOTIT
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B&G 2020  »  WS-TUULIANTURISARJA

Uusi valikoima erittäin 
tarkkoja B&G-tuuliantureita, 
jotka on suunniteltu 
toimimaan luotettavasti 
kaikissa olosuhteissa.

WS300- ja WS700-tuulianturisarja

• Helppo asentaa 

• Langaton tiedonsiirto 

• Älykäs virranhallinta 

•  Ylivoimainen tietojen tarkkuus 

•  Tuulitunnelissa vahvistettu 
aerodynamiikka 

•  NMEA 2000® yhteensopiva

WS320 – keskeiset 
ominaisuudet 

Langaton WS320-tuulipaketti, sisältää 
NMEA2000 BT-vastaanottimen  

000-14383-001

• Ylivoimainen tietojen tarkkuus 

•  Tuulitunnelissa vahvistettu 
aerodynamiikka 

•  4 kaapelivaihtoehtoa (20–80 metriä) 

•  Liitetään laiteverkkoon 
käyttöliittymän kautta 

WS310 – keskeiset 
ominaisuudet 

WS310-tuulianturipaketti, 20 metrin 
kaapeli, käyttöliittymä  
000-14382-001
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B&G 2020  »  WS-TUULIANTURISARJA

WS700-sarja
WS700-sarjan tuulianturi soveltuu 

täydellisesti kilpapurjehdukseen, sillä 
se tuottaa alan tarkimmat tuulikulma- 

ja nopeustiedot. Uusi yksiosainen 
siipimalli takaa ensiluokkaisen 

aerodynamiikan ja vakauden yhteensä 
yli 200 000 tunnin rakenne- ja 
tuulitunnelitestauksen ansiosta.

Langaton 
WS320-tuulianturi 

Asennus ei ole enää ongelma. Tämä 
langaton anturi on kevyt, eikä sinun tarvitse 

enää vetää kaapeleita maston läpi. Silti 
tehokkuudesta ei tingitä. WS320 lähettää 
tuulitietoja erittäin luotettavasti viisi kertaa 

sekunnissa, ja sen älykäs ladattava 
virranhallintaratkaisu takaa tietojen 
luotettavuuden säästä riippumatta. 

WS310-tuulianturi 
Suunniteltu rannikkopurjehdukseen 

ja seurakilpailuihin. WS310 tarjoaa 
korkeaa suorituskykyä ja erinomaisen 

tarkkuuden sekä parannetun 
aerodynamiikan. Soveltuu kaikkiin 

purjeveneisiin. Toimitukseen sisältyy 
20, 35, 50 tai 80 metrin kaapeli. 

WS710 Pystysuuntaiset tuulianturit  
000-14392-001 WS710 Tuulipaketti  

000-14384-001WS720 Pystysuuntaiset tuulianturit  
000-14393-001 WS720 Tuulipaketti  

000-14385-001WS730 Pystysuuntaiset tuulianturit  
000-14394-001 WS730 Tuulipaketti  

000-14386-001WS740S Pystysuuntaiset tuulianturit  
000-14395-001

31www.bandg.com



B&G 2020  »  TUTKA

Kahden alueen käyttö 
Pidä silmällä etäisiä säärintamia 
ja varo samalla lähellä olevia 
törmäysvaaroja. 

Kartan tietokerrokset 
Lisää tutkakuva kartalle helpottamaan 
ympäristön havainnointia ja kohteiden 
tunnistusta.

MARPA-kohteenseuranta 
Jopa 10 MARPA-kohteen seuranta 
yhtäaikaisesti. 

Selkeä näkymä auttaa estämään törmäykset  
Nauti huippunopeasta päivityksestä – tutka tuottaa täyden 360 asteen 
pyyhkäisyn joka sekunti, sillä siinä on alan ensimmäinen 60 rpm:n 
pyörimisnopeus 1,5 meripeninkulman kantamaan saakka. Saatavilla HALO24-
tutkassa ja uudessa HALO20+-tutkassa. 

Sisäänrakennettuna VelocityTrack™-doppler-tekniikka  
VelocityTrack™-tekniikka tuottaa nopeasti visuaalisen palautteen venettä 
lähestyvistä tai siitä loittonevista kohteista näytöllä käytettävien värikoodien 
avulla. Saatavilla HALO24-tutkassa ja uudessa HALO20+-tutkassa. 

Valmis silloin kun sinäkin 
HALO24, HALO20+ ja HALO20-tutkat heräävät vähäisen virrankulutuksen valmiustilasta hetkessä toimintaan ja 
antavat huippunopeat tutkatiedot välittömästi. 
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Kompaktilla kuvulla näkyvyyttä lähelle ja kauas. 

HALO20+-tutkan lähes reaaliaikainen näkymä sekä alan 
johtava 60 rpm:n pyörimisnopeus lyhyellä kantamalla 

takaavat erinomaisen törmäykseneston. VelocityTrack™-
doppler-tekniikka tunnistaa vaarat hetkessä, ja kompakti ja 

kevyt 20-tuumainen kupuantenni takaa sekä lyhyen että 
pitkän – jopa 36 meripeninkulman – kantaman – soveltuen 

näin täydellisesti pieniin purjeveneisiin. 

Tutka

B&G 2020  »  TUTKA

HALO24-tutkan ja uuden HALO20+-
tutkan lähes reaaliaikainen näkymä 
sekä 60 rpm:n pyörimisnopeus 
takaavat erinomaisen törmäykseneston. 
VelocityTrack™ tunnistaa vaarat 
hetkessä, ja kompakti ja kevyt 
24- tai 20-tuumainen kupuantenni 
takaa sekä lyhyen että pitkän, jopa 
48 meripeninkulman, kantaman. 

HALO24-tutka ja   
UUSI HALO20+-tutka

Tämän kustannustehokkaan ratkaisun 
avulla purjehtijat voivat pysyä paremmin 
tilanteen tasalla, estää törmäyksiä sekä 
havaita törmäysvaarat ja muut kohteet 
läheltä ja jopa 24 meripeninkulman 
päästä. Pienikokoinen, kevyt ja 
matalaprofiilinen HALO20 on täydellinen 
tutkaratkaisu pieniin purjeveneisiin. 

UUSI HALO20-tutka

HALO24 000-14538-001

HALO20+ 000-14539-001 HALO20 000-14540-001 
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H5000

B&G:n H5000-laite- ja 
-autopilottijärjestelmä tarjoaa 
purjehdusominaisuuksia ja 
tehokasta kilpatekniikkaa 
huippunopean keskusyksikön, 
kätevän verkkopohjaisen 
käyttöliittymän, 
täysvärinäytön ja autopilotin 
hallinnan voimin . 

H5000-näytöt
Viiden tuuman graafinen värinäyttö 
toimii myös auringonpaisteessa, ja 
sen näppärä käyttöliittymä on täynnä 
purjehdusominaisuuksia, kuten 
SailSteer, StartLine, AIS-näkymä ja 
autopilotin tila . Liimattu lasinäyttö 
estää kosteutta tiivistymästä ja 
parantaa kontrastia . Saatavana on 
myös 5-tuumainen, segmentoitu, 
mustavalkoinen kilpailunäyttö . 

Graafinen H5000-näyttö 
000-11542-001

H5000-kilpailunäyttö  
000-11543-001
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Veneen nyökkäily ja kallistelu 
vääristävät tuulen mittausta 
mastossa. Ratkaisuna 
on 3D-liikkeen korjaus – 
H5000 vastaanottaa tietoa 
useilta antureilta, kuten 

hyvin tarkoilta gyroskoopeilta, ja 
korjaa tuulen vaikutukset saamiensa 
tietojen perusteella käyttämällä 
laitejärjestelmän parasta tuuliratkaisua. 

3D-liike
H5000:n StartLine-
toiminto antaa 
tarkkaa tietoa 
etäisyydestä linjaan, 

etäisyydestä linjan päätepisteisiin ja 
linjan poikkeamista. Se hyödyntää 
tietoja laskiessaan, mistä pisteestä 
kannattaa lähteä liikkeelle. H5000 
StartLine käyttää BowPosition-
toimintoa laskiessaan veneen keulan 
sijainnin kymmenen kertaa sekunnissa. 
H5000-käyttöliittymä on erittäin kätevä 
liikkeellelähdöissä Zeus3-järjestelmän ja 
skaalatun StartLine-näkymän ansiosta. 

StartLine-toiminto 

H5000-järjestelmän 
selainpohjainen 
määritys mahdollistaa 

edistyksellisen 
kalibroinnin, 
asentamisen ja 

vianmäärityksen ilman monimutkaisen 
ja vieraan valikkojärjestelmän 
hankaluutta. Tehokas verkkopohjainen 
käyttöliittymä toimii tietokoneissa, 
tableteissa ja älypuhelimissa (tabletti/
älypuhelin edellyttää Wi-Fi-yhteyttä). 

H5000-selain-
käyttöliittymä 

H5000:n etuihin kuuluu huipputarkat 
anturitiedot, parhaat prosessointitekniikat 
ja optimaalinen järjestelmän kalibrointi 
sekä AutoCal-rutiinit. Kaikki tiedot 
ovat erittäin tarkkoja, koska lähes 
kaikissa toiminnoissa on omat 
korjaustoimintonsa. 

Edistyksellinen 
kalibrointi 

• StartLine

• SailSteer

• AIS-näkymä

• Autopilotin tila

• WindPlot

• Nopeat pikavalikot

• Kirkas värinäyttö 

Graafisen näytön ominaisuudet 

• Korkeakontrastinen 5 tuuman näyttö 

•  Visuaalinen kohteiden havainnointi 

•  Pieni virrankulutus

Kilpailunäytön ominaisuudet 
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TOIMINNOT Hydra Hercules Performance

Tehokas tuulen suodatus • • •
Tuki aluksen liikkeistä johtuvalle tuulikorjaukselle • •
Maatuulen nopeus ja suunta •
SOG:n käyttö veneen nopeutena • • •
Dynaaminen aluksen nopeuden vaimennus • •
Polaaritaulukko ja -toiminnot • •
HV-näyttökontekstin vaihtotila • •
Lähtölinjan läheisyys ja keulan asemointi • • •
16 mukautettua käyttäjäkanavaa • • •
KALIBROINTI

AutoCal-rutiinit sekä todellisen tuulen korjaus • • •
Edistynyt todellisen tuulen nopeuden korjaus • •
Aluksen nopeuden lineaarisuuden/kallistuman korjaus • •
Kuutiosplini-interpolaatio • • •
LIITÄNNÄT

Valittavissa NMEA0183-tulo/-lähtö • • •
H5000-WWW-palvelimen selainpohjainen ohjaus • • •
H-Link-tiedonsiirto • •
Websockets v2 • • •
ANTURIEN TUKI 

Kaksi veneen nopeusanturin tuloa • • •
Kaksi tuulianturia (vaihto tuulikulmaan) •
Pyörivän maston tuki tuulen laskentaa varten • • •
Paapuurin ja tyyrpuurin peräsintulot takakallistuman kanssa •
Edistyneet lineaariset kanavatyypit Sarja A Sarja A+B

Kaksi syvyystietoanturia • • •
Verkkopainemittarit • • •

H5000-keskusyksikön toimintotasot 

H5000-järjestelmän älykäs keskusyksikkö käyttää 
ohjelmistoa kolmella tasolla (Hydra, Hercules ja 
Performance), jotta purjehdustavoitteesi täyttyvät. 

Laitteen keskusyksikkö 

10/10 HV-näytöt 000-11087-001

20/20 HV-näytöt 000-11088-001

30/30 HV-näytöt 000-11089-001

40/40 HV-näytöt 000-11090-001

©
 ©

Carlos H
ellín / R

ECB
LAU

 audiovisuales

HVisionin lasinäyttö tarjoaa erittäin selkeän  
mittareiden seurannan ilman kondensaatiota.  
HV-näytöt asennetaan mastoon purjehtijan nähtäville, ja ne 
voidaan ohjelmoida näyttämään lähes kaikki järjestelmän 
tiedot. Yhdessä H5000:n Hercules- tai Performance-
suoritinten kanssa HV-näytöt vaihtavat tietoja automaattisesti 
purjehduspisteen tai aloitusta edeltävän tilan perusteella. Näe 
ratkaisevan tärkeät tiedot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

HV-näytöt

B&G:n analogisissa näytöissä tärkeimmät 
tietotyypit esitetään selkeästi klassisessa 
näytössä. Niiden esteettinen tyyli sopii 
erinomaisesti klassisiin purjeveneisiin. 
Tuulikulma ja muut tärkeät tiedot ovat luettavissa helposti 
ymmärrettävässä muodossa yhdellä silmäyksellä. 

Analogiset näytöt – kaikki mallit Lue lisää osoitteessa www.bandg.com. 

Analogiset näytöt 
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H5000-laitteet
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H5000-anturit

Precision-9-kompassi tuottaa 
ohjaussuunta- ja käännösnopeustiedot 
B&G:n mittari-, autopilotti-, tutka- 
ja navigointijärjestelmiin. Sisäiset 
puolijohdeanturit mittaavat liikettä ja 
suuntaa yhdeksällä akselilla. Näin 
Precision-9 tuottaa myös tarkat 
tiedot kallistuksesta, trimmistä ja 
nyökkäilystä yhteensopiville laitteille 
NMEA 2000® väylän kautta. 

Ohjaussuunta-anturit 

Precision 9 Compass 000-12607-001

H5000-laajennusmoduulit lisäävät 
liitäntämahdollisuuksia. Sarjalaajennus 
ylimääräisten GPS-yksiköiden, 
hyrräkompassien ja muiden NMEA 
0183 -laitteiden liitäntää varten. 
Analoginen laajennus mahdollistaa 
lisätuloliitännät 0–5 V:n antureille 
esimerkiksi tuulen, maston kulman ja 
painemittarin mittausta varten. 

Laajennusmoduulit

H5000:n sarjalaajennus 000-11726-001

H5000:n analoginen laajennus  000-11725-001

Nopeusanturit 

Tarkka veneen nopeus on välttämätön 
kaikille laitejärjestelmille. Se varmistaa, 
että lasketut toiminnot, kuten todellinen 
tuuli, on mahdollisimman tarkka. 
Vaihtoehtoina ovat erityiset nopeusanturit 
optimaalista suorituskykyä varten sekä 
yhdistetyt syvyys- ja nopeusanturit 
rungon läpi asennettuina.  

H5000-nopeusanturi, muovikotelo SEN-SPD-HP

H5000-nopeusanturi, muovikotelo 
tasoasennukseen SEN-SPD-HPF

H5000-nopeusanturi, pronssikotelo SEN-SPD-HM

DST800 NMEA 2000® -syvyys-/
nopeusanturi 22098552

Tehokkaat ja kevyet tuulen nopeuden 
ja suunnan anturit, jotka kestävät 
avomerikilpailun ja korkeiden 
leveysasteiden purjehdusta. B&G:n 
tuulianturit ovat tarkkoja ja vakaita 
kaikissa tuulioloissa. Ne tarjoavat 
luotettavaa tietoa sekä taktiselle 
tuulen muutoksen havainnoinnille että 
autopilotin ohjaukselle. 

Tuulianturit 

Pystysuuntainen tuulianturipaketti, 810 mm BGH030001

Pystysuuntainen tuulianturipaketti, 1 050 mm BGH030002

Pystysuuntainen tuulianturipaketti, 1 450 mm BGH030003

Saatavana on myös muita tuulianturimalleja . Lisätietoa on osoitteessa www bandg .com

B&G:llä on valikoima tärkeitä syvyystietoja 
tuottavia antureita. Valitse DT800-anturi 
erillisen nopeusanturin kumppaniksi tai 
valitse yhdistetty DST800-syvyys-/
nopeusanturi. Kummatkin ovat NMEA 
2000® -yhteensopivia ja sisältävät veden 
lämpötilan anturit. 

Syvyysanturit 

DT800 NMEA 2000® -syvyysanturi 000-11738-001

DST800 NMEA 2000® 000-10960-001

DST800 NMEA 2000® -syvyys-/
nopeusanturi 22098552

Peräsimen kulma on välttämätön 
sekä autopilotin suorituskyvylle 
että kilpajahdin suorituskyvyn 
optimoinnille. B&G:n anturit tarjoavat 
erittäin tarkkaa peräsindataa 
kymmenen kertaa sekunnissa. 

Peräsinanturit 

RF25N Peräsinanturi 000-10756-001

RF300 Peräsinanturi 20193744
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H5000-autopilotti 

H5000-autopilotti ei ole samanlainen kuin muut autopilotit, sillä sen ammattitason järjestelmät valvovat jatkuvasti 
ohjaussuuntaa, tuulta, aallokkoa, kallistuskulmaa ja muita muuttujia. Niin se pystyy reagoimaan heti olosuhteiden 
muutoksiin tehokkaasti ja turvallisesti. 

Edistykselliset purjehdusominaisuudet 

Palautustoiminto tunnistaa äkilliset kurssin muutokset, jotka 
johtuvat kaavasta poikkeavista aalloista, ja varmistaa, että 
alus poikkeaa kohdekurssista mahdollisimman vähän ja 
palaa nopeasti oikeaan kurssiin. 

Puuskatuulen vastetoiminto ennakoi kurssimuutoksia 
H5000- tai WTP3-mittaritietojen perusteella ja pitää kurssin 
vakaana muuttuvissa sääoloissa.

Kovaan tuuleen soveltuva vastetoiminto muuttaa aluksen 
suuntimaa tuulen voimistuessa ja pyrkii samalla pitämään 
veneen vauhdin tasaisena ja nopeana. B&G:n H5000-
autopilotissa on vian sattuessa turvallisia järjestelmiä, kuten 
toissijaisia tietolähteitä ja käyttäjän määritettävissä olevia 
rajoja, joiden avulla turvatoiminnot saadaan määritettyä 
suorituskykyä vastaaviksi.

• Erillinen autopilotin ohjaus 

•  Kaikkien autopilotin asetusten määrittäminen 

•  Liimattu mustavalkolasinäyttö 

•  Helppokäyttöinen käyttöliittymä 

H5000-autopilotin näppäimistön 
keskeiset ominaisuudet 

Autopilotin hallinta ja järjestelmän 
asetusten määritys erillisellä 
näppäimistöllä. Autopilotin näppäimistöä 
voi käyttää ensisijaisena ohjaimena tai 
Zeus-karttaplotterin kakkosasemana. 

Autopilotin näppäimistö 

H5000-autopilotin näppäimistö 000-11544-001

Ennätyksiä rikkoneessa ja Vendée 
Globen voittajien suosimassa 
H5000-autopilotissa on erityisesti 
purjehdukseen kehitetyt algoritmit 
ja ohjaustilat – puuskatuulen 
vastetoiminto, palautustoiminto ja 
reagointi kovaan tuuleen. Järjestelmä 
on testattu ja havaittu hyväksi 
haastavissa olosuhteissa. 

Autopilotin keskusyksikkö 

Ohjaa autopilottia langattomasti kaikkialta aluksestasi tällä langattomalla 
Bluetooth®-autopilottiohjaimella. Ranteessa tai hihnassa pidettävä  
WR10 toimii H5000- ja Triton2-autopilottijärjestelmien kanssa  
jopa 30 metrin etäisyydellä vesitiiviistä tukiasemasta. 

Langaton kauko-ohjain 
WR10-kauko-ohjain ja  
BT-1-tukiasema 000-12316-001

WR10-kauko-ohjain – 
lisäkauko-ohjain 000-12358-001

H5000-autopilotin keskusyksikkö 000-11554-001

• Ohjaus kompassin, tuulen tai reittipisteen mukaan

•  Näennäiseen ja todelliseen tuuleen perustuva ohjaus 

•  Asiantuntevat purjehdusjärjestelmät reagoivat tuulenpuuskiin 
ja kovaan tuuleen 

•  Automaattinen vastetyypin vaihto ja palautustoiminto 

H5000-autopilotin keskusyksikkö 
Keskeiset ominaisuudet 
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WTP3

Ohjaamon graafinen
H5000-näyttö

WTP3-
sarjamoduuli

ZG100 GPS 20/20 HVV50 VHF Precision 9 
-kompassi

(varakompassi)

Navigointiasema
H5000 – graafinen

näyttö

Syvyysanturi
(NMEA 2000®)

Analoginen
WTP3-moduuli

Nopeusanturi

57
tuuman
VMHU

Keulaharuksen
kuormitusanturi

Analoginen
WTP3-moduuli

Zeus3 9 tuuman MFD
(navigointiasema)

WTP3 
keskusyksikkö

Ethernety-
hteys

Analoginen
WTP3-moduuli

Paapuurin ja
tyyrpuurin

peräsinanturit

Täydellinen Grand Prix  
-elektroniikkajärjestelmä 
WTP3:a käytetään johtavissa Grand Prix -kilpajahdeissa, joita ovat muun muassa kaikki 
Volvo Ocean Race -jahdit ja Vendée Globe -voittaja .  

Tarkan ja toistettavan tiedon avulla navigaattori ja miehistö voivat tehdä kilpailun voittoon johtavia päätöksiä luottavaisin mielin . 
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WTP3 on täydellinen Grand Prix -tasoinen laitejärjestelmä.

Tehokas, usean suorittimen keskusyksikkö on yhteydessä erillisiin moduuleihin 
kolmen itsenäisen CAN-verkon kautta, joten laskentamahdollisuudet ovat 

huikeat. Tiedot käsitellään keskusyksikössä, joka siirtää sarjamuotoista tietoa 
ulos moduulien kautta, kommunikoi tietokoneohjelmistojen kanssa Ethernetin 

kautta ja tarjoaa aluksen datalokin kautta purjehduksen jälkeisen  
tietojen analyysin. 

Valtuutetut teknikot asentavat WTP3-järjestelmät, ja tarjoamme niihin täyden 
tuen käyttöönoton ja käytön aikana. 

WTP3 tarjoaa tiedonhankinnan ja takaa 
tarkkuuden ja joustavuuden poistamalla 
aluksen liikkeiden vaikutukset. 

WTP3-keskusyksikköjär- 
jestelmäpaketti 

Tarjoaa sarjamuotoisen 
tiedonhankinnan ja sisältää 
monipuoliset tulo- ja lähtöliitännät 
erilaisia antureita varten. 

WTP3-sarjamoduuli 

Tarjoaa erittäin tarkan analogisen 
tiedonhankinnan ja sisältää 
monipuoliset tulo- ja lähtöliitännät 
erilaisia antureita varten. 

Analoginen  
WTP3-moduuli 

WTP3-keskusyksikkö 000-10313-001

Analoginen WTP3-moduuli 000-10316-001

WTP3-sarjamoduuli 000-10308-001

• Joustavuus ja 
luotettavuus 
ammattilaisille

•  Lyömätön tietojen 
tarkkuus ja tehokkaat 
kalibrointivaihtoehdot 
sekä 3D-liikkeen 
korjaus

•  Erittäin nopea tietojen 
laskenta ja esitys 

WTP3:lla on kolme 
pääasiallista tavoitetta 

Saat lisätietoja paikalliselta B&G 
Grand Prix -edustajalta. 
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V20S on VHF-
järjestelmä 
käytettäväksi 
ohjaamossa tai navigointiasemassa. 
Profiililtaan matala muotoilu, 
selkeä ja kirkas näyttö, sekä helppo 
painikekäyttö on yhdistetty tärkeiden 
toimintojen kanssa. Järjestelmässä on 
kaikki kansainväliset kanavat, sillä on 
D-luokan DSC-hyväksyntä ja NMEA 
2000® yhteensopiva.

V20S VHF

V20S VHF -radio 000-14492-001

Kulje vesillä turvallisemmin 
hyödyntäen V60 VHF -veneradioita, 
joissa on sisäänrakennettu GPS ja 
B-luokan AIS-vastaanotin. V60-B-
mallissa on AIS-lähetin. Näet muut 
AIS-alukset ja he näkevät sinut. 
Profiililtaan matalalle radiolle on monia 
asennusvaihtoehtoja ja se tukee jopa 
kahta langatonta luurisarjaa. 

V60 ja UUSI  
V60-B VHF

V60 VHF -radio 000-14471-001

V60-B VHF -radio 000-14474-001

H60-luurisarja

H60-luurisarja lisää 
langattoman kommunikoinnin 
V60 VHF -järjestelmään. 
V60 VHF:n täysi hallinta on 
mahdollinen H60-käsiluurilla, joka 
toimii myös sisäpuhelimena.

Langaton H60-luurisarja 000-14476-001
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Kommunikointi
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Connected Vessel -konsepti 

Tee veneestäsi entistä parempi 
koko aluksen kattavilla valvonta- ja 
hallintatoiminnoilla. 

Laajenna karttaplotterin toimintoja lukuisten tietojen 
valvontaan ja näyttämiseen. 

Tämä Zeus3-karttaplotterin kanssa yhteensopiva järjestelmä 
antaa sinulle välittömästi tietoja aluksesi pääjärjestelmistä, 
kuten moottoreista, generaattoreista, valoista, 
polttoaineenkulutuksesta, akuista ja muusta. 
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Haluamme sinun 
käyttävän enemmän aikaa 

purjehdukseen ja vähemmän 
aikaa suunnitteluun tai veneen 
järjestelmien määrittämiseen. 
Luotettavuus ja tarkkuus ovat 

geeneissämme, yhteydet ovat 
tulevaisuutemme. 

  Link-sovellus
Link-sovelluksella voit hallita 

langattomasti yhdistettyjä B&G-
monitoiminäyttöjä älypuhelimella tai 

tabletilla. Voit valita minkä tahansa 
veneessä olevan langattomasti yhdistetyn 

näytön ja näyttää näytön kuvan 
reaaliaikaisesti mobiililaitteessa sekä 

synkronoida reittipisteitä, reittejä ja jälkiä. 

Lataa sovellus osoitteessa: 
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Kartat ja sää

Kartat
B&G:n karttavalikoima on markkinoiden laajin. 

Sopii yhteen B&G:n Vulcan- ja Zeus-sarjan karttaplottereiden kanssa, 

ja maailmanlaajuiset elektroniset merikartat tarjoavat käyttäjille entistä 

laajemman karttavalikoiman. www .navionics .com

Sisältää kaikille veneilijöille 
hyödyllisiä ominaisuuksia.  
kuten dynaamisia rasterikarttoja, 
huipputarkkoja batymetrisiä karttoja, 
tietoa vuorovesistä ja virtauksista sekä 
mukautetun syvyysvarjostuksen.  

www .c-map .com

PredictWind tuotiin markkinoille vuonna 2008 WWW-pohjaisessa 
muodossa . Sen kehittäjiin kuuluu America’s Cupin säästrategi Jon 
Bilger sekä joukko teknisiä asiantuntijoita . PredictWind tavoittelee 
maailman johtoasemaa kaikentasoisille veneilijöille sopivien tarkkojen 
sääennustetyökalujen toimittajana . PredictWind-sääennustepalvelut 

sisältyvät nyt yksinoikeudella myös B&G:n Zeus- ja Vulcan-tuotteisiin . 
Ne ovat käytettävissä Wi-Fi-yhteyden kautta heti PredictWind-palveluun 
rekisteröitymisen jälkeen (Premium-tason toiminnot edellyttävät tilausta) . 

www.predictwind.com

PredictWind kuuluu maailman 
johtaviin korkean resoluution 
tuuliennustejärjestelmiin 
omine purjehduskäyttöön 
tarkoitettuine maailmanlaajuisine sääennustemalleineen. 

Sää 

Store

Store-kauppa on yhden pysähdyksen merikarttapalvelu, josta veneilijät 
voivat ladata hankkimiaan karttoja tai mukautettuja C-MAP Genesis® -karttoja 
tietokoneeseen tai suoraan Vulcan- ja Zeus3-näyttöön heti käytettäviksi. 

Lisätietoa on osoitteessa www.gofreeshop.com. 
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Maailmanlaajuinen tuki

Monet kilpa- ja 
matkapurjehdukset 
suuntautuvat kauas 

kotivesiltä, minkä vuoksi 
onkin tärkeää, että B&G:n 
laitteiden omistajana voit 
luottaa korkeatasoiseen 

tukeen kaikkialla maailmassa.  

Regatta-tuki 

B&G:n asiantuntijat ovat paikalla sadoissa eri tapahtumissa 
joka vuosi ja tarjoavat tukea sinulle. Käy sivustollamme 

ja tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla regatta-
aikatauluistamme. 

B&G:n asiakastuki 

Haluamme tarjota sinulle parasta mahdollista asiakastukea. 
Tämän vuoksi kattavan takuumme lisäksi B&G:n asiakkaat 

voivat hankkia tukitiimiemme takuun ulkopuolisen tuen 
jopa viideksi vuodeksi oston jälkeen. Lisäksi saatavana on 

laajennetun takuun vaihtoehtoja. 

Ota yhteyttä asiakastukeen suoraan karttaplotterista. Integroitu 
diagnostiikkatyökalu on käytettävissä B&G:n monitoiminäytöissä.
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