Alphatron Marine BV introduceert een
volledig nieuwe lijn instrumenten……..en
meer!
Gedurende de 2015 editie van Maritime Industry, van 2 tot en met 4 juni in Gorinchem, zal
Alphatron Marine een aantal zeer innovatieve producten introducerenTe beginnen met de compleet
vernieuwde lijn MF instrumenten. Opvallend hierbij is het zeer fraaie en heldere kleurenscherm van
deze nieuwe klokken.
De kijkhoek is bijzonder ruim, waardoor aflezing vanuit verschillende posities mogelijk is. Het touch
screen display is duurzaam en degelijk. Door het gebruik van uniforme elektronica in alle
instrumenten, waarbij de software de functie bepaalt, is een uitwisseling van instrumenten of
wisseling van functies in de lessenaar geen enkel probleem meer.

Door gebruik te maken van dezelfde technieken als bij smartphones is een schitterend grafisch
display ontstaan, leverbaar in 3 maten (S, M en L) en 2 kleuren (zwart en grijs).
Samen met de nieuwe MF displays is ook de befaamde “Alphanav” (echolood display met 2 extra
functies: koers en snelheid over grond) in een nieuw jasje gestoken.
Onze zeer succesvolle JMA610 rivierradar heeft een facelift ondergaan. Het 19 inch TFT scherm heeft
plaatsgemaakt voor een gloednieuw LED scherm.
De beeldkwaliteit is hierdoor nog beter zodat zeker bij fel zonlicht de schermen goed afgelezen
kunnen worden.
Alphatron Marine komt deze beurs met een draadloze oplossing voor schippers en reders die wel
een camera voorop willen hebben maar geen kabels kunnen trekken. Dit is ongetwijfeld ook een
interessante oplossing voor schippers die tijdelijk een camera willen, denk daarbij aan de
container/duwvaart.

Ook een door Alphatron Marine speciaal aangepaste black box (voor CCTV-beelden) is te zien op de
beurs. Wij zullen daarbij diverse beelden terugspelen demonstreren dat alle opgeslagen data perfect
met elkaar gesynchroniseerd zijn, zowel beeld als geluid.
Dan mag verder de Alphatron Basic Line instrumenten op de beurs zeker niet ontbreken. Deze
oerdegelijke instrumenten (vrnl. gebruikt voor opbouw in de stuurhut) vormen al sinds jaar en dag de
basis voor de Alphatron rivierpiloot en zijn ook vandaag de dag nog een uitstekende oplossing om
afgekeurde (of defecte) automatische piloten te vervangen.
Naast de Basic uitvoering zullen ook de MF inbouw versie en de modulair opgebouwde MF-lijn
rivierpiloot te bezichtigen zijn. Deze laatste 2 versies kunnen ook automatisch op een koers gevaren
worden (in combinatie met een GPS kompas aan boord).

