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Explorer23 
En robust kartplotter og multifunksjonsenhet i blackbox design, spesielt utviklet for fiskere. 

- Velg mellom WiFi / ikke WiFi

 

En videreutvikling av trolig verdens mest solgte navigasjons betjeningsenheter (MK-II Explorer og 
Explorer3). 

 

 

HOVEDFUNKSJONER 
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Tilpass tastaturet – praktiske hurtigtaster 

 

 

- Med EXPLORER 23 kan du konfigurere de fire hurtigtastene med ønsket funksjonssnarvei 
for de mest brukte kommandoene, dette for å øke hastigheten ved visning av ønsket 
valg. 

 

 

 

Type skjerm / display / monitor 

- Håndterer alle størrelser (16:9 og 4:3) 

 

EXPLORER 23 er en kompakt kartplotter som leveres uten skjerm.  

- Enheten må kobles til en ekstern skjerm. 
- Kompatibel med alle HDMI -skjermer. 
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Konfigurer ønsket visningsmodus, slik at du har alt under kontroll. 

- Tilpass skjermvisningen din: kart, ekkolodd, radar, kompasslinje, databokser eller delte 
sider. 

 

Kartbilde (med eller uten databokser). 

- Velg mellom C-map og Navionics 

 

 

 

 

Ekkolodd (med eller uten databokser) 

- CHIRP ekkolodd-teknologien eliminerer overflødig rot og støy i vannet for hi-fi visning. 
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Instrumenter og moduler 

- Koble til kompatible sensorer som værstasjoner og gyrokompass for å se: 3D -vei,
svinghastighet, ror, tidtaker, temperatur, dybde, kompass, hastighet og avstandsgraf
m.m.

Radar / radar overlay 

Gjør kartplotteren til en radar for full kontroll. 

- Integrert med diagrammer, AIS og mange flere funksjoner.
- Må ha Explorer23 med WiFi
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«Motor Monitor» 

- Viser motorparametere og ytelse når den er koblet til en kompatibel NMEA 2000 motor,
via CAN bus.

Del siden 

- Kombiner de 5 sidene (kart, ekkolodd, radar, instrumenter og motor data) i delte sider,
og lag 10 forskjellige kombinasjoner for best mulig oversikt.
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Avansert datahåndtering 

- Spor, ruter og merker

- Kartplottergrensesnittet er optimalisert for en enkel, rask og nøyaktig håndtering av
dataene dine.

- Lag & lagre merker/hendelser, spor, ruter, veipunkter og grenser.
- Avansert spor-funksjon lar deg transformere alle spor i en rute.
- Du kan administrere opptil 30 000 merker med forskjellige farger og ikoner.

Fiskeområder 

Avansert kartalternativ for å effektivisere fiske. 

- Velg et definert fiskeområde på enheten, i kartet: Dersom du vet at fisken befinner seg
over visse dybder, markerer du området slik at du raskt kan identifisere flere steder med
samme dybde, for å sjekke ut dem også.

*Funksjon er kun tilgjengelig med bruk av NAVIONICS kart.
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Radarintegrasjon 

Forbedret visuell oversikt 

- Gjør kartplotteren til en radar for visuell situasjonsbevissthet. Den er fullt ut integrert
med diagrammer, AIS og mange andre funksjoner.

Speilkontroll* - Dupliser navigasjonsplotteren din 

Full oversikt er viktig når man er ombord. Derfor er det er veldig nyttig å ha flere 
navigasjonsdisplayer mens man beveger deg rundt om bord i båten. 

Du kan speile det tilkoblede SEIWA -navigasjonssystemet ditt mot en hvilken som helst mobil enhet 
via MIRROR CONTROL APP - gratis for IOS og Android. 

*Kun for Explorer23 WiFi og SWx-serien.
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Last ned gratis: 

App – utnytt enhetens fulle potensial 

Kaptein Cloud 

- Miste aldri spor og merker igjen
- Synkroniser dataene dine med Captain Cloud og administrer ruter, spor og merker fra

hvilken som helst tilkoblet enhet.
- Lag ruter hjemme, og finn dem klare om bord.

*Kun for Explorer23 WiFi og SWx-serien.

Bli med i CAPTAIN CLOUD 

SEIWA skytjenesten laget for kapteiner og båtfolk! 
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KART 

SEIWA bruker kun det beste innen elektroniske kart. 

• Velg mellom
o C-MAP 4D
o C-MAP Max
o Navionics+
o Navionics Platinum+
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Spesifikasjoner 

Maskinvare 

• Dimensjoner: 172,5 x 106,5 x 84,4 mm med holder
• Vekt: 350 g
• Kompatibel med hvilken som helst HDMI -skjerm
• Strømforbruk: 1,2W typisk
• Strømforsyning: 10-35 VDC
• Brikkeformat: 1 x micro SD -kort (ikke inkludert)
• Bakgrunns-belyst tastatur
• Integrert fjernkontrollmottaker (radio IF 2,4 GHz)
• Vanntett IPx6
• Lagringstemperatur: -20 ° C / +80 ° C
• Driftstemperatur: -20 ° C / +60 ° C
• 1 kontakt for spenning og datakabel: 2 NMEA0183 porter + ekstern alarm
• 1 kontakt for NMEA2000
• 1 kontakt for GPS: 6 pinner (drevet 10-35 Vdc)
• 1 Innebygd HDMI-videoinngangskabel

Programvare 

• SEIWA Romeo programvare
• 4 fullt konfigurerbare funksjons-taster
• Multivisjon konfigurerbart layout med ekkolodd, kart og databokser
• Full meny på kartet
• Navigasjonsfunksjoner: Gå til, Legg til veipunkter, Merker, MOB, Enkel ruting
• Rutestyring
• Databokser som kan tilpasses
• Markørboks som viser avstand og peiling for markørplasseringen
• Skipsprofil som kan tilpasses
• Simuleringsmodus
• Alarmer
• AIS kompatibel
• Ekkolodd historie, lagrer opptil 5 minutter (når den er koblet til ekkoloddmodulen)
• Motor kontrollside (når den er koblet til en kompatibel motor)
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A. 172,5 mm (6,8 tommer)
B. 140 mm (5,5 tommer)
C. 143,5 mm (5,6 tommer)
D. 106,5 mm (4,2 tommer)
E. 33,3 mm (1,3 tommer)
F. 51,1 mm (2 tommer)
G. 95 mm (3,7 tommer)

Installasjon 

- Panelinstallasjon og tilkoblingsskjema

Dimensjoner
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