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SEIWA radar – MDS-12 

 

 

«Allværs» RADAR 

For kommersielle- og fritids- fartøyer 

 

Med MDS-12 radarantennen integrert i navigasjonssystemet ditt, vil du sikre deg en trygg navigasjon 
selv ved overfylt farvann og under dårlige forhold. Den visuelle oversikten blir komplett når man 
integrerer det sammen med elektroniske kart, AIS og eventuelt andre tilgjengelige funksjoner. 

Tradisjonell SI-TEX kvalitet og pålitelighet i en kompakt, lett radom.  

Den 24” store radar radome er bygget for å tåle tøffe forhold på sjøen, enten den blir brukt på 
kommersielle fartøy, eller på fritidsfartøy. 

• 4kW kraftig allværs-radar med 36nm rekkevidde 
• Tilkobles via WiFi ruter* til Explorer 23 WiFi og til SWx kartplotter serien 
• Du vil alltid ha de nyeste radar funksjonene tilgjengelige når radaren er tilkoblet en 

kartplotter som er satt opp for automatisk oppdatering. 

*Valgfri WiFi ruter med Ethernet tilkobling. 
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Radarside / overlay 

Gjør kartplotteren om til radar for å gi en visuell oversikt, fullt integrert med diagrammer, AIS og 
mange andre funksjoner. 

 

 

Delt skjerm med radar- og kart- bilde, side om side for å kunne gi en tydelig og rask sammenligning 
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Radar overlay på det elektroniske sjøkartet 

Overlay og full informasjon om AIS- og DSC -mål, samt brukermerker, hendelser og ruter 
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Kontekstuell radar meny for å få rask tilgang til merker og andre funksjoner 

Vaktsoner: du kan aktivere vaktsoner på radaren og angi et varsel for hver enkelt «fare» 
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Installasjon - Radar MDS-12 

WiFi -tilkobling 

Radarantennen tilkobles via ethernet kabel til en WiFi ruter (ikke inkludert) for å gi et godt og stabilt 
signal. Via WiFi ruteren vil Radar antennen koble seg trådløst til plotteren. 

- Kompatibel med EXPLORER 23 WiFi og SWx -serien.

Tips for god ytelse 

- Radarantennen kan installeres enten på toppen av styrehuset, til radarmasten, eller på en
passende plattform.

- Installer radarantennen i fri sikt
- Det anbefales å ha en avstand på minst to meter til alle «radio» enheter.
- Unngå å montere signalkabelen i nærheten av annet elektrisk utstyr.
- Unngå å føre kabelen parallelt med strømkabler
- Kompassets avstand bør observeres for å forhindre avvik fra det magnetiske kompasset.
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Spesifikasjoner 

Maskinvare 

• Radiatorlengde: 60 cm lukket radome med integrert 55 cm hybridmatrise
• Rotasjon: 4KW X-band 24rpm (± 2)
• Rekkevidde: 36 NM maksimal rekkevidde
• Behandling: Digital om-bord behandling
• Ethernet kabel for tilkobling til WiFi ruter som muliggjør WiFi tilkobling til Seiwa Wifi

kartplotter
• Vindmotstand: Relativ vindhastighet 100 knop (51,5 m/s)
• Strømforsyning: 10,5VDC til 40VDC
• Miljø: Temperatur -25 ° C til +70 ° C
• Relativ luftfuktighet 93% eller mindre ved +40 ° C
• Kompassets sikre avstand fra antennen: Standard kompass 130 cm - Styringskompass 95 cm

Programvare 

• Dedikert radarside for konfigurasjon, tuning og visning av radarbilde på skjermen
• Delt skjerm funksjon: radar / kart, radar / instrumenter
• Radar overlay på kartet
• Flere orienteringsmoduser for fleksibel visning (nord opp, spor opp, kurs opp)
• Automatisk og manuell innstillingsmodus
• Anti-rot-modus (Anti-clutter) bidrar til å kompensere for sjø- og regnforstyrrelser
• Ekkostrekning for å forstørre mål for lettere visning
• Overlay og full informasjon for AIS- og DSC -mål, samt brukermerker, hendelser og ruter
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