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SW BBFF CHIRP - EKKOLODDMODUL 

 

SW BBFF CHIRP gir en høyoppløselig visning av mål for et effektivt og godt fiske. 

CHIRP står for Compressed High-Intensity Radiated Pulse og er en avgjørende teknologi som og har 
blitt brukt av militæret. Endelig er den tilgjengelig for profesjonelle og fritids brukere. 

 

SEIWA CHIRP ekkolodd sender en lengre puls enn tradisjonelle ekkolodd. Ved å gi mere energi i 
vannsøylen, oppnår den: 

• HD -oppløsning og mål-definisjon 
• Større evne til å trekke mål fra bakgrunnsstøyen 
• Forbedret bunnsporing ved høyere hastigheter 
• Forbedret bunnsporing på dypere dybder 

Lengre puls 

Mens tradisjonelt ekkolodd sender ut en kraftig energipuls med kort varighet, kan SEIWA CHIRP 
ekkoloddet sende pulser som har mye lengre varighet. 

Mindre støy 

Et tradisjonelt ekkolodd sender omtrent 1% av tiden. SEIWA CHIRP ekkoloddpulser legger mer energi 
i vannsøylen, selv når den sender med lavere toppeffekt enn tradisjonelle ekkolodd, dette resulterer i 
mindre støy. 

Dybde og detaljer 

Ulike frekvenser avslører og forskjellige detaljnivåer. Jo høyere frekvens, desto mere detalj, men 
samtidig vil dybden som blir mål være lavere. 

For å tilby den beste kombinasjonen av dybde og detaljer, kan SEIWA CHIRP ekkoloddet sende på et 
vidt frekvensområde, fra 40 til 210 kHz.  
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Ekkoloddintegrasjon 

- CHIRP ekkolodd -funksjoner sammen med navigasjon 

 

1. Aktiv FishFinder -ikon 
2. Transduserdata:  

a. Frekvens 
b. Effekt 
c. vanntemperatur 

3. Variabel dybdemarkør 
4. Dybdelinjal:  

a. viser dybdeområdet som ekkoloddet bruker 
5. Databokser 
6. Dybdedata:  

a. enheten avhenger av plotterinnstillingene 
7. Vertikal tidsmarkør er en vertikal linje på ekkogrammet 
8. Markørboksen rapporterer: 

a. Tid 
b. dybde data 

9. Kompass-bar 
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Gå aldri glipp av noe 

- Smarte merker via ekkoloddet - historie til kart 

SEIWA ROMEO -programvaren har noen spesielle funksjoner dedikert til fiske, for eksempel smarte 
merker til ekkolodd-historien! 

 

Bla gjennom ekkolodd «historien» i opptil 5 minutter, og dersom du finner noe interessant, kan du 
sett et merke, for så å finne tilbake til det i kartplottermodus. Pek med markøren på merkets posisjon 
i kartet for å se avstand og peiling. 

 

Fiskeområder 

- Avansert kartalternativ for enklere fiske 

 Du kan velge et fiskeområde på enheten din: Dersom du vet at fisken befinner seg på en vis dybde, 
kan du markerer området slik at du raskt og kan identifisere flere steder (med lik dybde) å sjekke ut! 

  

*Funksjonen er kun tilgjengelig med NAVIONICS kart. 
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Hvilke CHIRP -frekvenser bør du velge? 

- Velg det som er best for dit bruk 

 

 

<80 kHz 

Brukes på dypt vann, og tilbyr god dybdeytelse som identifiserer mål på alle dybder i vannsøylen. 

- Best for dybder:> 600 fot /> 180 m 

 

 

80-160 kHz 

Viser et større dekningsområde, skanne store områder raskere enn HIGH CHIRP og høyere 
oppløsning enn LOW CHIRP. 

- Best for dybder: <600 fot / <180 m 

 

 

150 -210 kHz 

Gir høy oppløsning for grunt vann, høyeste detalj for mindre objekter - innlands- og ferskvannsfiske. 

- Best for dybder: <600 fot / <180 m 
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Spesifikasjoner 

Maskinvare 

• Dimensjoner: 196,4 x 164,9 x 50 mm med holder
• Vekt: 600 g
• Transduserfrekvens: CHIRP LF / MF / HF (40 til 210 kHz) / CW 50 /200 kHz
• Transdusereffekt: fra 300 W til 1 KW
• Kompatibel med Airmar CHIRP- og CW -svingere og TWS -svingere
• Vanntett IPx6
• Driftstemperatur: -20 ° C / +60 ° C
• Lagringstemperatur: -20 ° C / +70 ° C
• Tilkoblinger:

o 1 innebygd strømkabel
o 1 svinger plugg
o 1 Innebygd kabel BBFF til plotter

 Programvare 

• SEIWA Romeo -programvare kompatibel
• AIRMAR -svingere: Xducer ID® -deteksjonssystem velger automatisk effekt og konfigurerer

parameterne slik at de passer til svingeren
• Visningsmodus: enkel og dobbel frekvens (kun CW)
• Null linjeavvisning
• Alarmer: grunt vann, vanntemperatur, dypt vann, etc.
• Ekkogramhistorie
• Pek på kartet
• Kalibrering: temperaturforskyvning og hastighetsforskyvning
• Vanntett og støtsikkert hus

Installasjon 
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