Ohjaa veneesi laituriin yksin ilman apujoukkoja mistä päin
venettäsi tahansa Dockmate® langattomilla säätimillä

Dockmate,
yksinkertaisuudessaan hyvä.
Tai:
Yksinkertaisesti hyvä!
Esittelemme ylpeänä uuden sukupolven kaukosäätimen.
Yli 40 vuoden kokemuksen omaavina purjehtijoina uskomme yksinkertaisiin
asioihin. Tarkemmin sanottuna toiminnan ja hallinnan yksinkertaisuuteen.
Siksi pidimme lähettimen ulkoasun yksinkertaisena ja vaivattomana.
Sisäpuolella elektroniikka täyttää viimeisimmät ja myös tulevaisuuden
laatu- ja turvallisuusstandardit. Esittelystä lähtien Dockmatea on kehitetty
asiakkaiden toiveita kuuntelemalla.

Dockmate antaa jokaiselle kipparille
mahdollisuuden ohjata alustaan yhdellä kädellä:
Voit ohjata venettäsi mistä tahansa paikasta aluksella Dockmaten
langattoman ohjauksen ansiosta.
Voit käyttää virheettömästi kahta moottoria, äänitorvea, keulapotkuria,
peräpotkuria ja vintturia sormenpäilläsi.
Voit valvoa sentin tarkkuudella miten ankkuroit aluksesi turvallisesti.
Dockmate on langaton lisälaite moottorin toimintojen hallintaan
säilyttäen (esim. vaihteiston välitykset) kaikkien yllä mainittujen
lisävarusteiden tarkan tuntuman.
Se voi myös korvata vinssin tai fyysisen työn kiinnittymisen
aikana: anna aluksesi tehdä työ Dockmaten välityksellä köysien
tiukentamiseksi.

SINGLE / TWIN

LED Radio -tila

LED Akku vähissä

Ankkurivintturi

Äänitorvi + Virta on/off
Keulapotkuri

Paapuurin moottori

Tyyrpuurin moottori

Peräpotkuri

Voit käyttää sujuvasti sormenpäilläsi:
Yksi tai kaksi moottoria
Keula- & peräpotkurit
Yksi tai kaksi ankkurivintturia tai vinssiä
Äänitorvi
Dockmate® Single ja Twin tarjoavat edellä
mainittujen toimintojen langattoman hallinnan
täsmälleen samalla tuntemuksella ja vasteajalla.
Yksi moottori

Kaksi moottoria

TWIST

Langaton sauvaohjaus
Virta on/off
Ankkurivintturi
Hallinnoi

3-akselinen ohjain

Keulapotkuri

Yksi tai kaksi moottoria

Peräpotkuri

LED Radio -tila

Voit käyttää sujuvasti sormenpäilläsi:

LED Akku vähissä / Lataa

Keula- & peräpotkurit
Yksi tai kaksi ankkurivintturia tai vinssiä
Äänitorvi
Twist-lähetin voidaan ladata langattomasti.
Dockmate® Twist tarjoaa edellä mainittujen
toimintojen langattoman hallinnan täsmälleen
samalla tuntemuksella ja vasteajalla.

TWIST POD-asemille
Voit käyttää sujuvasti sormenpäilläsi:
Moottorit
Keulapotkuri

Langaton sauvaohjaus

Yksi tai kaksi ankkurivintturia tai vinssiä
Äänitorvi
Virta on/off

Ankkurivintturi

Dynaaminen paikannusjärjestelmä toimii asennettuna

Hallinnoi

Sallii po:n käytön tehotilassa
3-akselinen ohjain

DPS

Tehotila

Keulapotkuri

LED Radio -tila

Twist-lähetin voidaan ladata langattomasti.

LED Akku vähissä / Lataa

Dockmate Twist tarjoaa edellä mainittujen
toimintojen langattoman hallinnan täsmälleen
samalla tuntemuksella ja vasteajalla.

CAN-liitäntä

Uusi liittymä POD-asemien
saumattomaan hallintaan

Dockmate® TWIST voidaan nyt liittää Volvo Penta IPS -järjestelmään uuden käyttöliittymän ansiosta.
Tämä käyttöliittymä toimii lisäasemana järjestelmässä eikä vaadi kalibrointia. Sen ansiosta kippari voi liikkua ympäri alusta
pitäen sormensa täysin symmetrisellä ohjaussauvalla, mikä tekee telakoinnista helpompaa ja vähemmän stressaavaa.
TWIST Zeus-järjestelmään saatavilla pian.

Tekninen
Kaikki alukset, joissa on elektroninen moottorinhallinta, voidaan varustaa Dockmate®-järjestelmällä
huolimatta aluksen pituudesta tai tyypistä. Lähettimemme ovat täysin vedenpitäviä ja kelluvia.
Ne ovat vain iPhonen kokoisia ja ulkoasultaan hyvin yksinkertaisia.
Yksinkertaisimmissa kokoonpanoissa Single- ja Twin-lähettimet lähettävät koodattua digitaalista
signaalia vastaanottimeen, joka käyttää moottoria ja äänitorvea. Järjestelmää voidaan laajentaa
modulaarisesti ohjaamaan myös keulapotkuria, peräpotkuria ja vintturia.
Käyttö on helppoa, tarkkaa, turvallista ja luotettavaa, ja se voidaan tehdä aluksella mistä paikasta
tahansa. Jos lähetin jotenkin luiskahtaa käsistäsi, kaikki järjestelmät pysähtyvät välittömästi. Lisäksi
on automaattinen sammutus 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
Dockmate® signaali kantaa jopa 150 jalkaa (50 metriä). Vastaanotin asennetaan kojelaudan taakse
ja sen mitat ovat 22x22 cm. Jokainen Dockmate® -järjestelmä on ainutlaatuinen eivätkä muut
Dockmatet® häiritse sitä.
Dockmate® voidaan liittää moottoreihin 3 eri tavalla:
1. Analogisesti
2. Digitaalisesti, sofistikoituneella CAN-väyläteknologialla.
3 Suoraan vaihteistoon.

Vastaanotin

Vaihteiston ohjain

CAN-liitäntä

Lisäominaisuudet

Vastaanottimen modulaarinen rakenne: jokainen
vastaanotin voidaan muokata muutamassa minuutissa,
lisämoduuleja voidaan tilata milloin tahansa.
Lähettimen visuaalinen vahvistus vastaanottimen tilasta

2-suuntainen FHSS (taajuushyppely) kättelyllä
ja 88-bittinen koodaus, joka takaa luotettavan
toiminnan
Tuplareleet turvallisuuden lisäämiseksi.
Vesitiivis lähetin kumipäällysteellä.

Automaattinen hallinta lähettimen kautta aseman
aktivoimiseksi.

Kytkentäkaapelit useimmille merkeille.

Paniikki-toiminto / hätäkatkaisin lähettimessä.

Vastaanottimen vedenpitävät liittimet

Vastaanottimen virransyöttö (12 tai 24 V) 2 eri lähteestä
turvallisuuden lisäämiseksi.

UKK
Onko Dockmate® jotenkin ainutlaatuinen?
KYLLÄ, Dockmatessa® on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia:
- Dockmate® käyttää uusinta, kaksisuuntaista (2-suuntainen) FHSS (taajuushyppelyä) 88-bittisellä
koodauksella ja FM-modulaatiota 433 MHz:n ja 868 MHz:n taajuudella, mikä takaa erinomaisen
kantavuuden. Vaihtuva koodi muuttuu 5x sekunnissa 5 eri kanavalla eliminoiden kaikki mahdolliset
häiriöt.
- Täysin symmetrinen 3-akselinen TWIST kauko-ohjain
- Suhteellinen kaasusäädin (mitä enemmän painat ohjainta, sitä enemmän tehoa tarjotaan)
- Äänitorvitoiminto JOKAISELLA kauko-ohjaimella ilman lisämaksua
- Täysin vedenpitävät ohjaimet, jotka kelluvat.
- 3 vuoden takuu ja 30 päivän tyytyväisyystakuu
- Mukautettava ohjelmisto, jolla säädetään tarkasti moottorin ja potkurien minimi- ja maksimitehoa
haluttaessa
- SINGLE kaukosäätimen malli yhden moottorin aluksille
- SINGLE & TWIN kaukosäätimen malleissa on tasainen näppäimistö, joka on hyvin suojattu
vahinkopainalluksilta.
- Volvo IPS yhteensopiva erityisellä TWIST POD-säätimellä TWIST-säädin tuntuu tarkalta kopiolta Volvo
IPS ohjaimesta tarjoten suhteellisen tehosäädön ohjaimen JOKAISELLE toiminnolle... MUKAAN LUKIEN
TWIST-TOIMINTO!
- Dynaaminen paikannusjärjestelmä - jos alus on varustettu dynaamisella paikannusjärjestelmällä,
toiminto voidaan aktivoida.
- Redundantti “vikaturvallinen” teknologia useilla releillä

UKK
Miten tiedän, onko Dockmate® menettänyt yhteyden?
Dockmate®n toiminta-alue on noin 50 m. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että Dockmate®
menettää yhteyden vastaanottimeen, ohjain antaa äänimerkin.
KAIKKI toiminnot muuttuvat välittömästi OFF- tai NEUTRAL-asentoon.

Voivatko muut kaukosäätimet vaikuttaa alukseeni?
EI, koska käytämme RF-viestintätyyppiä. Se eliminoi virtuaalisesti kaikki mahdolliset häiriöt muista
järjestelmistä.

Onko Dockmate®:ssa kaasusäädin?
KYLLÄ, Dockmate® tarjoaa valinnaisen kaasusäädön TWIST-säätimessä (mitä enemmän painat
ohjainta, sitä enemmän tehoa tarjotaan) ja ennalta määritetyn tehosäädön TWIN-säätimellä.

Toimiiko Dockmate® , jos minulla on vain yksi moottori?
KYLLÄ, meillä on kaukosäädin erityisesti yksimoottorisille veneille. Voit käyttää SINGLE-säädintä tai
TWIST-säädintä.

Toimiiko Dockmate® yhdessä Volvo Penta IPS- tai Zeus PODS-järjestelmän kanssa?
Tällä hetkellä Dockmate® on yhteensopiva Volvo IPS -järjestelmän kanssa.
Dockmate®n yhteensopivuus Zeus PODSin kanssa toteutuu vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.

Miten kauan Dockmate®-järjestelmän asentaminen veneeseeni kestää?
Tavallisesti Dockmaten® asennus voidaan tehdä päivässä tai sen alle.

Jos ostan toisen aluksen, voinko ottaa Dockmate® -järjestelmän mukaani?
Kyllä Dockmate®-järjestelmä on helppo siirtää ja asentaa uuteen alukseesi.

Kuvan mukainen tuote ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Dockmate on rekisteröity tuotemerkki.
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