AUTOPILOT AP47S

Ett komplett automatiskt styrsystem
för båtar med roder.
Enkelt att installera. Lätt att använda. Den mest kompakta autopiloten på marknaden idag tillsammans med en elektromekanisk drivenhet för båtar med roder.

Paketet består av autopiloten AP47 och en elektromekanisk drivenhet Saildrive RS. Paketet är framtaget för segelbåtar men kan även användas till motorbåtar med roder och vajerstyrning. Saildrive är en kraftfull och snabb
drivenhet som är kapabel att leverera en dragkraft på över 180 kg. Med en ”hardover” tid på 15 sekunder och med
ett mindre motstånd i stand-by läge än motsvarande hudrauliska drivenheter är den ett ekonomiskt alternativ som
passar de flesta mindre och medelstora båtar.
Piloten har en modern ergonomisk design med en stor upplyst LCD display. Genom sitt enkla användargränssnitt
med ett fåtal funktionella knappar får den ett sobert utseende som passar ihop med övriga instrument på förarpanelen. AP47 har en unik vindfunktion speciellt framtagen som hjälpmedel för skepparen att kryssa och gippa. I
paketet ingår en digital kompass. Förutom en elektronisk magnetometer innehåller den en treaxlig accelerometer
och ett tvåaxligt gyro. Tillsammans med avancerad programvara ger detta en överlägsen noggrannhet vid snabba
svängar och hårt väder. Till drivenheten Saildrive medföljer ett universalfäste och en styrkabel på 2 meter. Dessutom medföljer en integrerad roderlägesgivare, enkel att montera, vilket underlättar installationen av autopiloten
väsentligt. Naturligtvis kan en extern GPS eller en PC med navigeringsprogram anslutas till AP47.
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Tekniska Data AP47:
Spänning: 12 volt
Strömförbrukning: O,5 A i genomsnitt
Kursnogrannhet: Bättre än 1 grad
Roder respons: inställbart i 10 nivåer
Känslighet: inställbart i 10 nivåer (med rodergivare)
Max roderutslag: inställbart (med rodergivare)
Kompasskalibrering: automatiskt
Alarm: vid 45 grader ur kurs
Ström drivenhet: max 15 A
Nav. Ingång: NMEA 0183 för GPS-anslutning
Dimensioner: 110 x 110 x 43 mm

Detta paket är avsett för båtar med roder. Drivenheten
Saildrive RS med inbyggd roderlägesgivare gör det enkelt att ansluta en autopilot till en båt med rorkult eller
med roderkvadranten tillgänglig. Saildrive RS består av
en kabelsnäcka och en elektrisk motor med magnetkoppling samt en styrkabel och ett linjärt ställdon med ett universalfäste för rodret. Drivenheten kan monteras horisontellt eller vertikalt i alla passande utrymmen. Den medföljande styrkabelns längd är ca 2 meter.

Tekniska Data Saildrive RS:
Spänning: 12 Volt
Max strömförbrukning: 7 A
Strömförbrukning medel: 2,5 A
Maximal slaglängd: 305 mm
Maximal kraft: 180 kg
Maximalt rodermoment: 450 NM
”Hardover” tid: 12 –15 sekunder
Maximal båtlängd: 11 meter / 47 fot
Maximalt deplacement: 6500 kg

En autopilot är ett av de mest praktiska tillbehören
på en båt. Man kan tryggt släppa ratten eller rodret
en stund, för att syssla med navigering eller annat, i
trygg förvissning att båten kommer att fortsätta styra
efter vald kurs.
TMQ är en Australiensisk tillverkare med mer än 30
års erfarenhet av att bygga autopiloter. Deras enkla
handhavande och robusta utförande har gjort dem
populära i hela världen. Så gott som alla fiskebåtar i
Australien är utrustade med TMQ autopiloter.
Flotec Marin har mer än 5 års erfarenhet av TMQ
autopiloter på den Skandinaviska marknaden. Flera
hundra nöjda ägare, med allt från mindre trollingbåtar upp till större fartyg på cirka 30 meter är idag
utrustade med TMQ autopiloter runt om i Skandinavien.
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