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StarTracking introduceert met trots de Multiview!  

Dit  multi functioneel instrument is onmisbaar  in de navigatiehoek of  in de kuip van je zeiljacht. 
Alle mogelijke boorddata wordt verzameld en weergegeven op een ruim bemeten LCD scherm.
De  Multiview is volledig door StarTracking in eigen beheer ontwikkeld door onze techneuten, zelf 
ook enthousiaste watersporters. Tevens is er veel interactie met het zeilersforum.nl, een actief forum 
met bijna 17.000 leden.

Eigenschappen en functies van de Multiviewer:
– Groot grafisch LCD
– achtergrond verlichting naar keuze groen, oranje of rood
– simpele drieknops bediening
– waterdicht
– via usb poort uitgebreid instelbaar.
– Weergeven van boorddata ontvangen via nmea, usb & wifi
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Multiplexer functies:
– verzamelen, aanpassen en doorsturen van nmea0183 boord data
– tot 4 kanaals geisoleerd nmea data in
– 1 nmea uitgang
– snelheden t/m 57600 bps op nmea
– 1 geisoleerde usb poort in/uit
– ondersteunt AIS data in en uit.
– Data optioneel van en naar wifi ( iSailor , wingps etc)

Repeater functies:
– weergegeven van de boord data ontvangen van nmea, usb of wifi
– gps data scherm
– waypoint route scherm
– wind schermen met ware wind berekening
– close haule wind scherm
– kompas / snelheid scherm
– verschillende snelheid schermen
– performance scherm (met intern programmeerbare polar tabel )
– diepte scherm

Voorbeelden van enige schermen:
GPS:

Waypoint info:



Ware en schijnbare wind:

Close haul wind scherm:

Ware wind:



Kompas en route info:

Snelheid: (SOG,STW,VMG,VMC)

Diepte scherm:



Het performance scherm is erg handig om te zien hoe je het  jacht laat presteren.

De gps snelheid (SOG)  of log snelheid (STW) wordt naar keuze gebruikt om samen met de wind 
gegevens de parameter te berekenen en deze te vergelijken met het polar diagram van uw boot. 
Het resultaat is de prestatie voor de situatie van het moment en word weergegeven op het scherm.

De polar wordt berekend tussen 2 en 30 knopen ware wind. Het diagram wordt intern opgeslagen.
Voor de performance berekening is een windrichting en snelheid meter aan boord vereist.
De Multiview kan zelf de ware wind berekenen aan de hand van de schijnbare wind gegevens van 
de windmeter.

Noot: In de verschillende schermen wordt alleen de werkelijke data weergegeven als de gevers 
aanwezig zijn en  hun data via de erg veel toegepaste nmea0183 bus afgeven. Niet gebruikte 
schermen kunnen worden uitgeschakeld in het instelmenu.

De repeater functies zullen nog worden uitgebreid met schermen naar behoefte. Te denken valt aan 
bijvoorbeeld AIS alarmen. De programmatuur kan door de gebruiker eenvoudig via internet worden 
vernieuwd. De ontwikkeling van de functionaliteit is een steeds doorlopend proces. Iedere suggestie 
is welkom, en zal zeker worden overwogen om te implementeren in de Multiview.
Zie ook onze website en webshop voor  meer infornatie van de multiview en onze andere gewilde 
produkten.
Ga naar :  http://www.star-tracking.com
Of bel met Chris Roos, 0652635387
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