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CAT ROT CAT I

CAT ROT - Bộ kết nối Pilot plug không dây có thông tin ROT 

E-Sea Fix CAT ROT là một thiết bị nguyên khối, nhỏ gọn được 
thiết kế để hỗ trợ cho hoa tiêu trong việc dẫn tàu.

Dữ liệu được phát thông qua Wi-fi đến máy tính bảng hoặc máy tính
tính xách tay của hoa tiêu

CAT I là một thiết bị thu GPS chất lượng cao với khả năng thu 
thông qua hệ thống GPS/GLONASS và thông qua hệ thống SBAS 
như EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN v.v...

Thiết bị kết hợp CAT ROT/ CAT I cung cấp

CAT ROT: - Thông số hướng mũi dạng số thập phân            
- ROT < 0.5 độ
- Các mục tiêu AIS

CAT I: - Tốc độ 1cm/ giây (RMS)
- Vị trí (GPS/ GLONASS/ SBAS) 
- Độ chính xác < 0.8m (RMS)

CAT I - Cập nhật tốc độ và vị trí 

Điểm thuận lợi của việc sử dụng Pilot plug là được tích hợp trong 
hệ thống AIS, nhờ đó mà có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ 
và giá thành thấp. Thông qua Pilot plug hoa tiêu có thể cấp nhật 
tất cả các thông tin từ hệ thống AIS.
Tuy nhiên, những thông số quan trọng như khả năng quay trở của 
tàu và góc lái thì AIS không cung cấp được.

CAT ROT cung cấp đầy đủ thông tin cho hoa tiêu giống như hệ 
thống AIS, ngoài ra CAT ROT còn có khả năng cung cấp thông tin 
khả năng quay trở và góc lái của tàu, hướng mũi tàu một cách 
chính xác. Các thông số này rất hữu ích cho hoa tiêu trong việc 
điều động tàu.

Những thông số này thu được từ các bộ cảm biến, bộ xử lý và bộ 
lọc thông minh. Kết quả được chuyển đổi thành độ ở dạng số thập
 phân để hiển thị hướng mũi tàu và thời gian thật, khả năng quay 
trở  của tàu giúp cho việc điều động tàu trở nên dễ dàng hơn. 
Dự đoán các chuyển động tiếp theo thông qua chuyển động thật 
của con tàu.

Ngoài ra để nâng cao độ chính xác vị trí, hoa tiêu có thể sử dụng 
kết hợp CAT I cùng với CAT ROT. CAT I là một thiết bị thu phát vị
 trí tàu thông qua DGPS, SBAS. Trong trường hợp Pilot plug bị 
trục trặc thì CAT I là một giải pháp cực kỳ hữu ích để cung cấp vị 
trí. CAT I phải được đặt ở 2 bên cánh gà và không bị che chắn.

Thông số quan trọng nhất đối với hoa tiêu là vị trí và tốc độ tàu, các
 thông số này có thể được lấy từ AIS thông qua Pilot plug. Tuy 
nhiên độ chính xác còn phải phụ thuộc vào vị trí đặt Anten của AIS. 
Thiết bị thu phát vị trí CAT I có thể xác định được vị trí thông qua 
hệ thống DGPS hoặc hệ thống SBAS, cho thông số vị trí cực kỳ 
chính xác. Do đó CAT I là một thiết bị cực kỳ hữu ích trong việc xác
 định vị trí
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Đặc điểm:

•      Cảm biến chuyển động
•      Bộ xử lý chuyển động
•      Bộ lọc thông minh
•      Thông số  hướng mũi dạng thập phân
•      ROT thời gian thật, độ tin cậy cao
•      Các mục tiêu AIS
•      Trọng lượng nhỏ gọn <300g
•      Kích thước bỏ túi (138x100x25 mm)
•      Công suất tiêu thụ thấp.

•      Sạc USB
•      Pin hoạt động đến 22 giờ 
•      Tự động chuyển đổi phân cực (APC)
•      Tạo điểm truy cập (Chức năng W LAN)
•      Wifi kết nối với máy tính bảng/ máy tính xách tay
•      Thiết bị thu vị trí và tốc độ (CAT I)
•       Hệ thống dựa trên GPS, SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS)

Thông số: CAT ROT CAT I

Trọng lượng: < 300g < 300g

Kích thước: 138x100x25 mm 138x100x25 mm

Độ phân giải hướng mũi: 0,1 độ

ROT: < 0,5 độ/ phút -

Cảm biến tích hợp: Có         -

Bộ xử lý chuyển động tích hợp: Có -

Dung lượng Pin: 22 giờ 16 giờ

Điểm truy cập: Có Có
(Cấu trúc W LAN)  

Wifi kết nối đến màn hình hoa tiêu: Có Có

Sạc USB: Có Có

Các mục tiêu AIS: Từ AIS của tàu -

Độ chính xác tốc độ: Từ thiết bị tàu 1cm/ giây (RMS)

Độ chính xác vị trí SBAS: Từ thiết bị tàu < 0.8 m (RMS)

Tùy chọn kết nối đến bờ: Qua máy tính bảng/ Laptop Qua máy tính bảng/ Laptop
(GPRS  hoặc UMTS)


