


yepyeni bir Sonar 
Dragonfly's DownVision™ teknolojisi 
sayesinde fotoğraf gibi net görüntü veren 
sonarınız ile teknenizin altındaki dünyayı 
görüntüleyin. CHIRP teknolojisi kullanan 
ve olta balıkçılığı yapanlar için ilk yüksek 
çözünürlüklü görüntü veren Dragonfly'ın çift 
kanallı CHIRP sonarı, daha önce hiç olmadığı 
gibi su altı yapısını görmenizi ve balıkları 
avlamanızı sağlar.

Gelişmiş CHIRP  
DownVision 
Çözünürlük 

Benzersiz Gürültü 
Azaltma

Daha da derine:  600ft 
(183mt) derinliğe kadar 
DownVision ve Sonar 
Görüntüleri

Çift Kanallı CHIRP 
Sonar
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Kolay Ekran Değiştirici

Herkesin kullanabileceği üstün bir teknoloji
İster profesyonel bir denizci isterseniz de sadece haftasonları balık avlamaya çıkan bir olta balıkçısı olun, 
Dragonfly'ın son teknoloji ürünü sonarının performansı ve kolay kullanımı çok hoşunuza gidecek.

Otomatik Sonar
Optimizasyon ve

Ayar Gerektirmez

Üç Düğme ile Kolay 
Kontrol

Sadece Çalıştırın ve Balık 
Tutmaya Başlayın!  

Görüntüler ve içerik yalnızca açıklama amaçlıdır.



Çift Kanallı CHIRP – Tek Cihazda İki Sonar
 
Dragonfly, iki ayrı CHIRP sonar kanalı içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlardan ilki yüksek çözünürlüklü 
DownVision, ikincisi ise yine yüksek çözünürlüklü balık hedefleme işlemine uygun sonar kanalıdır. Sualtı 
hakkında en üst düzeyde bilgi sahibi olmak için her sonar kanalını ayrı ayrı kullanabilir ya da bölmeli çift sonar 
kanalına geçiş yapabilirsiniz.

Dragonfly Özellikleri
• CHIRP DownVision kullanılarak, zemin yapısının 

fotoğraf kalitesinde görüntülerini çıkartır 
• CHIRP teknolojisi kullanılan Çift Kanallı sonar; 

CHIRP sonar teknolojisi ile aynı zamanda 
hem yüksek çözünürlüklü DownVision yapı 
görüntüleme işlemini gerçekleştirmenize hem de 
balıkları rahatça bulmanıza olanak verir.

• Sisteme kusursuz bir şekilde uyan çift huzmeli 
CHIRP sensör 

 • Sensör içerisinde yüksek duyarlıklı sıcaklık 
sensörü 

• Hızlı veri alma teknolojisine sahip 50-kanallı 
tümleşik GPS sensörü

• Endüstride lider Navionics haritalarını içeren 
microSD 

• Görüntüleme seçenekleri ve menü opsiyonlarını 
kolaylaştıran ve karmaşık yapıda olmayan 
kullanıcı arayüzü 

• Tüm koşullarda en üst düzeyde görüntü sunan 
optik bağlantılı, ekstra parlak, 1500 nit ekran   

• Fazladan güvenlik için opsiyonel kilit 
mekanizması içeren eğimli/döner yapıda ve 
kolay gevşetilebilir kılıf 

CHIRP Sonar 
Teknolojisi
Her atışta tek bir frekans ileten klasik görüntüleme 
sonarlarının aksine Dragonfly DownVision sonar, her 
atışta geniş spektrumlu sonar frekansı ileten CHIRP 
teknolojisi sayesinde adeta canlıymışçasına daha 
yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar. 

Batık iskele yapısı

Batık uçak kokpiti

Sualtı bitkileri Batık tekne ve balık sürüsü

Yüksek çözünürlükte DownVision detayı Aynı lokasyonda sonar modunda görülen balık 
hedefleri



Harika Görüntü  
ve Uyum
Dragonfly'ın parlak yaz güneşinde dahi en üst 
seviyede görünürlük sağlayan ve yüksek kontrast 
oranı sağlayan, geniş 5.7" ekstra parlak ve 1500 
nit renk veren bir ekranı vardır. Dragonfly'ın eğimli 
ve döner şekilde monte edilen kılıf kısmında, 
cihazın tekne üzerinde herhangi bir yere kolayca 
monte edilmesini sağlayacak küçük bir montaj 
ayağı mevcuttur. Ekstra güvenlik sağlamak 
için, Dragonfly'ın uygun ve çabuk gevşetilebilir 
eğimli yapısı ve döner zemini, opsiyonel olarak 
kullanılması mümkün olan Thule kilitleme silindiri 
ile sabitlenebilir. Opsiyonel bir düz montaj kiti de 
mevcuttur.

Ekstra geniş DownVisionTM Balık Bulucu Sonar

CPT-60 Sensör - Mükemmel Uyum
Maksimum performans için Dragonfly, Raymarine'in eşsiz CPT-60 çift yapılı CHIRP sensörü ile beraber çalışmaktadır. Dragonfly CHIRP sonarı ile mükemmel bir uyum 
elde edilmesi için CPT-60, geniş DownVision görüntü açısının ve endüstride lider olan çözünürlük seviyesinin elde edilmesini sağlayan 60° x 1.4º ekstra geniş fanlı 
huzmeye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.  CPT-60 yapısı, balıkları görüntülemenizi ve teknenizin altında bulunan hiçbir detayı gözden kaçırmamanızı sağlayan koni 
şekilli bir huzmedir. CPT-60'ın hidrodinamik tasarımı yüksek seyir süratinde mükemmel performans trol teknelerinde montaj kolaylığı sağlamaktadır.  

Dahili 50 kanallı hızlı veri alan GPS

Süper Parlak 1500 nit optik bağlantılı ekran

Çoklu kontrol mekanizması, kumanda kolu ve 
döner kadran

MicroSD harita ve hafıza okuyucu

IPX6 ve 
IPX7 su geçirmezlik ve su altında kalmaya 

yönelik standartlara uygun sağlam tasarım.

Tek bir parmağınızla idare edebileceğiniz  
 tek güç giriş ve sensör konektörü

Fazladan güvenlik için kullanabileceğiniz  
 opsiyonel Thule kilit silindiri 

Hızlıca gevşetilebilen eğimli ve dönebilir 
taban
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RaymaRine Online

 
www.raymarine.com/dragonfly

*Raymarine Global Sınırlı Garanti politikası, müşterinin bulunduğu ülkedeki yasal haklarını hariç  
tutmaz ve kısıtlamalar getirmez. Bu garanti Avrupa Birliği 1999/44/EC direktifine uygundur.

Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görüntüler yalnızca açıklama amaçlıdır.

Güvenlik Uyarısı 

Raymarine ürünleri sadece navigasyona yardımcı olması amacıyla kullanılmalıdır, 

asla gözlemlenen seyir koşulları yerine tercih edilmemelidir. Doğruluk oranları, 

çevresel faktörler, ekipman arızası veya hatası, yanlış kurulum ve kullanım gibi 

birçok faktörden etkilenmektedir.  Sadece resmi haritalar ve uyarılarda, denizcilerin 

faydalanacağı tüm güncel bilgiler bulunmaktadır, gemi kaptanı bu bilgilerin 

dikkatli bir şekilde kullanılması konusunda tüm sorumluluğu üstlenir.  Herhangi 

bir Raymarine ürününün kullanılması esnasında, resmi haritalardan ve denizcilere 

yapılmış olan uyarılardan faydalanmak, ihtiyatlı olmak ve uygun navigasyon 

becerilerini ortaya koymak kullanıcının yükümlülüğüdür.

İçerik notu

Bu broşürdeki teknik ve grafiksel bilgilerin, bilgimiz dahilinde basılması en iyi sonucu 

elde etmenizi sağlar. Bununla beraber, Raymarine'in sürekli gelişme ve güncelleme 

politikası gereği, herhangi bir uyarı yapılmaksızın ürün özelliklerinde değişikliğe 

gidilebilir. Bu yüzden ürün ve broşür arasında kaçınılmaz olarak farklılıklar meydana 

gelebilir. Raymarine, meydana gelebilecek bu farklılıklar hakkında kesinlikle 

sorumluluk kabul etmez.

Teknik özellikler

Tüm teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En güncel teknik 

özelliklere erişmek için www.raymarine.com internet sitesini ziyaret ediniz. Bazı 

görüntüler yalnızca açıklama amaçlıdır.

Ticari markalar

Ticari markalar listesini görmek için internet sitemize bakınız www.raymarine.com

not: Burada belirtilen ekipmanlar, ABD hükümetinin ihracat yetkisi kapsamı 
içerisindedir. Bu konudaki ABD yasalarıyla uyumsuz değişiklik yapılması 
yasaklanmıştır.

Görüntüler ve içerik yalnızca açıklama amaçlıdır.

Dragonfly Özellikleri

Genel

Nominal besleme voltajı 12v

Çalışma voltaj aralığı 10.8 – 15.6v 

Tam parlaklıkta güç tüketimi 8 Vat

Bağlantılar Güç/Sensör tek giriş

Su geçirmezlik standardı IPX6 ve IPX7

Ekran boyutu 5.7" (4:3 görüntü oranı)

Ekran çözünürlüğü VGA (640 x 480)

Parlaklık 1500 nit 

GPS ve Harita

GPS Dahili 50 kanallı hızlı veri alan GPS

Harita Uyumluluğu Navionics Silver, Gold ve HotMaps

Mevki Adedi 3000

Rota 10,000'e kadar yol işaretini destekleyen 15 farklı İz

İzleme microSD

Sonar

Sonar Türü CHIRP Sonar 

Sonar Kanalları 2

Derinlik Aralığı Hem DownVision hem de Sonar modlarda 183m (600 ft)

Garanti 1 Yıl Garanti*

Raymarine UK limited  
T: +44 (0)1329 246 700

Raymarine asia Pty ltd
T: (+61) (0)2 9479 4800

Raymarine inc. 
T: (+1) 603.324.7900

Raymarine Fransa
T: (+33) (0) 146497230

Raymarine Finlandiya
T: (+358) (0) 207619937

Raymarine İtalya
T: (+39) (0)2 5695906

Raymarine Belçika 
(Sipariş İşlemi)

T: (+32) 765 79 41 74

Raymarine Danimarka
T: (+45) 4371 6464

Raymarine almanya GmbH
T: (+49) (0) 40 237 8080

Raymarine Hollanda
T: (+31) (0) 26 361 4242

Raymarine norveç
T: (+47) 69 264 600

Raymarine İsveç aB
T: (+46) 317 633670

Bayi Bul:  
Raymarine'in Dünya Çapında çok geniş bir bayi ağı bulunmaktadır. Size en yakın bayimizi bulmak için, 

lütfen www.raymarine.com/locatedealer adresini ziyaret ediniz

Parça numaraları

E70085 Dragonfly Sonar GPS - Haritasız

E70085-SLV Silver US kıyı ve göl haritalarını içeren Dragonfly Sonar GPS

E70085-GLD Gold K. Amerika kıyı ve göl haritalarını içeren Dragonfly Sonar GPS

E70085-EU Silver Avrupa haritasını içeren Dragonfly Sonar GPS

E70085-GD İndirilebilir Gold Avrupa bölgesel haritasını içeren Dragonfly Sonar GPS

E70085-RW Silver RoW (diğer ülkeler) haritasını içeren Dragonfly Sonar GPS

eKRan ve BağlanTi PaRçaSi BOyUTlaRi

A 148 mm (5.8 in) E 56 mm (2.2 in)

B 148.3 mm (5.8 in) F 90 mm (3.5 in)

C 212.3 mm (8.4 in) G 83.7mm (3.3 in)

D 17 mm (0.7 in) 

SenSÖR BOyUTlaRi

A 202.6 mm (8 in)

B 117.4 mm (4.6 in)

Yepyeni bir Sonar


