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Säker och pålitlig tvåvägs radiokommunikation, som också är krypterad vilket gör 
lösningen mycket tålig mot störningar och manipulering.

Varje installation av Shipcontroller har en unik 128-bitars nyckel, vald från drygt 1038 
varianter, som en del i den krypterade trådlösa radiokommunikationen.

Smarta gränssnitt för motorstyrning, antingen för analoga eller digitala reglage, även 
med dubbelkommando samt med förhöjd tomgång. Patentsökt gränssnitt för analoga 
reglage.

Dedikerade radiokanaler för två motorer (på tomgång eller förhöjt varvtal), 
bogpropeller, akterpropeller, ankarspel, samt två extra utgångar (belysning, tuta).

Modulbaserad design för CAN-bus system, vilket skapar stor flexibilitet för enkel 
installation och konfigurering.

Unik möjlighet att komplettera med flera basstationer, för att säkra bra radiotäckning 
över hela båten och få bort störningar. Värdefullt på större båtar och båtar i metall.

Flera fjärrkontroller kan integreras på samma båt, dock är det bara en i taget som kan 
ha kontrollen.

På den solljuståliga skärmen kan information från båtens instrument visas, såsom 
kurs, fart, djup, kedjeräknare, mm.

Fjärrkontrollen är laddbar och som option finns trådlös laddning. 
Den är vattentät: IP65

Alternativa anslutningar till båtens utrustning, elektronik.

*Användbara funktioner beror på båt och utrustning.















FUNKTIONER SOM GÖR SKILLNADEN

SC REMOTE 750 SERIES

SCR 751 SCR 755

SC REMOTE 700 SERIES

SCR 701 SCR 703 SCR 705


