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RE: AIRMAR ® Technology Corporation | Αισθητήρες ακουστικής ανίχνευσης 

 

 

 

Η AIRMAR® Technology Corporation είναι κορυφαίος σχεδιαστής, κατασκευαστής και OEM προμηθευτής αισθητήρων ακουστικής 

ανίχνευσης με υψηλή απόδοση σε θαλάσσιες και βιομηχανικές εφαρμογές. Η εταιρεία κατασκευάζει προηγμένους υπερηχητικούς και 

ηλεκτρομαγνητικούς μετατροπείς, όργανα WeatherStation® και μονάδες ελέγχου αισθητήρων που χρησιμοποιούνται για ποικιλία 

εφαρμογών.  

 

Το ψάρεμα, η πλοήγηση, η μετεωρολογία, η έρευνα, η μέτρηση στάθμης, ο έλεγχος διαδικασίας και η ανίχνευση εγγύτητας είναι 

μερικές μόνο από τις λειτουργίες της AIRMAR®  η οποία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα 

τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης για την ακουστική ανίχνευση. 

   

 

Η εταιρεία ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε. προσφέρει στην ελληνική αγορά, όλη την γκάμα των broadband αισθητήρων ακουστικής 

ανίχνευσης για την εύρεση αλιευμάτων καθώς και τα τελευταία προϊόντα C.H.I.R.P. τεχνολογίας, ευρείας δέσμης με πλήθος 

επιλογών όσον αφορά στην εμβέλεια και στην τοποθέτηση. 

   

 

Η τεχνολογία C.H.I.R.P. (Compressed High Intensity Radar Pulse), αποτελεί καινοτόμο εξέλιξη στη διαδικασία σάρωσης του 

βυθού. Δίνει την δυνατότητα συλλογής πληροφοριών υψηλής ποιότητας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και προσφέρει εξαιρετικό 

διαχωρισμό στόχων χωρίς απώλειες. 

   

Οι αισθητήρες ακουστικής ανίχνευσης της Airmar, συναρμόζονται με τις συσκευές της LOWRANCE και 

αναβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη στο ψάρεμα και την ανίχνευση του υποστρώματος στο βυθό. 

  



 

Aισθητήρας TM150M 

Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε βάθη έως 200 

μέτρα, προσφέροντας εξαιρετικό διαχωρισμό 

στόχων και μεγάλη λεπτομέρεια. 

  

 

Συχνότητες λειτουργίας: 

Medium Chirp (95-155kHz) 

Τοποθέτηση: Transom mount 

Γωνία κάλυψης: 26 ° έως 17 ° 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: NAI 

Hull Deadrise: 2 ° έως 20 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: NAI 

Ισχύς: 300W 

 

Aισθητήρας TM185M 

Έχει σχεδιαστεί για χρήση σε βάθος έως 

και 400 μέτρα, προσφέροντας εξαιρετικές 

απεικονίσεις και διαχωρισμό στόχων. 

Ιδανικός για αλιεία σε μεγάλα και μικρά 

βάθη. 

 

Συχνότητες λειτουργίας: 

Medium Chirp 85-135kHz 

Τοποθέτηση: Transom mount 

Γωνία κάλυψης: 16 ° έως 11 ° 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: NAI 

Hull Deadrise: 2 ° έως 20 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: NAI 

Ισχύς: 1000W (1KW) 

 

Αισθητήρας TM260 

Έχει σχεδιαστεί για αλιεία και ανίχνευση 

βυθού σε μεγάλο βάθος άνω των 400m 

όπου οι συνθήκες απαιτούν μέγιστη ισχύ, 

για μέγιστες επιδόσεις. 

 

Συχνότητες λειτουργίας:  Broadband || 

50KHz / 200KHz 

Τοποθέτηση: Transom mount 

Γωνία κάλυψης: 19 ° (50KHz) / 9 ° 

(200KHz) 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: NAI 

Hull Deadrise: 2 ° έως 28 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: ΟΧΙ 

Ισχύς: 1000W (1KW) 

   



 

Ο αισθητήρας M260 1 kW Broadband τεχνολογίας, 

συνδυάζει δύο ξεχωριστά στοιχεία  (ένα για κάθε 

συχνότητα  εκπομπής), για μέγιστη απόδοση στην 

απεικόνιση του βυθού τόσο στα ρηχά όσο και τα βαθιά 

νερά. 

Ο αισθητήρας, με συχνότητες εκπομπής 50/200 kHz 

παρέχει ευρείας ζώνης απόδοση με αποτέλεσμα την 

υψηλότερη ανάλυση χωρίς να θυσιάζεται η ευαισθησία. 

Σε συνδυασμό δε με την ιδιαίτερη κατασκευή του, έχουμε 

εξαιρετική απόδοση ανίχνευσης σε μεγάλο βάθος και σε 

υψηλές ταχύτητες άνω των 30 κόμβων. 

 

Συχνότητες λειτουργίας:  Broadband || 50KHz / 200KHz 

Τοποθέτηση: In Hull 

Γωνία κάλυψης: 19 ° (50KHz) / 6 ° (200KHz) 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: OXI 

Hull Deadrise: 0 ° έως 30 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: ΟΧΙ 

Ισχύς: 1000W (1KW) 

   

 

Aισθητήρας SS75M (0° /12° /20°) 

(Stainless Steel – Tilt ) 

  

Aισθητήρας SS175 M (0° /12° /20°)  (Stainless 

Steel – Tilt ) 

  

Αισθητήρας SS175 HW 

(Stainless Steel – Tilt ) 

  



 

 

Συχνότητες λειτουργίας: 

Medium Chirp 80 kHz to 130 kHz 

Γωνία κάλυψης: 24° to 16° 

Υλικό: Stainless Steel 

Τοποθέτηση: Thru Hull 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: NAI 

Hull Deadrise: έως 24 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: NAI 

Ισχύς: 600W 

 

Συχνότητες λειτουργίας: 

Medium Chirp (85 kHz to 135 kHz) 

Γωνία κάλυψης: 16 ° - 11° 

Υλικό: Stainless Steel 

Τοποθέτηση: Thru Hull 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: NAI 

Hull Deadrise: έως 24 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: NAI 

Ισχύς: 1000W (1κW) 

 

Συχνότητες λειτουργίας: 

Medium Chirp (150 kHz to 250 kHz) 

Γωνία κάλυψης: 25 ° WideBeam 

Υλικό: Stainless Steel 

Τοποθέτηση: Thru Hull 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: NAI 

Hull Deadrise: έως 24 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: NAI 

Ισχύς: 1000W (1κW) 

• Fixed 20° tilted version για hull deadrise από 16° έως 24° 

• Fixed 12° tilted version για hull deadrise από 8° έως 15° 

• Fixed 0° tilted version για hull deadrise από 0° έως 7° 

 

 

Airmar B45: Ο αισθητήρας B45, με 600W ισχύ και τεχνολογία 

Broadband χρησιμοποιεί ένα (1) κεραμικό στοιχείο και προσφέρει 

εξαιρετική απόδοση στην απεικόνιση του βυθού τόσο στα ρηχά 

όσο και στα βαθιά νερά. 

Σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη υδροδυναμική κατασκευή του, 

προσφέρει αξιοσημείωτη απόδοση ανίχνευσης ακόμα και σε 

υψηλές ταχύτητες πλεύσης. 



 

 

Συχνότητες λειτουργίας:  Broadband || 50KHz / 200KHz 

Τοποθέτηση: Thru Hull 

Γωνία κάλυψης: 45 ° (50KHz) / 12 ° (200KHz) 

Αισθητήρας θερμοκρασίας: NAI 

Hull Deadrise: έως 26 ° 

Τεχνολογία Xducer ID®: NAI 

Τεχνολογία CHIRP: ΟΧΙ 

Ισχύς: 600W 

   

 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. 

  

Μάρκος Κρεββατάς – Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος 

Electronics Department 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία TECHNAVA S.A. || Tμήμα 

Ηλεκτρονικών LOWRANCE, μέσω τηλεφώνου στο  +30 210 40 15790 ή μέσω e-mail στην Ηλεκτρονική 

διεύθυνση lowrance@technava.gr. 

W: www.technava.gr , www.lowrance.gr 

 

Βρείτε μας στα Social Media: 
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