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SteadyCast™ kurssensor 
 
Ha full koll på din faktiska kurs med SteadyCast kurssensor — en enkel lösning som är enkel att 
installera och ger utmärkt kursnoggrannhet. Med en överföringshastighet på 10 Hz och en 
noggrannhet på plus eller minus 3 grader kan du känna dig säker på att kartans orientering och 
båtens riktning motsvarar verkligheten, även i lägre farter eller då du ligger stilla. Enkel att 
installera med NMEA 2000® plug-and-play gränssnitt och en enkel kalibreringsprocess i 2 steg.  
9-axlad MEMS-teknologi möjliggör installation i alla riktningar på avstånd från magnetiska 
störningar. SteadyCast är framtagen för att klara tuffa och smutsiga miljöer. 

 
FUNKTIONER: 

 

UTMÄRKT PRESTANDA Ser till att kartvisning stammer överens med din riktning.  

HÖG NOGGRANNHET Överföringshastighet på 10 Hz och en noggrannhet på plus eller minus 3 grader.  

ENKEL INSTALLATION NMEA 2000 plug-and-play gränssnitt med en enkel kalibreringsprocess i 2 steg för kompatibla Garmin sjökortsplotters; 
det finns även stöd för baskalibrering för andra märken än Garmin; 9-axlad MEMS-teknologi möjliggör installation på 
olika sätt på avstånd från magnetiska störningar. 

VATTENKLASSNING IPX7 - se Garmin.com/waterrating för mer information.  

 

PRODUKTVARIATIONER: 

SteadyCast kurssensor 
Artikelnummer: 010-11417-10 
EAN: 753759173838 

Rek. ca pris: 2 099 kr 

Förpackningen innehåller: SteadyCast kurssensor med integrerad NMEA 2000 dropkabel (2 m), NMEA 2000 T-koppling och dokumentation.  

 

SOCIALA MEDIER PÅ ETT ENKELT SÄTT: 

Dela enkelt nyheten om SteadyCast kurssesor via sociala medier med hjälp av postern nedan. Bara lägg till en bild och en länk, så är du 

klar! 

 Ha koll på din riktning med nya SteadyCast kurssensor 
från @Garmin.  

 

 Ha koll på båtens riktning och kartans orientering med 
nya SteadyCast kurssensor från Garmin. 

 

SPECIFIKATIONER: 

Fysiska mått:  8.7 x 5.4 x 3.4 cm 

Vikt:  0.182 kg 

Spänningsmatning: 9 V - 32 V DC 

LEN-nummer: 2 

Förpackningens mått: 14.0 x 14.0 x 8.4 cm 

Antal per kartong: 30 

Förpackningens vikt: 0.4 kg 

Kartongens vikt:  12.7 kg 

Kartongens mått:  30.0 x 45.0 x 44.0 cm 

 


