
Obtenha o benefício das características 
do esa Regatta como o algoritmo 
patenteado para o cálculo em tempo real 
a curva polar do seu veleiro. 
Monitore o seu desempenho em segundos. 
Prepare uma largada perfeita, com a página 
de suporte ao procedimento de largada. 
Utilize mapas para uma navegação perfeita, 
tanto em regata quanto em cruzeiro. 
Receba todo o suporte para a seleção e 
trimmagem de velas com a versão cruzeiro, 
Para   melhor desempenho e segurança à 
bordo.

esa d7 não é somente uma tela sensível à toque 
profissional: é a primeira combinação de um 
software tático com um poderoso poder 
computacional, construído em uma tela sensível 
à toque extremamente avançada, desenvolvido 
para o ambiente marinho, com alto contraste, 
ângulo de visão amplo e visibilidade em 
ambientes externos. Ele pode ser conectado à 
todos os instrumentos instalados ou também os 
sistema de instrumentação esa Astra para 
diferentes sensores. Visualize os dados na forma 
maisflexível e e poderosa, conforme a necessidade
da tripulação. 

O primeiro sistema de instrumentação para regatas com desempenho
profissional e projetado para qualquer tripulação.

Toda a exclusiva tecnologia Astra Yacht  em um ambiente próprio, em apenas um dispositivo.
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Especificações técnicas:

• Tela: LCD 7” WSGA 1024x600, 1000 nits, 24 bit color, amplo ângulo de visãoe

• Porta para cartão de memória:  1 Micro SD

• Conectividade Wi-Fi:  Internet (TCP/IP)

• Network via (C-Box)

• Resistência à água: IPX6

• Acessórios: Suporte de desconexão rápida com cabo de força e duas portas seriais

• Dimensões: 188 x 146 x 33 mm

• Peso: 640 g.

SOFTWARE

•Página com múltiplos dados (com gráfico do histórico det dados para cada dado), com 
conjunto de calibração do sensor.

• Página de largada com gerenciamento de layine.

• Desempenho-alvo e curvas polares em tempo real.

• Gerenciador de waypoint e múltiplas rotas, layline e cartografia.

• Algoritmo de cálculo em tempo real do desempenho-alvo patenteado (utilizado  em 
veleiros vencedores ao redor do mundo.

esa d7 é o cérebro do nosso sistema esa.
Através do dispositivo, é possível Through  controlar
Todos os aspectos durante regatas ou cruzeiros.
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