
O único software tático no mundo,  tanto para regatistas quanto cruzeiristas 
que permite obter o melhor desempenho para  seu barco.

esa Regatta
easy sailing assistance

esa  Regatta  é o sistema mais moderno, simples 
e rápido para a análise de dados, auxiliando na 
busca  pelo  melhor  desempenho  de veleiros e 
tripulações.

Intuitivo,  rápido  e com alto nível de dados com
um preço extremamente competitivo.

esa  Regatta   é  o  único  software  tático  e  de 
navegação    que    permite   a   utilização   de 
instrumentos  profissionais,  mas  de  uma  forma 
Muito  mais  fácil e intuitiva de ser utilizada, para 
regatistas, quanto para cruzeiristas.

• Conexão com os instrumentos e sensores instalados no seu barco, comunicação Wi-Fi para o
Seu dispositivo móvel para a conexão com o software de iatismo.

• Sistema patenteado que cria as marcas de navegação em tempo real. 

• Suporte para todas as partes de uma regata, da pré-largada à chegada.

• Disponível em lojas de App

• Incluído no esa d7

Múltiplas janelas no aplicativo Gerenciamento de rotas e layline (PRO)

Dados de desempenho para o melhor VMGObjetivos autmáticos em tempo real
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Conecte os seus instrumentos nas nossas unidades de controle (GAMP ou EIB, da Astra  Yacht),
transmita os sinais por Wi-Fi para o seu dispositivo móvel ou por cabo para as telas.
Graças  aos  inovadores  e  avançados  algoritmos  do  esa,  todos os dados são facilmente, e 
automaticamente transmitidos e visualizados pela sua tripulação.
Confira os dados  mais  úteis  durante  todas as  fases da regata, compare o seu desempenho 
com  o  seu  desempenho-alvo  e  o  histórico   de   regatas   anteriores,   compare   diferentes 
regulagens do seu barco em tempo real e melhore o seu desempenho! 
esa Regatta  não  é  apenas  um  software,  é um  sistema  que apoia o velejador em todas as 
situações,  fornecendo  os  melhores  dados  de forma simples,  desenvolvido  por  velejadores
para velejadores, considerando as suas necessidades e anseios.

esa Regatta
easy sailing assistance

Astra Control Unit

CARACTERÍSTICAS

• Cálculo automático em tempo real do desempenho-alvo;

• Fornece em tempo real os dados para o melhor VMG e o bordo oposto;

• Compara o desempenho real com o desempenho-alvo;

• Apoio à tripulação pata os melhores procedimentos de largada;

• Gerenciamento de layline;

• Gerenciamento de Waypoint e múltiplas rotas;

• Gráfico com o histórico do vento;

• Painel repetidor da instrumentação instalada;

• Gravação de dados  para análise posterior;

• Sistema plug and play

• Software de mapas e cartografia para regatas (2016)
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