Enkhuizen, 1 november 2017
Persbericht
TRUE HEADING presenteert AIS-, Veiligheidsproducten en AIS-services op METS!
METS, 14-16 November 2017, Stand 12.737, RAI Amsterdam
Tijdens METS 2017 presenteert True Heading haar producten en
diensten op het gebied van AIS en Veiligheid op Zee. Onze experts
zijn aanwezig om met u te spreken over oplossingen voor uw AISvraagstukken.
Daarbij is speciale aandacht voor de mogelijkheden van diverse soorten noodbakens en de integratie
hiervan in AIS-systemen, aan boord en op de wal. Watersportwinkels en installatiebedrijven worden van
harte uitgenodigd om met ons kennis te maken of te bespreken waar True Heading ondersteuning kan
bieden bij het uitgebreide productaanbod.
True Heading is voortdurend bezig met vernieuwing en verbetering van haar productaanbod. Tijdens de
METS introduceren wij de AIS CTRX GRAPHENE MOBWATCH. Deze nieuwste versie van onze betrouwbare
Graphene AIS-klasse B-transponder heeft als eerste AIS een ingebouwde AIS SART/ MOB (Man Over Board)
ALARM-functie die de bemanning waarschuwt als iemand overboord gaat.
Als AIS-MOB of AIS-SART messages worden ontvangen geeft de Graphene MOBWATCH een luid alarm en
worden deze signalen weergegeven op uw navigatiesysteem zoals Seapilot. De bemanning wordt
gealarmeerd en kan rechtstreeks navigeren naar de Man-Over-Board positie, of naar het reddingvlot
vanwaar de AIS SART werd geactiveerd.
Voor huidige gebruikers is het mogelijk de AIS Graphene te upgraden, een duurzame oplossing omdat de
bestaande apparatuur niet hoeft te worden vervangen. Gelijktijdig kan ook worden gekozen voor een WiFiupgrade, als de Graphene transponder hiermee nog niet is uitgerust.
Tijdens METSTRADE 2017 kunt u op onze stand 12.737 terecht voor informatie en advies over de volgende
producten:
True Heading:
• AIS CTRX Graphene MOBWATCH - NIEUW Product in ons assortiment!
• GPS-kompassen
• AIS-AtoN
• Portable AIS-MOB Alarm Box
• AIS-transponders en -receivers
• AIS-meetontvangers voor permanente en tijdelijke inzet
Ocean Signal:
• Diverse noodbakens voor zowel de watersport als de commerciële scheepvaart.
Seapilot en Yachtdefined tonen op onze stand hun navigatie-software en boat-control systeem.
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True Heading stond aan de wieg van AIS en specialiseerde zich in AIS vanaf de allereerste ontwikkelingen in
Zweden. Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Wereldwijd worden True Heading AISsystemen daarom gekozen door de scheepvaart, offshore- en havenbedrijven en overheidsinstellingen.
Dochteronderneming True Heading Nederland bv is tevens exclusief distributeur in de BeNeLux voor Ocean
Signal.
Voor meer informatie en advies over onze producten nodigen we u uit voor een bezoek aan onze stand
12.737 tijdens METSTRADE 2017 in de RAI te Amsterdam.
Einde
Voor meer informatie:
True Heading Nederland BV
Heimen Schraffordt
De Dolfijn 24T
1601 MG Enkhuizen
Tel: +31 (0)228 317004
E-mail: sales@true-heading.nl
www.true-heading.nl
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