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Askeladden C-COMMAND: navigasjon, informasjon, management og
entertainment integrert i én stor multifunksjonsskjerm!
Navigasjonsskjermer har blitt en industristandard på nye fritidsbåter i alle størrelser.
Trenden har gått mot større og større skjermer, men integrasjonen mot båtenes øvrige
hovedsystemer har uteblitt.
Dette har Askeladden og Nextfour Group ønsket å gjøre noe fundamentalt med. Sammen
har vi derfor utviklet det nye, banebrytende ASKELADDEN C-COMMAND systemet – som
introduseres for første gang sammen med Askeladden C83 Cruiser TSI.
Tesla har vist vei for bilbransjen, med sine store multifunksjonsskjermer. Askeladden og
Nextfour Group ønsker å gjøre det samme for båtbransjen.
ASKELADDEN C-COMMAND
Bærebjelken i ASKELADDEN C-COMMAND er en stor 16’’ touchskjerm med fjernkontroll.
Systemet tilbyr følgende hovedfunksjoner:


Intuitivt og brukervennlig navigasjonssystem med utvidelsesmuligheter (ekkolodd, VHF, AIS
etc.).



Online værmelding, med automatisk vind- og værvarsel med alarmer, for området du befinner
deg i.



Integrert entertainment-system, med FM/DAB+-radio og Bluetooth.



Integrert Boat Management system via CAN-BUS
o
o
o
o
o
o
o
o



Motor data og management
Aktivering og styring av båtens pumper, inklusiv alarmer på lensepumper
Aktivering av båtens navigasjonslys, inklusiv automatisk aktivering styrt av lysforhold
Styring og fading av båtens innvendige belysning
Styring av courtesy-lys innvendig, cockpit og akterdekk
Styring av båtens varmesystem for varmluft og varmtvann
Aktivering av kjøleskuff
Aktivering av kokeapparat

Digital lagring og tilgang på informasjon
o

Brukermanualer, informasjonsvideoer etc. blir digitalt tilgjengelig via C-COMMAND



Online funksjoner i ASKELADDEN C-COMMAND
o
o
o
o

C-COMMAND er et online system via mobilnett og WIFI
Systemet fungerer som en WIFI Hot-Spot om bord i båten
Automatiske softwareoppgraderinger
Det kan sendes ut Product Recall og servicemeldinger direkte til båten

"ASKELADDEN C-COMMAND viser veien for båtbransjens fremtidige
multifunksjonsskjermer!"
sier Daglig leder Henrik J. Askvik
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