TY96 ÉS TY97 REPÜLŐSÁVOS RÁDIÓ

159 mm

33 mm

5 indok a választáshoz
Keskeny - csak 33mm magas

A TY96 és a TY97 repülősávos rádiók - az új szabvány szerinti - 25kHz
és 8.33kHz szerinti kettős működésűek. A kiválló minőséget és
teljesítményt ötvözve minden rádió vékony és könnyű tervezésű.
A 33mm magas kialakításnak köszönhetően értékes helyet takarít meg,
ugyanakkor innovatív és praktikus funkciókat tartalmaz. Ezek a rádiók
tökéletesen megfelelnek a tapasztalt és kezdő pilóták igényeinek is.

8.33 és 25 kHz - ETSO és TSO jóváhagyott
Sztereo zene / két intercom csatlakozás
Beállítható repülőtér adatbázis

Jellemzők
A TY96 10 watt teljesítményű modell, általános célú repülésekhez.
A TY97 egy erőteljesebb 16 watt-os modell, ahol nagyobb átviteli
teljesítményre van szükség.

‘Say Again’ és vészhelyzeti gomb
A kijelző tiszta és fényes, mind az elsődleges mind a másodlagos
frekvenciákat az ICAO kóddal vagy az egyedi repülőtéri azonosítóval
jeleníti meg. A léptető gomb lehetővé teszi a 8.33kHz és a 25kHz
frekvenciák gyors beállítását - így a rádiót gyorsan hangolhatja be.
A kettős ﬁgyelés funkció lehetővé teszi, hogy egyszerre két
frekvenciát ﬁgyeljen - ez olyan mintha két rádió lenne egybe építve.

www.trig-avionics.com

Egyszerű telepítés

Mindkét rádió rendelkezik ’Say Again’ funkcióval. Egyetlen
nyomógombot megnyomva megismételhető az utolsó
rádióadás. Ideális tanuló pilóták számára, de bármely pilóta
ﬁgyelme lankadhat, így elkerülhető a zavart kérés a
a légiforgalmi irányító felé, hogy ismételje meg az üzenetet.
A vészhelyzeti gomb egytlen megnyomásával automatikusan
121,5 Mhz-et állít be a mikrofon és a hangerő szintje mellett.
Ez biztosítja stersszes helyzetben is a sikeres átvitelt.

A rádiók alacsony kialakítása nem igényel külső hűtőventilátorokat.
A rádió kompakt mérete és funkciói nagyszerű választás jelentenek
új eszköz beépítéséhez vagy a meglévők cseréjéhez.
A TY96 és TY97 rádiókat úgy tervezték, hogy a népszerű KY196A,
KY197A és Sl40 modellek helyére könnyen beépíthetők legyenek.

A TY96 és TY97 – karcsú repülősávos rádió

Integrált előnyök

8.33 kHz / 25 kHz minősített rádió – amely csak 33mm magas.
Mindkét rádió két beépített intercom csalakozóval valamint
kiegészítő bemenettel rendelkezik a sztereó zene és
ﬁgyelmeztető hangjelzésekhez. Mindegyik rádió integrálható
GPS-hez is (Sl40 protocol), hogy automatikusan megjelenítse
azon frekvenciákat amelyeket az útvonal során érintettek.
A beépített USB orton keresztül repülőtéri adabázis tölthető
fel a készülékbe. Ez az adatbázis 200 ajánlott frekvenciát és
azonosítót tartalmazhat.

Lényeges tulajdonságok: nyomógombos léptetés, kettős
frekvencia ﬁgyelés, ’Say Again’ és vészhelyzeti gomb.
A papírmunkához ingyenes EASA változtatási sablon áll
rendelkezésre amellyel időt és pénzt takaríthat meg.

Támogatás
Két éves teljes körű garanciát biztosítunk a hivatalos
márkakereskedő hálózatunkon keresztül.

Hol lehet megvásárolni?
A Trig termékek teljes palettája megvásárolható a
Malév Repülőklubnál mint hivatalos márkakereskedőnél.
www.malev-ato.hu

TY96

TY97

Típus:

Minősített – 8.33 kHz and 25 kHz
ETSO 2C128, 2C169a,
TSO-C128a, TSO-C169a

Tanúsítvány:
Megfelelősség:
Tápfeszültség (DC):
Jellemző áramfelvétel vételi üzemmódban:
Névleges teljesítmény:

ED-23C, ED-67, DO-186B, DO-207,
DO-178B Level B, DO-254 Level C, DO-160G
11 – 33 V

22 – 33 V

14V-nál 265 mA

28V-nál140 mA

10 Watt

16 Watt

Üzemi hőmérséklet:

-20°C-tól+55°C-ig

Hűtési követelmény:

Nem igényel hűtést

Súly:
Elülső méret:
Beépítési mélység a tálcában:

0.95 kg
159 x 33 mm (Szélesség x Magasság)
230 mm

Hivatalos disztribútor:

Trig Avionics Limited
Heriot Watt Research Park, Edinburgh EH14 4AP, UK
Tel: +44 (0)131 449 8810 enquiries@trig-avionics.com
Fax: +44 (0)131 449 8811 www.trig-avionics.com

Malév Repülőklub
2120 Dunakeszi,
Repülőtéri út
Tel.: +36 20 366-1536
www.malev-ato.hu

