
"The best catching sonar I have ever operated: 
The SH80 makes it simple to pick out the most 
suitable schools"

Terje Sævik, M/S Kings Bay
Norway

Multifrekvens

Stabilisert 360º

Vertikalsnitt

“Den beste fangst-
sonaren jeg har brukt. 
SH80 gjør det enkelt 
å plukke ut de beste 
stimene.”

Terje Sævik, 
M/S Kings Bay

SONAR
Simrad SH80 Høyfrekvent omnisonar



SIMRAD SH80

Fisk som står i slør, nær bunnen eller som av natur gir svake ekko viser seg best på 
en høyfrekvent sonar. Simrad SH80 gir deg høy frekvens og høy ytelse.

Stabilisering
De horisontale strålene er stabilisert i 

360 grader, den vertikale er stabilisert i den 

peilingen som er valgt. I dårlig vær eller i 

kastefasen gir en stabilisert sonar et stødig 

og rent bilde uten forstyrrende ekko fra bunn 

og overflate. Det å finne svake mål og mål 

nær bunnen eller overflaten har tradisjonelt 

vært meget vanskelig, da sjenerende ekko 

har gjort det nærmest umulig å finne og 

følge målet. Stabilisering effektiviserer 

fangsten og reduserer tiden på feltet.

Hvorfor høy frekvens
Høy frekvens er gunstig fordi 

den gir sonaren bedre oppløsning 

og skilleevne. En høyfrekvens 

sonar er det beste og mest 

effektive verktøyet for å finne 

vanskelige mål. 

Simrad SH80 er en unik 

høyfrekvens sonar. Den skiller seg 

ut som en klar ener:

• Eneste på markedet med 360 

graders stabilisert stråle.

• Eneste på markedet med 

vertikalsnitt.

• Eneste på markedet med 

multifrekvens.

Dette er funksjoner som 

er meget nyttige i fangst- 

og søkefasene. I tillegg er 

sonaren markedets enkleste i 

bruk, og du har full valgfrihet 

med brukerinnstillinger og 

filterjusteringer.

Multifrekvens
Du er desverre sjelden alene på 

feltet. Dette betyr at interferens og 

støy fra andre sonarer i nærheten 

påvirker din sonar. Simrad kan 

nå, som den eneste på markedet, 

tilby multifrekvens. Dette betyr 

at du kan bytte sonarens operative 

sendefrekvens. Fra menyen kan du 

enkelt velge mellom 13 forskjellige 

frekvenser mellom 110 og 122 

kHz. Borte blir da den sjenerende 

støyen fra andre sonarer, og igjen 

er dyrebar tid spart.

Til venstre ser du et forenklet 

systemdiagram med skjerm, 

operatørpanel, prosessor, 

koplingsenhet, sender/mottaker og 

bunnutstyr.



SIMRAD SH80

Vertikalsnitt
Med vertikalsnittet, som 

selvfølgelig også er stabilisert, kan 

du hente mye nyttig informasjon 

om målet.

Hvor nær bunnen står egentlig 

stimen? Når øfter den seg? Hvor 

stor er den? Er det flere enn en 

stim? Hvordan ser stimen ut?

Alle disse spørsmålene blir 

besvart ved bruk av et godt og 

stabilisert vertikalsnitt med høy 

oppløsning. Vertikalsnittet kan 

dreies til ønsket peiling 360° 

rundt hele fartøyet og vil følge 

målet automatisk når automatisk 

målfølging er valgt.

Skjermbildet til høyre viser en stim med lodde. I 

den horisontale presentasjonen ser stimen “normal” 

ut, og den ligger tilsynelatende helt i overflaten. I 

vertikalsnittet kan du imidlertidig se at stimen har en 

helt annen form og størrelse enn det man først tror.

Både den vertikale og horisontale informasjonen 

presenteres i sann tid. SH80 bruker ikke verdifull tid til 

å “bygge opp” sonarbildet, slik man ofte ser på andre 

sonarer.

Dette gir deg frihet til å 

konsentrere seg om andre viktige 

oppgaver i en hektisk fase.

Vertikalsnittet effektiviserer 

fangsten ved at du enkelt kan 

velge riktig mål til riktig tid.

I vertikalsnittet her kan du se en sildestim som ligger på 

bunnen....

...og her har den løftet seg. Det er ikke lett å se det på 

den horisontale presentasjonen!
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Unike funksjoner
• Full stabilisering

• Multifrekvens

• Vertikalsnitt

• Justerbar vertikal strålebredde: 

Smal, Normal eller Bred

• Dual modus: To sonarer i en!

• Opptaksfunksjon

• Ubegrenset antall bruker-

settinger

• Automatisk målfølging av tre 

mål samtidig

• Bunnutstyr tåler 20 knop ved 

heising og senking

• Separate justeringer av 

forsterkning og filtre for 

horisontalt og vertikalt bilde

• Frekvens Modulert (FM) 

sender og mottaker gir klare 

definisjoner på ekko

• Minne fra forrige ping gir 

sømløst områdeskift

• Enkelt og oversiktlig 

operatørpanel

• Valgbar størrelse på 

fargeskjerm; 17, 19 eller 23 

tommer

• Kompakte enheter krever liten 

plass

Simrad AS
Boks 111, Strandpromenaden 50
3191 Horten
Telefon: 33 03 40 00
Telefax: 33 04 29 87
E-post: contact@simrad.com

• SH80 står på listen til 

Havforskningsinstituttet over 

sonarer som kreves ved leie av 

fartøy til forskningsformål.

Sender/Mottaker Bunnutstyr

Merk: Tegningene er ikke i skala.

LCD skjermer

Prosessor


