
FMCS
Driftssikkerhet:
FMCS (Florvaag Monitor Control System) er trolig det mest driftssikre skjermstyrings 
systemet som finnes. Systemet er utviklet av service teknikere som har mange 10 års 
erfaring i bransjen. FMCS er et resultat av at vi ikke fant andre system i handelen vi 
kunne selge der pris og pålitelighet oppfylte våres kunder krav, og ikke minst våres egne.
Et monitor control system på en båt som befinner seg mange døgn fra land,
og der et havari på systemet kan gi million tap har vært tanken for utvikling av FMCS. 

FMCS har alle nødvendige funksjoner en trenger.
-Valgfritt antall favorittprogram som skipper enkelt navngir og setter opp selv, 2 tastetrykk og alle monitorer har byttet bilde.
-»Picture»:  Endre et bilde på en bestemt monitor uten å benytte et av favoritt programmene.
-Veldig brukervennlig musevelger, mulighet for å styre 2 muser slik en ikke må velge vekk den musen en mest bruker hver gang.
-Dim ALL, dimmer alle skjermer med ett tastetrykk.
-Dim Group, dimmer ulike grupper skjermer (f.eks Monitorer babord, monitorer styrbord, monitorer bake,……)
-Dim Singel, velg en bestemt monitor og juster lysstyrke kun på denne.

Spesial funksjoner for fiskeri plottere: 
- Start og stopp av slepestrek, sette ut hendelse merke og flere andre favoritt funksjoner fra FMCS
-»Common»: Start slepestrek og sett ut hendelse merke i flere fiskeriplottere fra FMCS samtidig
-Styr Flir kamera i TimeZero fra FMCS.

FMCS: Muligens eneste avanserte skjermstyring system som tåler å ha alle installasjoner oppført på referanse listen.

Brukervennlig: Vi garanterer at maks 10min opplæring er nok til at skipper kan alle 
funksjoner og kan endre favoritt program selv. Vi har aldri henvendelser om at 
sluttbruker trenger hjelp.



Hvorfor velge FMCS:
-Brukervennlig, 10min opplæring og du er utlært.
-Alle funksjoner du trenger
-Driftssikkerhet – ca 30 FMCS anlegg på litt over 2år, ingen har hatt problem med FMCS så langt. 
-FMCS baserer seg på å styre kjent teknologi som er utprøvd. 
-Kun en software versjon i FMCS som brukes mot alle båter – i skjult Setup meny gjøres alle nødvendige tilpasninger av installatør.
-Ikke behov for noe programmering om bord, alle innstillinger finnes i skjult setup meny slik FMCS blir skreddersydd akkurat til din båt.
-Beviselig over 3 år at driftssikkerheten er unik.
-Fremtidig endringer av instrument krever ingen innlasting av ny software. Dermed ingen utgifter eller behov for ekstern hjelp.
-Enkelt/rimelig å tilkoble ekstra betjening via telefon eller nettbrett
-Betjeningspanel er ikke unødvendig stort. Så logisk i bruk at en ikke trenger en stor skjerm. En får dermed annet nødvendig utstyr også innen rekkevidde.
-Noen av de største og mest erfarne NavCom firma i Danmark og Norge selger og supporterer FMCS (Vico, Seamech, Vest-El, Imes, Florvaag Elektronikk).

Se www.florvaag.no/FMCS for flere FMCS kunder

http://www.florvaag.no/fmcs

