
 
Η ΜΑΡΑΚ ΣΤΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ 2006  

 

Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ συνεχίζοντας µία παράδοση 27 χρόνων, συµµετέχει και 

φέτος στην Έκθεση «Ποσειδώνια 2006», που γίνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ από 5 έως 9 Ιουνίου 2006. Στο περίπτερο της εταιρίας (Νο 309), 

συγκεντρώνεται  το ενδιαφέρον των στελεχών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που 

έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σε θέµατα σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 

και εφαρµογών για τη ναυτιλία, των µεγαλύτερων εξειδικευµένων Οίκων 

παγκοσµίως. 

 

Επίκεντρο της προσοχής των επισκεπτών του περιπτέρου αποτελεί η παρουσίαση των 

πιο σύγχρονων συστηµάτων, όπως S-VDR και ολοκληρωµένα συστήµατα 

ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών.  

 

Ειδικότερα, τα συστήµατα που εκθέτει η ΜΑΡΑΚ είναι: 

• Οι γνωστές συσκευές EPIRB KANNAD και SART του Γαλλικού Οίκου Martec 

Serpe-Iesm 

• Πλήρες navigation system, κατασκευασµένο µοναδικά και εξ ολοκλήρου από τον 

Ιαπωνικό οίκο TOKIMEC Inc, ο οποίος έχει µακρόχρονη παράδοση στον χώρο 

των navigation electronics 

• ∆ορυφορικά συστήµατα Inmarsat της σειράς Fleet, Broandband συστήµατα 

καθώς και υπηρεσίες radio traffic, airtime του οίκου NERA - NSSL Ltd 

• Νέα ∆ορυφορικά Combined τερµατικά Inmarsat BGAN σειράς EXPLORER, 

οίκου Thrane & Thrane  ∆ανίας. 

• VDR / SVDR Systems µε combined ECDIS του Νορβηγικού οίκου MARIS 

• Σταθµοί βάσης AIS του Σουηδικού οίκου Saab TransponderTech 

• Προϊόντα ΜΑΡΑΚ, σχεδίασης και κατασκευής από την εταιρεία µας, σύγχρονης 

τεχνολογίας όπως, ∆έκτη NAVTEX, GMDSS τροφοδοτικές διατάξεις και 

ναυτικούς εξοµοιωτές διαφόρων τύπων. 

• Κατευθυντικός κυµατογράφος που µετρά το ύψος και την ακριβή κατεύθυνση του 

κύµατος µε εφαρµογές στην ναυσιπλοΐα, πρόγνωση καιρού, επιχειρησιακή 

ωκεανογραφία 

• ΤΗΛΕΦΩΣ: Τηλεφωνικά παρακολουθούµενη παρασυρόµενοι πλωτήρες για την 

αξιόπιστη καταγραφή θαλασσίων ρευµάτων από την επιφάνεια ως 50µ. βάθος.  

Εφαρµόζεται στις µετρήσεις διάχυσης ρύπων, στην  ωκεανογραφία, στις 

ιχθυοκαλλιέργειες, παρακολούθηση επιπλεόντων αντικειµένων µετά από ναυάγιο 

 

Με  τα παραπάνω συστήµατα και µε το προσωπικό της η  εταιρία προσφέρει 

ολοκληρωµένες λύσεις τόσο στο γραφείο όσο και στο πλοίο, οι οποίες σχεδιάζονται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των πελατών της και για 

τις οποίες παρέχουµε  υπηρεσίες after sales service.  

 

 


