
Panoptix™ PS60 
Thru-Hull Down Transducer

De meest innovatieve & unieke sonar op het water. Het nieuwste lid van de Panoptix familie, de 

PS60 Thru-Hull Down transducer, biedt dezelfde functies als de PS30 transom montage versie, 

maar met een thru-hull installatie. Deze configuratie is ideaal voor vissen langs de kust en op 

open zee met grotere boten. Met de Panoptix PS60 transducer kun je vis en aas live onder je 

boot zien zwemmen. Om de Panoptix echt te waarderen moet je het zelf in actie zien. Panoptix 

is compatibel met de Garmin GPSMAP® 7400/7600 serie, GPSMAP 8000/8500 serie en GPS-

MAP 721/820/1020 serie kaartplotters.

BelangrijkSTe eigenScHaPPen - PanoPTix PS60 Down:

PanoPTix PS60 TranSDucer:

LIVEVÜ DOWN 

Biedt real-time bewegende sonar beelden onder de boot - zie kleine aasvis

en grote vissen onder en pinpoint de afstand links of rechts en hun diepte.

REALVÜ 3D DOWN

Scan het gebied onder de boot van voorzijde tot achterzijde en van bakboord naar stuur-

boord waardoor een volledige 3D weergave van de bodemstructuur, vissen en voorwerpen 

zichtbaar is, zelfs als de boot stil ligt.

REALVÜ 3D HISTORICAL 

Biedt een grote verzameling van historische sonar data - bruikbaar voor het vinden van vis 

in de volledige waterdiepte in 3D.

MONTAGE OPTIE

RVS steun, fairing block en montage hardware maken een thru-hull installatie mogelijk op 

een boot met een romphoek tussen de 0 en 25 graden.

ZIEN IS GELOVEN 

Bekijk deze innovatieve sonar technologie zelf op de Garmin website:

garmin.com/panoptix
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LiveVü Down
Toont real-time bewegende sonar beelden onder de boot. Met  
LiveVü Down kun je kleine aasvis en grote vissen rond zien 
zwemmen en de afstand naar links of rechts en hun diepte 
peilen, zelfs wanneer ze stil liggen.

Dit scherm laat aas aan een dobber zien met beweging in het
paars en historische sonar data aan de linkerkant.

RealVü 3D Down
Scant het gebied onder de boot van de voorkant tot de achter-
kant en van bakboord naar stuurboord. Een volledig 3-D beeld 
van het gebied onder de boot wordt opgebouwd, met bodem 
contour veranderingen, vis en structuren.

Dit scherm laat een school vissen zien die tegen de achterkant 
van de boot, aan de bakboord kant van de boot op 35 voet 
diepte.

RealVü 3D Historical
Geeft je zeer veel sonar data infomatie. Scrollt door de data 
als de boot beweegt om de historie te laten zien van de 
complete waterdiepte – van de bodem tot de oppervlakte en 
alle aanwezige vis. Bodem contouren en een school vissen in 
levendige kleuren in drie dimensies.

Dit beeld laat zien dat de boot over een stromingskanaal vaart 
met een school vissen tussen 30-40 voet diepte.

PANOPTIX
ALL SEEING SONAR

™

Complete transducer inclusief 

fairing block en montage 

hardware. Montage hardware.Fairing block.



If you have any questions, please visit the Customer 

Service area on our website at www.garmin.com
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TecHniScHe SPeciFicaTieSin De verPakking

PS60 Down:

acceSSoireS

ProDucT vergelijking - PanoPTix

Product: Panoptix PS30 Panoptix PS31 Panoptix PS60

RealVü 3D Down: • •

RealVü 3D Historic: • •

LiveVü Down: • •

RealVü 3D Forward •

LiveVü Forward: •

Garmin Marine Netwerk compatibel: • • •

Onafhankelijke voedingsverbinding: • • •

Transom montage meegeleverd: • •1

Trolling Motor montage meegeleverd: •

Thru-Hull Mount & Fairing Block: •

Panoptix PS60 thru-hull down transducer (in-

tegrated 9m network cable, 5m power cable)

RVS thru-hull montage

Fairing block

Split ring RJ45 connector 

Documentatie

•

•

•

•

•

ProDucT inFormaTie Belangrijke oPmerking
• De Panoptix PS60 transducer geeft geen water temperatuur of digitale diepte informatie aan 

de gekoppelde kaartplotter. Als deze informatie vereist is moet een aparte transducer met 
deze functies worden aangeschaft.

PS60 Down 010-01406-00- - -EAN: 0753759129286 € 3 999

1De forward transom montage transducer moet gemonteerd worden op een plek die uit het water is bij snelheden boven 17 knopen. Als de transducer onder de waterlijn is gemonteerd moeten snelheden boven de 21 knopen 

vermeden worden.

Afmetingen, BxHxD: 49.5 x 22.4 x 27.7 cm

Gewicht (alleen transducer): 2,2 kg

Gewicht (transducer & kabel): 3,0 kg

Gewicht (fairing block): 3,3 kg

Temperatuur range: Werkend: 0°C to 40°C

UItgeschakeld: -40°C to 70°C

Interface: Garmin Marine Netwerk 

Energieverbruik: <0,8A @12Vdc

Voeding: 10 - 35 V

Ondersteunde Frequenties: 417 kHz

Maximale range: 90 m

Naam Artikelnummer EAN Prijs Omschrijving

Montage hardware 010-12412-01 0753759148713 € 49,99 Vervangende montage hardware

Fairing Block 010-12412-00 0753759148706 € 99,99 Vervangende fairing block

Voor een complete lijst van compatibele accessoires - bezoek garmin.com


