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MeteoCom 6 

Previsions a les seves mans 
Durant anys els pronòstics del temps i els avisos 
nàutics s'han transmès per tot el món per ràdio d’ona 
curta per donar al vaixells aquesta informació. Ara, 
amb el programari MeteoCom 6, un ordinador els pot 
mostrar amb tot detall. El programari de Bonito ho fa 
possible per fins i tot el llec pugui  analitzar dades 
meteorològiques complexes. No necessita haver 
estudiat meteorologia per poder entendre la situació 
del temps general. 
Amb un ordinador, una ràdio de BLU (receptor 
mundial) i el programari del MeteoCom 6 pot rebre i 
mostrar imatges de faxos meteorològics, previsions, 
Navtex, CW, dades Synop i fins i tot missatges parlats 
al seu ordinador, amb la qualitat més alta i a escala 
mundial. El programari automàticament controla la 
sintonia de freqüència de la ràdio BLU (si és 
controlable) utilitzant la clau NautiCom què es 
proveeix com part del paquet. Això permet un 
funcionament de programació automàtic que també 
permet apagar l’ordinador a una hora predeterminada. 
La llista integrada de freqüències li dóna accés a totes 
les estacions emissores i freqüències d’arreu del món. 
D'aquesta manera pot crear fàcilment la seva pròpia 
llista de programació horària. El programa cor a través 
de la llista de la programació i vostè es pot concentrar 
en altres coses com ... navegar. Fins i tot les ràdios 
que no siguin controlables es poden utilitzar gràcies a 
les senzilles pantalles de sintonia. El MeteoViewer 
separa totes les dades rebudes i les mostra d’una 
manera molt concisa i comprensible. Simplement fent 
doble picada sobre les diverses imatges i missatges, 
aquests  es fan visibles i audibles. La recepció de 
dades de temps continua en la reraguarda, 
naturalment. 
El WeatherFax o Fax Meteorològic es mostra en la 
màxima resolució, així la pot treure i analitzar amb 
tots els detalls.  
El Navtex, previsions i avisos es graven completament 
en automàtic, es preordenen per regió i es mostren en 
el  MeteoViewer. 
Els Synops es descodificaran immediatament i 
s’introduiran sobre el mapamundi com a petits 
símbols. Fent-hi clic als símbols individuals s’obre un 
missatge de text per a aquell punt. També pot 
configurar reixats esquemàtics per al vent, la pressió 
baromètrica i la temperatura. Les impressionants 
animacions d’aquestes dades es mostren de manera 
completament automàtica. 
Opcions útils:  
Amb els afegits opcionals per al MeteoCom 6 vostè pot 
fins i tot controlar 2 ràdios. Per a poder-la combinar 
amb qualsevol versió està disponible una antena 
receptora Navtex independent per a la recepció del 
Navtex contínuament. D’aquesta manera es fa 
innecessari interrompre una recepció en curs, com per 
exemple un WeatherFax. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Opcionalment també té accés a les dades del temps 
d'internet proporcionades pel MeteoServer. 
Aquestes dades estan disponibles en alta resolució i a 
escala mundial. A fi de mantenir el volum de dades tan 
baix com sigui possible, s’han emprat noves tecnologies 
les qual processen les dades en el seu PC d’una manera 
eficient. Pot descarregar a conveniència les previsions 
pels propers 7 dies a la seva Marina i rebre les dades 
actualitzades per ona curta quan torni a mar. 

Requeriments del sistema pel MeteoCom 6  
Ordinador: 
L’ordinador ha de portar un processador Intel 
Pentium® III amb al menys 450 MHz, 256MB de RAM, 
una tarja de so amb una entrada de Line-In o Micrófon, 
un port COM lliure, i Windows 2000, XP o Vista 
instal·lat, així com una tarja gràfica de 1024x768 de 
resolució. 

Receptor BLU (si pot ser, controlable remotament) 
El MeteoCom es pot combinar amb gairebé totes les 
marques de receptors. Per exemple, el de Sony, 
Panasonic, Grundig, i Siemens, i qualsevol altre que 
tingui recepció BLU. Aquests, però, no poden fer servir 
el control a distància del programador. Per tant, 
recomanen receptors controlables tals com els fabricats 
per ICOM, Yaesu, Kenwood, JRC, Sailor, AOR TenTec, 
Skanti ...    

Programari: 
El paquet del MeteoCom conté: 
El CD del programa; la clau de Bonito; un manual d’ús i 
un cable d’àudio especial.   

Versions del MeteoCom: 
Edició estàndad 
Versió d’ 1 canal (per una ràdio) 
Edició Marina 
Versió d’ 1 canal + 1 Any de dades Meteo d’Internet 
Edició Skipper 
Versió 2 canals (per 2 ràdios) 
Edició Capità 
Versió 2 canals + 1 Any de dades Meteo d’Internet 
Edició Internet 
1 Any de dades Meteo d’Internet 
 
També oferim paquets complerts: 
Conjunt 
Paquet Receptor, Software, joc de cables i antena 
 
MeteoPack PCR (inclou el Icom PCR1500) 
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