


 

ProMeteo 2.0
El temps a bord amb el PC 
La informació del temps i els avisos a la marina es 
difonen arreu del món per ona curta. Mitjançant el 
programari de Bonito aquesta informació es pot veu-
re en un ordinador. Així es pot avaluar la informació 
meteorològica complexa, fins i tot por un inexpert. 
No li calen estudis de meteorologia per a compren-
dre la situació general del temps. Amb una ràdio de 
BLU i el programa ProMeteo 2.0 pot gravar i veure 
els faxs meteorològics, els pronòstics, els missatges 
Nàvtex i CW (codi Morse) d’arreu del món. 
 

Econòmic – Lo barato és lo millor…? 
Hi ha força programes que permeten rebre ‘el 
temps’ des de la ràdio, fins i tot se’n pot descarregar 
de gratuïts (‘freeware’) des d’Internet. A primera 
vista aquests programes semblen fer tot el què un 
principiant pot necessitar. Tanmateix, aviat es fa 
evident pels usuaris més selectius que aquests pro-
gramaris són d’anar per casa i per radioafeccionats. 
Si hagués anat a comprar-ne un i la ràdio s’hauria 
adonat aviat que cometia una equivocació. 
 

Durant 30 anys la nostra competència ha pogut 
vendre aquesta mena de programaris als principi-
ants. Això no és cosa bona. Aquesta és la raó per la 
qual BONITO ha desenvolupat un programa que 
malgrat no ser barat és assequible. Definitivament 
oferim més que la competència i lo més gran: no 
cometrà l’equivocació perquè el programa és actua-
litzable i millorable alhora que augmentin les seves 
necessitats.  
 

Aquestes són les prestacions del ProMeteo 2.0: 
 

Fax Meteorològic (WeatherFax): 
En tots els formats i velocitats de gir del tambor 
comuns. Amb totes les eines que li posem a l’abast 
podrà fins i tot reparar imatges il·legibles.  

RTTY, Nàvtex, Pronòstics i Avisos: 
Es graven automàticament i mostren prèvia ordena-
ció en àrees geogràfiques. Els avisos rebuts es res-
salten en vermell per a fer-los reconeixibles.     
Gestió del Receptor amb Programador: 
Si la ràdio és controlable la freqüència de la ràdio 
s’ajusta automàticament. El gestor de freqüències  
conté una base de dades de totes les estacions de 
radiodifusió i els seus paràmetres. Només li cal fer 
doble clic sobre l’estació de la llista. Amb el Gestor 
de Taules té accés a les taules horàries de les es-
tacions de radiodifusió, i llavors amb el Programa-
dor fer-se el seu propi “programa de recepcions”. El  
“programa de recepcions” gestiona el receptor cada 
dia i n’enregistra el que correspongui a cada fase.  
 

Naturalment també pot emprar ràdios no controlables 
remotament i servir-se de la llista per a sintonitzar-los.        
  

Totes les dades rebudes es mostren al ResultVie-
wer (visor de resultats) alhora que la recepció continua 
operativa. Les dades i les imatges antigues 
s’esborren automàticament. 
 
  
 
 

Conjunt del ProMeteo i el PCR (IC-R1500)  
Pels que busquin alguna cosa més convenient una 
solució amb control completament automàtic, reco-
manem el conjunt del ProMeteo amb el PCR (IC-
R1500). Inclou el receptor en caixa negra R1500, 
ProMeteo 2.0 i un joc de cables.  
 

Requisits dels sistema on hagi de funcionar el 
ProMeteo 2.0 
Ordinador: Amb processador Pentium de al menys  
450 MHz, una tarja de so amb entrada de ‘line-in’, 
un port sèrie COM lliure i el Windows 2000, XP o el 
Vista instal·lats així com 256 MB de RAM i una tarja 
gràfica d’una resolució  de 1024x768 o superior.  

Receptor de BLU: Es poden emprar gairebé tots 
els receptors tals com Sony, Sangean, Grundig, 
Siemens i altres que disposin de receptor de BLU. 
Malgrat que aquests no aprofitin l’avantatge del pro-
gramador via control remot. Recomanem receptors 
controlables remotament tals com els ICOM, YAE-
SU, KENWOOD, JRC, AOR, SAILOR, SKANTI, etc. 
  

Paquets de Programari:  
L’abast del subministrament conté el CD del pro-
grama, una clau “switchbox” per a controlar la ràdio, 
el cable d’àudio i un manual.  
 

Conjunts / opcions / preus: 
ProMeteo 2.0 versió complerta 
ProMeteo joc de prova 

ProMeteo Paquet PCR 
Adaptador d’USB a Sèrie  

Actualització al MeteoCom 6 Edició Standard 

Actualització al MeteoCom 6 Edició Marina 
  

Pot descarregar-se una Versió de Demo del Pro-
Meteo amb el manual anglès des d’Internet 
 
 

El ProMeteo el distribueix l’empresa: 
  
Més informació a www.statemarinenautica.com 
 
 
Aconsegueixi’l a: 
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