
Klubbträff hos Ramantenn/Ramnav   15-12-03 

Najadklubben Väst hälsades välkomna av Mikael och Eva Olin på företaget.  

De två företagsnamnen står för elektronik och navigation för dels yrkessjöfarten, dels nöjessjöfart.  

De har idag all service på Raymarine´s produkter och säljer även produkterna, men även annan båtutrustning. 

Närmare ett 30-tal medlemmar i klubben hade samlats för att få information om datakommunikation och 

internetuppkoppling. Medarbetarna Börje N (service), Johan H (kommunikation och data) samt Magnus C (sälj) 

gav detaljerad information och möjligheter att svara på våra frågor i denna komplicerade elektroniska djungel. 

Genom att ha samma elektroniska enheter i båten från en tillverkare blir det naturligtvis lättare att få det hela 

att fungera. Vi skall dock alltid vara observanta på att de vanligaste problemen som uppstår, oavsett produkt, 

är kontaktproblem på grund av korrosion. Det finns olika versioner och kommunikationsspråk att ta hänsyn till 

för de elektroniska enheterna. För att inte tala om olika kontakter! Naturligtvis framhölls i detta avseende 

fördelarna med Raymarines produkter, plottrar, AIS mm. 

En annan intressant produkt var de hittills för oss relativt okända vinscharna från PONTOS. De var små, mycket 

lättanvända och relativt sett billigare än de stora etablerade märkena. Den 4-växlade vinschen var 

imponerande med sin kraft och snabbhet och kan vara ett bra alternativ till dagens 2-växlade vinschar, eller 

även elvinschar i vissa fall.  

För uppkoppling till omvärlden och Internet redovisades olika system för 3G/4G nätet och olika satellitsystem. 

En del blir orimligt dyra, andra betydligt mer överkomliga beroende på hur långt bort i världen man tänker sig. 

Att ha en extern antenn till sin router är en klar fördel, bara inte kablarna blir för långa. Det finns också teknik 

för bättre uppkoppling till hamnens Wi-Fi med extern antenn. Olika routrar presenterades. Det finns också ett 

nytt trådlöst bredband Net1, som kan ha bättre täckning, ingen bindningstid och som ger obegränsad 

datamängd. Bra för den som ser mycket på film och TV i båten. (Själv drabbades jag av att barnbarn, som var 

med i båten snabbt förbrukade både innevarande och nästa månads datavolym). 

Det var en trevlig och mycket givande kväll hos Ramantenn/Ramnav. Vi bjöds även på kaffe och smörgåsar 

under kvällen. Våra medlemmar tackar så mycket. Säkert kommer många åter med sina specifika frågor. 

Hans Kolmodin, sekr. 

Ev. länkar:  http://ramnav.se/ 

 http://www.net1.se/ 

http://www.raymarine.se/ 

http://www.ramantenn.se/ 
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