
ALWAYS THERE. EVERYWHERE.

 n Bewezen betrouwbaarheid. Al meer dan 
5500 binnenvaart radars geleverd!

 n Compact en gemakkelijk in te bouwen

 n Binnenvaart en zeevaart modus

 n Zee modus met bereik in NM, waarmee de 
radar zeer geschikt is voor open water

 n Mogelijkheid tot opslaan van radarbeelden 
(24 uur)

 n Ondersteuning via Radio Holland 
dealernetwerk in Europa

 n Unieke “dual combine” functie voor het 
varen met een koppelverband

 n Goedgekeurd door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart(certificaatnummer 
e-01-021).

RIVIERRADAR 
RADIO HOLLAND/
FURUNO 
RHRS-2014

ALTIJD EEN 
DUIDELIJK BEELD



GEAVANCEERD BEDIENINGSGEMAK VOOR DE BINNENVAART 

Radio Holland en Furuno: al meer dan 55 jaar een succesvolle combinatie.

Furuno en Radio Holland hebben samen een revolutionaire radar ontwikkeld 
voor de binnenvaart. De RHRS-2014 is een degelijke en betrouwbare rivierradar 
die u veel modern bedieningsgemak biedt. Het compacte LED-scherm is 
makkelijk in te bouwen en geeft zowel overdag als ‘s nachts een helder beeld. 
Topkwaliteit tegen een concurrerende prijs!

Waarom kiest u voor de Furuno RHRS-2014? 

 ■ Kleine compacte junction-box en bedieningspaneel

 ■ Touchpadbediening

 ■ Muisbediening 

 ■ Docking modus voor het aanmeren, met twee GPS-
sensoren

 ■ Dual Radar combinatie mogelijk

 ■ Geeft max 300 AIS doelen weer 

 ■ Blackbox voor opslag van radarbeelden (24 uur) op 
SD-kaart

 ■ Interswitching voor max. 4 antenne-/processorsets 
via ethernetverbinding

 ■ Minimum bereik van 125 meter

 ■ Geschikt voor High-speed schepen, 48 RPM (optie)

 ■ 40 nsec korte puls voor onderscheidend vermogen 
en beeld in diepte

 ■ Hoge pulsherhalingsfrequentie op korte bereiken 
voor uitstekende resolutie

 ■ Trefzekerheid van doelen (4000 Puls Rate Frequency)

 ■ Voorbereid voor kaart-overlayplotter

 ■ Nieuwe techniek in het golfonderdrukkingscircuit

 ■ 2x VRM (variabele afstandsringen) en 2x EBL 
(elektronische peil lijn)



Periskal Radar Overlay 

Met behulp van Periskal Radar Overlay combineert u 
de elektronische rivierkaart Inland ECDIS met het 
radarbeeld en AIS. Alle informatie wordt gecombineerd 
in één beeldscherm. De Furuno RHRS-2014 en Periskal 
Radar Overlay zijn optimaal op elkaar ingesteld en 
praten via een eigen netwerkverbinding. Periskal 
Radaroverlay is goedgekeurd onder nummer R-4-101 
door de bevoegde instanties en heeft bewezen een 
betrouwbaar systeem te zijn. De radar overlay biedt 
alle relevante informatie voor een veilige en efficiënte 
vaart onder alle weersomstandigheden. 

Via een extra scherm is het mogelijk de instrumenten 
en toepassingen zoals afgelegde afstand, AIS details 
en routeplanning weer te geven. Tevens kan er een 
tweede kaart op groter bereik met AIS worden 
getoond. Hierdoor kunnen aankomende schepen 
sneller worden geïdentificeerd. 

Makkelijk & ergonomisch

Dankzij de bediening met een muis of touchpad is het 
werken met de Furuno RHRS-2014 eenvoudig. U 
bedient de radar volkomen moeiteloos. Bukken naar 
het scherm om een instelling te veranderen is niet 
meer nodig.

Veiligheid voorop 

Met de Furuno RHRS-2014 hebt u een blackbox aan 
boord met twee SD-geheugenkaarten. De kaarten 
hebben een geheugen voor 24 uur radarbeelden. De 
combinatie van optimaal bedieningsgemak en royale 
geheugencapaciteit zorgt ervoor dat u altijd en overal 
veilig vaart. De nieuwe rivierradar is goedgekeurd door 
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
(certificaatnummer e-01-021).  



Opties 

Er zijn diverse opties waarmee u het gebruiksgemak 
van de Furuno RHRS-2014 kunt uitbreiden.

Docking modus zorgt voor schadevrij afmeren
In de docking modus wordt op het radarscherm een 
aantal gegevens weergegeven die het afmeren onder-
steunen en vergemakkelijken. U ziet op het scherm:

 ■ De diepte onder het voorschip en achterschip
 ■ De snelheid en beweging bij het voorschip, 

middenschip en het achterschip
 ■ De windsnelheid en -richting

Koersvoorspelling helpt uw planning
Wanneer er twee GPS sensoren op de radar zijn 
aangesloten kunt u met deze functie de koers en 
positie over een bepaalde tijd voorspellen. Deze 
voorspelling kan ingesteld worden tussen de 30 
seconden en 6 minuten. 

De koersvoorspelling geeft de stuurman inzicht hoe 
het schip met de huidige snelheid en koersverandering 
door een bocht komt. Hierdoor kan hij al vroeg de 
roerstand en/of snelheid van het schip veranderen om 
veilig door een bocht te komen.

Dual Radar combinatie voor extra veilige vaart
U kunt twee radarschermen combineren in één 
radarscherm wanneer het systeem uit twee radar 
processoren bestaat. Met deze combinatie wordt de 
dode hoek voor het voorschip verkleind en vaart u 
veiliger.

Een ander voordeel van deze combinatie is dat bij een 
hoge lading de scanners niet boven de lading uit 
hoeven te steken wat voorkomt dat de scanners 
beschadigen bij het passeren van lage bruggen.

Er zijn verschillende configuratie mogelijkheden, 
waaronder configuraties voor koppelverbanden.
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Technische Specificaties

ANTENNA UNIT
Radiator type Slotted waveguide array

Rotation speed 26 rpm (RSB-120A) or 48 rpm (RSB-121A) nominal

Radiator length 255 cm (XN24AR), 216 cm (XN21AR)

Horizontal beam width -3dB: 0.95° (XN24AR), 1.12° (XN21AR) 

-20dB: 2.5° (XN24AR), 2.84° (XN21AR)

Vertical beam width -3dB: 25°

Sidelobe attenuation Within ±10° of main-lobe: less than -26 dB 

Outside ±10° of main-lobe: less than -32 dB

Antenna gain 31.0 dB (XN24AR), 30.0 dB (XN21AR)

Wind load 100 km/h relative

RF TRANSCEIVER
Frequency 9410 MHz ±30 MHz (X band)

Modulation P0N

Peak output power 4 kW nominal

Modulator FET switching

Intermediate Frequency 60 MHz, Logarithmic amplifier

Tuning Manual/Automatic

Receiver front end MMIC

Duplexer Ferrite circulator with diode limiter

PROCESSOR UNIT
Orientation mode River mode: Head-up or Stern-up, relative motion

 Sea mode: Head-up, Head-up TB or Stern-up (relative 

motion), North-up or Course-up (relative/true motion)

Minimum range 15 m

Range discrimination 15 m

Range accuracy 1.5% of range or 5 m, whichever is the greater

Bearing accuracy ±0.5°

Echo trail River mode: 2-scan: Off/1.25/2.5/5 sec. (relative/

true*)

 Sea mode: Off/5/15/30 sec., 1/3/6 min. (relative/

true*)

Off-center 0/20/40/60 %

Radar map* Available (mark: 5,000 points)

Target tracking** (TT) 100 targets

AIS 300 targets

*: compass and L/L data required. **: compass and speed data required.

MONITOR UNIT
Screen type 19-inch color LCD (portrait type)

Effective area 376.32 x 301.06 mm

Resolution 1280 x 1024 (SXGA)

Brightness 500 cd/m2 typical

Contrast 900:1

View distance 1.02 m

INTERFACE
Data format IEC61162-1/2 Ver.1.5/2.0/3.0/4.0: 2 ports (heading, 

AIS) IEC61162-1 Ver.1.5/2.0/3.0/4.0: 4 ports (speed, 

L/L, others)

Data sentences Input ALR, DBS, DBT, DPT, DTM, GBS, GGA, GLL, GNS, 

HDT, HTD, MWV, RMC, ROT, RSA, THS, VDM, VDO, 

VHW, VTG, VWR, VWT, ZDA

 Output OSD, RSD, TTM

Radar signal output 1 port

Ethernet 100Base-TX, UTP (CAT5e)

USB port 2 ports for control

Picture data output DVI-D, RGB

SD card slot 2 slots, SD/SDHC

POWER SUPPLY
Processor unit 24 VDC: 3.9 A (26 rpm), 4.8 A (48 rpm)

Monitor unit 24 VDC: 2.5 A

Rectifier (RU-1746B-2, option) 100-115/220-230 VAC, 1 phase, 50/60Hz

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Ambient temperature Antenna unit -25°C to +55°C (storage: -25°C to +70°C)

 Processor/Monitor unit -15°C to +55°C

Relative humidity 93% or less at +40°C

Degree of protection Antenna unit IP46

 Processor unit IP20

 Control unit IP22

 Monitor unit IP22

Vibration IEC 60945 Ed.4

OPTIONS 
 n Rectifier PR850 for 115/230VAC

 n Transformator RU1803 for 440VAC

 n Scanner XN22AF (7 feet)

 n Course sensor PG1000

 n Extention for controlpanel (max 5m), 26tpm RSB 120 of 48 tpm RSB121.
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SYSTEM DIAGRAM

CONTROL UNIT

MONITOR

PROCESSOR UNIT

ANTENNA UNIT

287±0.5

310

77
±

0
.5

Fixing hole

3
0 4
5
±

3

375±5                         197 109

4
6
5

4
6
7

B±1

375±5

3.
5 

  
 

1616
365 #60#60

255 cm (XN224AR
216 cm (XN21AR)

300
470

BOW

240

300
4x15mm240

300

2
4
0

3
0

0

18

5
70

±
10

CABLE ENTRY
Ø25mm

350

260

260 160

3
3
6

(3
5
9
)

9
12

2
9
7

-  ROT Sensor
(Analog/Alarm)

-  Autopilot
(Analog/Follow-up)

-  Rudder (Analog)

Subdisplay

PROCESSOR
UNIT

RPU-023

ANTENNA UNIT

RW-0013

RSB-120A-RTR-102
(26 rpm)

RSB-121A-RTR-102
(48 rpm)

Control Unit
RCU-027

Radiator
XN21AR (7 ft)
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ALWAYS THERE. EVERYWHERE.

Radio Holland Netherlands
P.O. Box 5068
3008 AB Rotterdam

T +31 10 428 33 21
E salesbinnenvaart@radioholland.com
www.radioholland.com

 twitter.com/_radioholland
 linkedin.com/company/radio-holland
 facebook.com/radiohollandgroup
 instagram.com/radio.holland/

DEALERNETWERK
Radio Holland biedt binnenvaart ondernemers en reders snel en efficiënte ondersteuning, 
service en onderhoud. Waar u ook bent, een professioneel technisch team staat 24 uur per 
dag en 7 dagen per week voor u klaar om eventuele problemen snel op te lossen. Bovendien 
kunt u altijd en overal een beroep doen op ons uitgebreide dealernetwerk. Van elke 
aanlegplaats in Nederland tot alle Europese binnenwateren.

Nederland: Radio Holland Netherlands (Rotterdam, Vlissingen, IJmuiden, Den Helder, Harlingen & Delfzijl) | Werkina Werkendam (Werkendam) | Van Tiem 
(Wamel) | Gebofa Maritiem ( Meppel) | Leeuwenstein Scheepsinstallaties (Dordrecht) | Vissers en van Dijk (Maasbracht) | Novio Nautic (Nijmegen) | DMT 
(Hardinxveld-Giessendam) Technisch Installatiebureau Oechies (Rotterdam) | Navimar (Terneuzen). Duitsland: Kadlec & Brödlin (Duisburg) | E&M Engel & 
Meier (Berlijn) | Tech.Serv. T Schwerdtfeger (Nachtsheim) | Krebs Elektrotechnik (Efringen-Kirchen) | Elektro Jansen (Haren EMS)) | Thitronik Marine (Kiel) 
G & M Tiedemann (Börnsen) | MSG (Dorfprozelten) | EnBaj (Marktheidenfeld) | Schaffberger Funktechnik (Pielenhofen). België: Van Stappen & Cada 
(Antwerpen) | De Backer Scheepselectro (Mariakerke) | Bart Desmidt (Mariakerke). Frankrijk: Radio Holland France (Le Havre, Marseille). Portugal: Radio 
Holland Portugal (Lisbon, Gafanha da Nazaré, Matosinhos). Slowakije: Metalcon s.r.o. (Bratislava). Bulgarije: Int.Marine Technologies Ltd (Rousse). 
Roemenië: SC Marine Tech Solutions SRL (Galati).


