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DM6000 Compact IDR

Optimale gegevensverzameling 

De DM6000 Compact IDR bevat de nieuwste 

technologie om op een betrouwbare manier 

maritieme gegevens te verzamelen. Met deze 

gegevens kunnen processen worden geopti-

maliseerd. In geval van calamiteiten kan de 

data eenvoudig worden uitgelezen om deze in 

de toekomst te voorkomen of te gebruiken 

voor educatie of trainingsdoeleinden.

Compact ontwerp

De DM6000 Compact IDR bevat de nieuwste 

technologie voor het vastleggen van reis- 

gegevens voor de binnenvaart. Het compacte 

ontwerp is optimaal voor de schepen voor de 

binnenvaart, werkboten, superjachten en 

pleziervaartuigen. Het biedt voordelige maar 

robuuste oplossingen voor het vastleggen van 

gegevens met minder benodigde ruimte, maar 

uitzonderlijke flexibiliteit.

Gemakkelijke installatie

Met dynamische installatie-opties maakt de 

DM6000 Compact IDR het mogelijk om uitge-

breide sensorgegevens van het schip vast te 

leggen voor een breed scala aan activiteiten 

op het schip. Van kamertoegangsrecords op 

superjachten tot koeltemperaturen van voed-

sel, training van de bemanning tot vergelijkin-

gen van vlootefficiëntie. De IDR stelt vloot-  

managers, scheepseigenaren, scheeps-  

managers en technische afdelingen in staat 

om de recorder te koppelen aan de scheeps-

gegevens. De flexibiliteit van het systeem biedt 

vertrouwen door uitgebreide gegevens-  

verzameling voor analyse na incidenten.

Gebaseerd op de IDR-software, biedt de 

DM6000 Compact IDR een scala aan functies, 

waaronder een toonaangevende visuele 

dashboardinterface via de V2-speler,

DM6000 Compact IDR
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Dutch Marine Technology heeft een maritieme “Blackbox” ontwikkeld, de DM6000 Compact 

IDR. Dit apparaat verzamelt nautische gegevens rondom veiligheid, duurzaamheid, betrouw-

baarheid en toekomstbestendigheid.



DM6000 Compact IDR

 + 1 x Audio-interface voor max. 3  

audio-ingangen (microfoons en/of 

marifoon)

 + 8 x Digitale ingangsinterface voor o.a. 

alarmsignalen:

 • Hoofdmotor

 • Pompen

 • Boegschroef

 • Generator

 + 1 x Analoge interface voor 4 ingangen 

(voortstuwing, boegschroef)

 • – 10 to + 10 V

 • 0 – 20 mA

 + Specifieke Ethernet-interfaces voor:

• Aandrijving (Canbus J1939)

• Boegschroeven (Ethernet)

 + Player V2 grafische interface voor 

installatie op Windows

 + Afmetingen hoofdunit: 

 • L x B x H: 340 x 250 x 200 mm

 • Gewicht: 6,4 kg

 • HS-code 85.43.9000

 + Optioneel:  

 • Brugbesturingseenheid

 • 1 x analoge interface voor 4 ingan-

gen (voortstuwing, boegschroef)

 • Extra interface voor 4x analoge 

microfoons

 • Extra NMEA-interface voor 8  

ingangen

 • Extra digitale interface voor 8 en/of 

16 ingangen

 • Waterdicht en brandwerend  

opslagmedium

 • Verwisselbare opslagmedia

 • Mogelijkheid voor bewaking op 

afstand
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installatiegemak op basis van de jarenlange 

commerciële retrofit-ervaring van DMT en de 

mogelijkheid voor onshore gegevensbewaking.

DM6000 Compact IDR zal qua ruimte weinig 

plek innemen, is onderhoudsvriendelijk en 

toegankelijk. Via 4G, 5G en/of satellietsysteem 

kunnen de gegevens op afstand worden ge-

deeld.

 + Centrale Compacte Processor Unit met 1TB 

opslag (+/- 180 dagen) werkend vanaf 

24VDC

 + 8 x NMEA input interface voor o.a.:

 • 1 x AIS

 • 1 x ROT

 • 1 x Roerstandmeter 

 • 1 x Piloot

 • 1 x Bochtaanwijzer 

 • 1 x Windmeter 

 • 1 x Echolood

 • 1 x GPS (kompas)

 + 1 x Video Interface for 2x Video in portrait /

landscape (1x radar, 1x Inland Ecdis). Inputs:

 • VGA  

 • Ethernet

 • DVI-D
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Dutch Marine Technology is gespecialiseerd in het leveren, installeren en onderhouden van 

nautische installaties aan boord van schepen. Wij bieden service en denken in oplossingen! 

Graag ontdekken we uw dagelijkse uitdagingen en leggen deze voor u vast in onze BlackBox 

DM6000 Compact IDR. Neem contact op! 


