Nyt GPS-anlæg på markedet
Af Ove Fuglsang Jensen

Der er kommet et nyt GPS-anlæg på markedet der
hedder AviRing.

Der har været et lignende anlæg på markedet i
en del år kaldt Skyleader fra Taiwan. Hvorledes
adskiller det nye anlæg sig fra det gamle?

1. Der påstås at AviRing er verdens letteste GPS-ring på 3,9 gram.
Skyleader version 4 vejer ringen 4 gram!
2. Der er i AviRing muligt at oplade og at aflæse i samme unit,
hvorimod Skyleader har en lade station og en aflæser.
3. AviRing benytter sig af Google Map/Google Earth. Hvis det er
rigtigt at AviRing benytter sig af Google Map er det en fordel,
fordi der i Google Earth er en mere avanceret kortopbygning med
højder på landskabet osv.
4. Batteriet i AviRing holder lidt over 10 timer - er det nok? Nej
det er det ikke efter min erfaring! Hvis man kun bruger anlægget
til Sektionsflyvninger skulle det være nok. Skal vi ud på de
længere afstande på Mellem/Lang er det ikke nok - hvorfor? Hvis
alt går vel med vejrliget og duerne kommer tidligt ud, kan det
være nok med 10 timer, men hvis nu løsladelserne bliver udsat til
senere på formiddagen eller måske næste dag - hvad så? Der har
Skyleader en fordel, fordi man kan vælge mellem forskellige

timetal 7-10-12 og til sidst 35 timer. Jeg kører fast på 35 timer på
Melle/Lang og hvis duerne bliver sluppet efter kl. 10-11 er der
rigeligt batteri. Hvis duerne slippes næste dag søndag tidligt har
jeg ca. 11 timer at køre på i en mellemdistance.
Batteriet i AviRing er integreret i ringen, og det er for det meste
batterierne der ikke holder er det min erfaring.
5. Et sæt AviRing koster 490 EUR=3675 Kr. Jeg mener Skyleader
koster ca. 1000 kr. mindre.
Nu er jeg nok klar over at der er en del her i Dk der har
Skyleader, men ikke bruger det fordi de har problemer med
aflæsning osv. Her må det siges klart, at kommer en due hjem fra
Merllem/Lang kan batteriet være kørt noget ned og give
problemer med aflæsningen. Man har da bare nogle batterier i
opladeren helt opladet og tager batteriet af ringen og kommer
det helt opladet batteri på ringen og vupti kan man aflæse ringen
uden problemer. Data i GPS.ringen forsvinder ikke ved at tage
batteriet af , men forsvinder først når data tappes fra ringen til
computeren.

AviRing har 5 aktive ringe og 5
træningsringe.

Her er adressen til information om AviRing med video og det
hele:
https://www.avirings.com/en/?fbclid=IwAR21n64v2MbSN_WNsl
UHtAMYu-MVcBxB3cluWzcX4H3i975RnEKksCjAUYU

