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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές πληροφορίες

Εγκατάσταση και λειτουργία του προϊόντος
Διασφαλίστε την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος.
• Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί, ζημιές στο σκάφος
ή/και εσφαλμένη απόδοση του προϊόντος.

• Η Raymarine® συνιστά την πιστοποιημένη εγκατάσταση από εγκεκριμένο εγκαταστάτη της
Raymarine®. Η πιστοποιημένη εγκατάσταση προσφέρει περισσότερα οφέλη εγγύησης προϊόντος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της Raymarine® και
ανατρέξτε στο ξεχωριστό έντυπο εγγύησης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος.

Προειδοποίηση: Πιθανή πηγή ανάφλεξης
Το παρόν προϊόν ΔΕΝ είναι εγκεκριμένο για χρήση σε επικίνδυνα/εύφλεκτα
περιβάλλοντα. ΜΗΝ εγκαθιστάτε σε επικίνδυνο/εύφλεκτο περιβάλλον (όπως σε
μηχανοστάσιο ή κοντά σε δεξαμενές καυσίμων).

Επισκευή και συντήρηση
Το παρόν προϊόν δεν περιέχει στοιχεία που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Για
θέματα συντήρησης και επισκευής, απευθυνθείτε στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
Raymarine®. Η μη εξουσιοδοτημένη επισκευή μπορεί να επηρεάσει την εγγύησή σας.

Ειδοποίηση ασφαλείας για τις ραδιοσυχνότητες
Δήλωση για την ακτινοβολία των ραδιοσυχνοτήτων
Οι πομποδέκτες AIS παράγουν και εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (ΕΜΕ) ραδιοσυχνοτήτων
(RF).

Δήλωση συμμόρφωσης (Παράγραφος 15.19)
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την παράγραφο 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία της
υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
1. Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
2. Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των

παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση FCC περί παρεμβολών (Παράγραφος 15.105 (b))
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για τις
ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των Κανόνων FCC.
Τα όρια αυτά έχουν τεθεί για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών
σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει,
χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και
δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις
ασύρματες επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές
σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές
στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη - γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί απενεργοποιώντας και
ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό - ο χρήστης συνιστάται να προσπαθήσει να αποκαταστήσει το
πρόβλημα των παρεμβολών υιοθετώντας ένα από τα παρακάτω μέτρα:
1. Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης
2. Αύξηση της απόστασης μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη
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3. Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο
είναι συνδεδεμένος ο δέκτης

4. Ζητήστε βοήθεια από τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης

Προειδοποίηση: Προειδοποίηση FCC (Παράγραφος 15.21)
Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις του παρόντος εξοπλισμού που δεν φέρουν τη
ρητή έγγραφη έγκριση της Raymarine Incorporated μπορεί να παραβιάζουν τη
συμμόρφωση με τους κανόνες FCC και να αφαιρούν από το χρήστη το δικαίωμα
λειτουργίας του εξοπλισμού.

Υπουργείο Βιομηχανίας Καναδά
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το πρότυπο RSS εξαίρεσης άδειας του Υπουργείου Βιομηχανίας
του Καναδά.
Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:
1. Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές.
2. Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των

παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της.
Αυτή η ψηφιακή συσκευή κλάσης Β συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

Υπουργείο Βιομηχανίας Καναδά (Γαλλικά)
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter

son fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Δήλωση συμμόρφωσης
Η Raymarine® βεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που
προβλέπει η Radio Equipment Directive 2014/53/EU.
Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο πιστοποιητικό της Δήλωσης συμμόρφωσης στη σχετική σελίδα
του προϊόντος, στη διεύθυνση www.raymarine.com.

Αποποίηση ευθυνών για τη συσκευή AIS
Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη συσκευή AIS700 έχουν καθαρά ενημερωτικό
χαρακτήρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να είναι ελλιπείς και εσφαλμένες. Θέτοντας σε λειτουργία
αυτό το προϊόν, αναγνωρίζετε αυτό το γεγονός και αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάθε
σχετικό κίνδυνο και, κατά συνέπεια, απαλλάσσετε τη Raymarine® και την SRT Marine Systems plc
από οποιαδήποτε αξίωση σχετιζόμενη με τη χρήση της συσκευής AIS.

Αποποίηση ευθυνών
Η Raymarine® δεν εγγυάται ότι το παρόν προϊόν δεν θα παρουσιάσει σφάλματα ή ότι είναι
συμβατό με προϊόντα κατασκευασμένα από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός
της Raymarine®.
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Raymarine® Η Raymarine δεν φέρει ευθύνη για ζημίες ή σωματικές βλάβες που μπορεί να
προκληθούν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος, από την αλληλεπίδραση
του προϊόντος με προϊόντα άλλων κατασκευαστών ή από σφάλματα στις πληροφορίες που
χρησιμοποιούνται από το προϊόν και παρέχονται από τρίτους.

Απόρριψη προϊόντος
Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία WEEE.

Η Oδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) απαιτεί
την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δήλωση εγγύησης
Δηλώσεις εγγύησης και σχετικά προνόμια
Για να δηλώσετε την κατοχή προϊόντος Raymarine®, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.raymarine.com/warranty και πραγματοποιήστε τη δήλωση online.
Είναι σημαντικό να δηλώσετε το προϊόν σας για να δικαιούστε όλα τα προνόμια της εγγύησης.
Η συσκευασία της μονάδας περιλαμβάνει μια ετικέτα γραμμωτού κώδικα που υποδεικνύει τον
αριθμό σειράς της μονάδας. Θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό σειράς κατά την online δήλωση
του προϊόντος. Συνιστάται να κρατήσετε την ετικέτα για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτήν
στο μέλλον.

Τεχνική ακρίβεια
Αποποίηση ευθύνης σχετικά με την τεχνική ακρίβεια
Στον βαθμό που μπορούμε να γνωρίζουμε, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν
έγγραφο ήταν σωστές κατά τον χρόνο παραγωγής του. Ωστόσο, η Raymarine® δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επιπλέον, η πολιτική της συνεχούς
βελτίωσης των προϊόντων που υιοθετούμε μπορεί να επιφέρει αλλαγή των προδιαγραφών
χωρίς προειδοποίηση. Κατά συνέπεια, η Raymarine® δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν
διαφορές ανάμεσα στο προϊόν και στο παρόν έγγραφο. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο
πρόσφατη έκδοση της τεκμηρίωσης του προϊόντος, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Raymarine®
(www.raymarine.com/manuals).
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2.1 Τεκμηρίωση προϊόντος
Για το προϊόν που διαθέτετε, παρέχεται η παρακάτω τεκμηρίωση:
Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα για λήψη ως PDF από τον ιστότοπο www.raymarine.com

Τεκμηρίωση

Περιγραφή Κωδικός

AIS700 Οδηγίες εγκατάστασης (Το παρόν έγγραφο)
Εγκατάσταση μονάδας AIS700 και σύνδεση σε ευρύτερο σύστημα
ναυτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

87326

Κεραία GNSS Πρότυπο στερέωσης
Διάγραμμα στερέωσης για τον δέκτη GNSS της μονάδας AIS700

87225

LightHouse™ 3 Οδηγίες λειτουργίας
Οδηγίες λειτουργίας για συμβατές οθόνες LightHouse™ 3

81370

LightHouse™ 2 Οδηγίες λειτουργίας
Οδηγίες λειτουργίας για συμβατές οθόνες LightHouse™ 2

81360
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2.2 Σχετικά προϊόντα
Το παρόν έγγραφο αφορά τα παρακάτω προϊόντα:

Κωδικός προϊόντος Όνομα Περιγραφή
E70476 AIS700 Η μονάδα AIS700 είναι ένας πομποδέκτης AIS

κλάσης Β με ενσωματωμένο διαχωριστή VHF που
χρησιμοποιείται για την προβολή πληροφοριών σε
πραγματικό χρόνο σε κοντινά σκάφη, χερσαίους
σταθμούς ή βοηθήματα πλοήγησης που διαθέτουν
πομποδέκτη AIS κλάσης Α ή Β.

Λήψη αριθμού MMSI (Maritime Mobile Service Identity)
Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει αριθμό MMSI για το σκάφος
σας.
Ο αριθμός MMSI είναι ένας εννιαψήφιος αριθμός που αποστέλλεται μέσω καναλιού
ραδιοσυχνοτήτων για την ταυτοποίηση του σκάφους ή του σταθμού που τον αποστέλλει. Εάν το
σκάφος σας διαθέτει ήδη αριθμό MMSI (χρησιμοποιείται για ασύρματο VHF DSC), θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τον ίδιο αριθμό MMSI για τον προγραμματισμό της μονάδας AIS700.

Σημείωση:
Εάν δεν καταχωρήσετε αριθμό MMSI, η μονάδα AIS700 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
αθόρυβη λειτουργία και θα λειτουργεί μόνο ως δέκτης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο αριθμός MMSI και τα στατικά δεδομένα πρέπει να εισάγονται
μόνο από αντιπρόσωπο της Raymarine® ή άλλον κατάλληλα εξειδικευμένο εγκαταστάτη ναυτικού
επικοινωνιακού εξοπλισμού σε σκάφη.
Ο χρήστης ΔΕΝ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτές τις ρυθμίσεις.
Σε ορισμένες περιοχές, προκειμένου να εκδοθεί ο αριθμός MMSI απαιτείται άδεια χειριστή
ασυρμάτου. Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση ενός αριθμού MMSI από τον ίδιο φορέα που εκδίδει
τις άδειες ασυρμάτων ή ασυρμάτων πλοίων στην περιοχή σας.
Στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο χρήστης
μπορεί να ρυθμίσει τον αριθμό MMSI και τα στατικά δεδομένα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα τηλεπικοινωνιών
για την περιοχή σας.
Για να δείτε μια λίστα με στοιχεία επικοινωνίας για την απόκτηση αριθμών MMSI, για ορισμένες
περιοχές, ανατρέξτε στο Παράρτημα A Ρυθμιστικοί φορείς και υποβολές αιτήσεων MMSI
.

Προειδοποίηση: Καταχώρηση αριθμού MMSI
Η καταχώρηση του αριθμού MMSI γίνεται μόνο μία φορά. Εάν καταχωρήσετε
λανθασμένο αριθμό ή εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό MMSI, θα πρέπει να
γίνει επαναπρογραμματισμός της μονάδας από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της Raymarine®.
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2.3 Συμβατές οθόνες
Μπορείτε να βλέπετε τις πληροφορίες AIS που λαμβάνει η μονάδα AIS700 σε μια συμβατή οθόνη.
Η μονάδα AIS700 είναι συμβατή με τις οθόνες MFD που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα
LightHouse™ 2 ή LightHouse™ 3, ή με πολυλειτουργικές οθόνες οργάνων που διαθέτουν λειτουργικό
σύστημα LightHouse™.
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2.4 Παρεχόμενα εξαρτήματα

1. AIS700
2. Κεραία GNSS
3. Καλώδιο τροφοδοσίας / δεδομένων 2 μ. (6,56 πόδια)
4. Καλώδιο ασυρμάτου VHF 1 μ. (3,28 πόδια)
5. Καλώδιο προσαρμογής DeviceNet σε SeaTalkng ® 1 μ. (3,28 πόδια)
6. Τσιμούχα κεραίας GNSS
7. Στήλη τοποθέτησης κεραίας GNSS
8. Εξαρτήματα στερέωσης μονάδας (4 αυτοκοχλιούμενες βίδες 8x19)
9. Παξιμάδι και ροδέλα M5 (γείωση)
10. Τεκμηρίωση
11. Εξαρτήματα στερέωσης κεραίας GNSS (3 μπουζόνια και παξιμάδια στερέωσης M3x40)
12. CD λογισμικού
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3.1 Επιλογή τοποθεσίας
Προειδοποίηση: Πιθανή πηγή ανάφλεξης
Το παρόν προϊόν ΔΕΝ είναι εγκεκριμένο για χρήση σε επικίνδυνα/εύφλεκτα
περιβάλλοντα. ΜΗΝ εγκαθιστάτε σε επικίνδυνο/εύφλεκτο περιβάλλον (όπως σε
μηχανοστάσιο ή κοντά σε δεξαμενές καυσίμων).

Γενικές απαιτήσεις θέσης
Όταν επιλέγετε θέση για τη μονάδα AIS700, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη μια σειρά από
παράγοντες.
• Εισροή νερού — Η μονάδα AIS700 πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το κατάστρωμα. Παρότι η
μονάδα AIS700 είναι αδιάβροχη, συνιστάται να την τοποθετήσετε σε προστατευόμενο σημείο,
ώστε να μην είναι άμεσα και μακροπρόθεσμα εκτεθειμένη στη βροχή και το θαλασσινό νερό.

• Εξαερισμός — Για να διασφαλίσετε την απαιτούμενη ροή αέρα:
– Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα AIS700 έχει τοποθετηθεί σε χώρο κατάλληλου μεγέθους.
– Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες. Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο
μεταξύ όλων των συσκευών του εξοπλισμού.

• Ηλεκτρικές παρεμβολές — Επιλέξτε ένα σημείο αρκετά μακριά από συσκευές που μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολές, όπως κινητήρες, γεννήτριες και ασύρματους πομπούς/δέκτες.

• Τροφοδοσία — Επιλέξτε ένα σημείο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πηγή τροφοδοσίας συνεχούς
ρεύματος (DC) του σκάφους. Έτσι, θα περιοριστεί το μήκος των καλωδίων στο ελάχιστο.

• Διαγνωστικοί έλεγχοι — Η μονάδα AIS700 πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου οι λυχνίες LED
διαγνωστικών ελέγχων θα είναι εύκολα ορατές.

• Επιφάνεια στερέωσης — Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα AIS700 διαθέτει την κατάλληλη στήριξη και
είναι τοποθετημένη σε ασφαλή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε μονάδες και μην ανοίγετε τρύπες σε
σημεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη δομή του σκάφους.

• Καλωδίωση — Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα AIS700 είναι τοποθετημένη σε σημείο που επιτρέπει
την κατάλληλη δρομολόγηση, στήριξη και σύνδεση των καλωδίων:
– Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης είναι 100 χιλ. (3,94 ίντσες), εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
– Χρησιμοποιήστε κλιπ για τα καλώδια, προκειμένου να μην ασκείται πίεση στους συνδέσμους.
– Εάν η εγκατάσταση απαιτεί την προσθήκη πολλών συσκευών φερρίτη σε ένα καλώδιο, πρέπει
να χρησιμοποιήσετε πρόσθετα κλιπ καλωδίου προκειμένου να διασφαλίσετε ότι θα παρέχεται η
απαραίτητη στήριξη για το επιπρόσθετο βάρος του καλωδίου.

Απαιτήσεις θέσης κεραίας GNSS
Η μονάδα AIS700 διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GNSS και συνοδεύεται από μια κεραία GNSS,
η οποία πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. ΜΗΝ συνδέσετε άλλη
κεραία GNSS πέραν της παρεχόμενης.
Η κεραία GNSS μπορεί να τοποθετηθεί είτε σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια είτε σε κατάλληλη
στήλη.
• Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε την κεραία σε επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην
κάτω πλευρά της επιφάνειας τοποθέτησης.

• Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε την κεραία σε στήλη, η στήλη αυτή θα πρέπει να έχει σπείρωμα
1 ίντσας 14 TPI.

Σημαντικό:
Η κεραία GNSS πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που παρέχει καλή απευθείας οπτική επαφή με
τον ουρανό σε όλο τον ορίζοντα.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που έχετε επιλέξει για την τοποθέτηση πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
• Είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν εμπόδια (π.χ. ιστία, φώτα έρευνας ή άλλες κατασκευές) που
μπορεί να εμποδίζουν την οπτική επαφή με τον ουρανό.

• Είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, ώστε η κεραία να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερή. Όσο πιο
σταθερή είναι η κεραία, τόσο πιο αποτελεσματικά θα παρακολουθεί τους δορυφόρους και θα
παρέχει σταθερά δεδομένα.
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• Βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά (τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια)) από άλλες κεραίες και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΜΗΝ τοποθετήσετε την κεραία:
• Σε σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος να την πατήσει ή να σκοντάψει κάποιος πάνω της.
• Σε ιστό. Σε αυτή την περίπτωση, η κεραία θα περιστρέφεται και τα δεδομένα θέσης που θα
παρέχει θα έχουν σημαντικά σφάλματα.

• Εντός της διαδρομής μιας δέσμης ραντάρ.

Οδηγίες εγκατάστασης EMC
Ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα της Raymarine® συμμορφώνονται με τους κατάλληλους
κανονισμούς Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), για να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές ανάμεσα στον εξοπλισμό, καθώς και την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν αυτές
οι παρεμβολές στην απόδοση του συστήματός σας.
Απαιτείται σωστή εγκατάσταση για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της απόδοσης EMC.

Σημείωση:
Στις περιοχές όπου υπάρχουν ακραίες συνθήκες παρεμβολών EMC, μπορεί να παρατηρήσετε
κάποιες ελάχιστες παρεμβολές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να απομακρύνετε τη μονάδα
AIS700 από την πηγή των παρεμβολών.

Για βέλτιστη απόδοση EMC συνιστάται, όποτε είναι δυνατόν:
• Raymarine® Ο εξοπλισμός και τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν να βρίσκονται:
– Τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) μακριά από κάθε εξοπλισμό μετάδοσης ή καλώδια που μεταφέρουν
ραδιοσήματα, π.χ. ασύρματους VHF, καλώδια και κεραίες. Στην περίπτωση των ασυρμάτων
SSB, η απόσταση πρέπει να αυξηθεί στα 2 μ. (7 πόδια).

– Πάνω από 2 μ. (7 πόδια) από την εμβέλεια μιας δέσμης ραντάρ. Μια δέσμη ραντάρ συνήθως
υποτίθεται ότι απλώνεται 20 μοίρες επάνω και κάτω από το στοιχείο που εκπέμπει ακτινοβολία.

• Η μονάδα AIS700 πρέπει να τροφοδοτείται από ξεχωριστή μπαταρία από αυτή που
χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της μηχανής. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να
αποφευχθούν προβλήματα λειτουργίας και απώλειας δεδομένων, τα οποία μπορούν να
προκληθούν εάν το σύστημα εκκίνησης της μηχανής δεν διαθέτει ξεχωριστή μπαταρία.

• Raymarine® Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα καθορισμένα καλώδια Raymarine.
• Μην κόβετε ή επιμηκύνετε τα καλώδια, εκτός εάν αυτό περιγράφεται με ακρίβεια στις οδηγίες
εγκατάστασης.

Σημείωση: Όταν δεν μπορείτε να τηρήσετε τις παραπάνω συστάσεις λόγω περιορισμών κατά
την εγκατάσταση, να εξασφαλίζετε πάντα τη μέγιστη δυνατή απόσταση ανάμεσα στα διάφορα
στοιχεία του ηλεκτρικού εξοπλισμού, για να παρέχετε τις καλύτερες συνθήκες απόδοσης EMC
σε όλη την εγκατάσταση.

Συσκευή εξασθένισης φερρίτη
• Raymarine® Τα καλώδια Raymarine μπορεί να διαθέτουν προτοποθετημένες συσκευές
εξασθένισης φερρίτη, ή να συνοδεύονται από τέτοιου είδους συσκευές. Είναι σημαντικές για τη
σωστή απόδοση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Εάν οι συσκευές φερρίτη παρέχονται
ξεχωριστά, δηλ. δεν είναι προτοποθετημένες στα καλώδια, θα πρέπει να τις τοποθετήσετε
ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες.

• Εάν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε μια συσκευή φερρίτη για οποιονδήποτε σκοπό (π.χ.
εγκατάσταση ή συντήρηση), πρέπει να την επανατοποθετήσετε στην αρχική της θέση πριν από τη
χρήση του προϊόντος.

• Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες συσκευές φερρίτη που παρέχονται από τη
Raymarine® ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

• Εάν η εγκατάσταση απαιτεί την τοποθέτηση πολλών συσκευών φερρίτη σε ένα καλώδιο, θα
πρέπει να γίνει χρήση πρόσθετων κλιπ για να αποφευχθεί η άσκηση πίεσης στους συνδέσμους
λόγω του μεγαλύτερου βάρους των συσκευών φερρίτη.
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Συνδέσεις σε άλλο εξοπλισμό
Απαιτήσεις για συσκευές φερρίτη σε καλώδια άλλων κατασκευαστών (εκτός της Raymarine®)
Εάν πρόκειται να συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε άλλον εξοπλισμό με χρήση καλωδίου που δεν
παρέχεται από τη Raymarine®, θα ΠΡΕΠΕΙ να συνδέσετε μια συσκευή εξασθένισης φερρίτη στο
άκρο του καλωδίου που βρίσκεται κοντά στη μονάδα AIS700.

Παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων
Ορισμένες εξωτερικές, ηλεκτρικές συσκευές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσουν
παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων στις συσκευές GPS, AIS και VHF, εάν δεν είναι κατάλληλα μονωμένες
και εκπέμπουν υπερβολικά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
Οι λαμπτήρες και οι ταινίες LED, καθώς και οι επίγειοι τηλεοπτικοί δέκτες αποτελούν ορισμένα
συνηθισμένα παραδείγματα τέτοιων εξωτερικών συσκευών.
Για να ελαχιστοποιήσετε τις από τέτοιου είδους συσκευές:
• Φροντίστε να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις συσκευές GPS, AIS και VHF.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας των εξωτερικών συσκευών δεν έχουν μπλεχτεί με τα
καλώδια τροφοδοσίας ή ρεύματος των συσκευών GPS, AIS και VHF.

• Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε μία ή περισσότερες συσκευές φερρίτη για την
καταστολή των υψηλών συχνοτήτων στη συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Οι συσκευές φερρίτη θα πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου, ώστε να είναι αποτελεσματικές στο
εύρος 100 MHz έως 2,5 GHz. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν στο καλώδιο τροφοδοσίας
και σε κάθε άλλο καλώδιο που εξέρχεται από τη συσκευή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εξόδου κάθε καλωδίου από τη συσκευή.

Απόσταση ασφαλείας από πυξίδες
Για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές από τις μαγνητικές πυξίδες του σκάφους, βεβαιωθείτε ότι
τηρείται επαρκής απόσταση από τη μονάδα AIS700.
Κατά την επιλογή της κατάλληλης θέσης για τη μονάδα AIS700, θα πρέπει να επιδιώκετε να
τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση από τις πυξίδες. Συνήθως, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι
τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, σε ορισμένα μικρότερα σκάφη,
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση της μονάδας AIS700 σε τόσο μεγάλη απόσταση από
την πυξίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επιλογή του σημείου τοποθέτησης, βεβαιωθείτε ότι
η πυξίδα δεν επηρεάζεται από τη μονάδα AIS700 όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη.
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AIS700 διαστάσεις
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3.2 Τοποθέτηση της μονάδας AIS700
Πριν τοποθετήσετε τη μονάδα AIS700, βεβαιωθείτε για τα εξής:
• Έχετε επιλέξει ένα κατάλληλο σημείο (απαιτείται μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια).
• Έχετε προσδιορίσει τις σχετικές καλωδιακές συνδέσεις και τη διαδρομή του καλωδίου.

1. Σημαδέψτε το σημείο όπου θα γίνουν οι τρύπες στερέωσης στην επιφάνεια τοποθέτησης,
χρησιμοποιώντας τη μονάδα AIS700 ως οδηγό.

2. Ανοίξτε τις τρύπες για τα εξαρτήματα στερέωσης, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι κατάλληλου
μεγέθους.

3. Βιδώστε τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης, ώστε να φτάσουν περίπου μέχρι τη μέση
των τρυπών.

4. Τοποθετήστε τη μονάδα AIS700 πάνω από τις βίδες στερέωσης και πιέστε την προς τα κάτω για
να ασφαλίσει στη θέση της.

5. Σφίξτε καλά τις βίδες.
6. Συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια.
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3.3 Στερέωση της κεραίας
Για να στερεώσετε την κεραία:
1. Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο για την κεραία, όπως περιγράφεται στην ενότητα Απαιτήσεις

θέσης κεραίας GNSS.
2. Τοποθετήστε την κεραία ακολουθώντας είτε τη διαδικασία Τοποθέτηση σε επιφάνεια είτε τη

διαδικασία Τοποθέτηση σε στήλη, ανάλογα με την περίπτωση.

Τοποθέτηση σε στήλη
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε την κεραία σε στήλη, προμηθευτείτε μια στήλη με κατάλληλο μήκος
και σπείρωμα 1 ίντσας 14 TPI.

1 Κεραία GNSS
2 Προσαρμογέας τοποθέτησης σε στήλη
3 Στήλη τοποθέτησης (δεν παρέχεται)

1. Αφού βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ενότητα Απαιτήσεις
θέσης κεραίας GNSS, στερεώστε καλά τη στήλη σε κατάλληλο, ασφαλές σημείο.
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2. Αφαιρέστε και κρατήστε τις βίδες που στερεώνουν την κεραία στον προσαρμογέα τοποθέτησης
σε στήλη και έπειτα διαχωρίστε αυτά τα δύο στοιχεία.

3. Βιδώστε τον προσαρμογέα τοποθέτησης σε στήλη πάνω στη στήλη και βεβαιωθείτε ότι είναι
καλά στερεωμένος.

4. Περάστε το καλώδιο της κεραίας από το κέντρο του προσαρμογέα τοποθέτησης σε στήλη και
έπειτα από το κέντρο της στήλης.

5. Αφού βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι πουθενά πιασμένο, τοποθετήστε την κεραία στον
προσαρμογέα τοποθέτησης σε στήλη έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένες οι τρύπες για τις
βίδες και έπειτα στερεώστε την κεραία με τις 3 βίδες που έχετε κρατήσει από το βήμα 2.

Τοποθέτηση σε επιφάνεια
Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε την κεραία σε επιφάνεια, μπορείτε να δρομολογήσετε το καλώδιο
είτε κεντρικά (επιλογή Α) είτε από το πλάι της κεραίας (επιλογή Β).
1. Αφαιρέστε τις 3 βίδες που στερεώνουν την κεραία στον προσαρμογέα τοποθέτησης σε στήλη

και έπειτα αφαιρέστε τον προσαρμογέα από την κεραία.
2. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πρότυπο στερέωσης, βάλτε τα κατάλληλα σημάδια και

ανοίξτε τις τρύπες στερέωσης.
• ΕΠΙΛΟΓΗ Α: Εάν το καλώδιο πρόκειται να περάσει μέσα από την επιφάνεια τοποθέτησης,
ανοίξτε μια κεντρική τρύπα 19 χιλ. (0,75 ιντσών) για το καλώδιο.

• ΕΠΙΛΟΓΗ Β: Εάν το καλώδιο πρόκειται να περάσει από το πλάι της κεραίας (δηλαδή,
πάνω από την επιφάνεια τοποθέτησης), αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από το άκρο του
καναλιού καλωδίων και περάστε το καλώδιο μέσα από το κανάλι (1). Εάν δεν γίνει σωστή η
δρομολόγηση, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο καλώδιο.

3. Βιδώστε τα παρεχόμενα μπουζόνια (2) στην κάτω πλευρά της κεραίας.
4. Κολλήστε την παρεχόμενη τσιμούχα (3) στην επιφάνεια τοποθέτησης, διασφαλίζοντας ότι οι

τρύπες που υπάρχουν στην τσιμούχα συμπίπτουν με τις τρύπες που έχετε ανοίξει.
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5. Δρομολογήστε το καλώδιο ως εξής:
• Για την επιλογή Α, περάστε το καλώδιο μέσα από την κεντρική τρύπα.
• Για την επιλογή Β, δρομολογήστε το καλώδιο κατά μήκος του καναλιού καλωδίων.

6. Τοποθετήστε προσεκτικά την κεραία, έτσι ώστε τα μπουζόνια να μην προεξέχουν από τις
τρύπες στην επιφάνεια τοποθέτησης.

7. Στερεώστε την κεραία στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα παξιμάδια στερέωσης
(4).

Σημείωση:
• Τα παξιμάδια στερέωσης που παρέχονται με το προϊόν μπορεί να διαφέρουν ελαφρά από αυτά
που βλέπετε στην εικόνα.

• Να χρησιμοποιείτε μόνο τα μπουζόνια και τα παξιμάδια στερέωσης που παρέχονται με την
κεραία.
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4.1 Επισκόπηση συνδέσεων

Σύνδεση Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια:
1 Σύνδεση GNSS Κεραία GNSS Ενσωματωμένο καλώδιο

κεραίας GNSS
2 Βιδωτή σύνδεση γείωσης Γείωση RF σκάφους μόνο Ανατρέξτε στην ενότητα

για τη γείωση.
3 Σύνδεση κεραίας Κεραία VHF Καλώδιο κεραίας VHF
4 Σύνδεση VHF Ασύρματος VHF Παρεχόμενο καλώδιο

ασυρμάτου VHF
5 Σύνδεση NMEA 2000 /

SeaTalkng ®
Κεντρικό δίκτυο
(backbone) NMEA 2000 ή
SeaTalkng ®

Παρεχόμενο καλώδιο
προσαρμογής DeviceNet
σε SeaTalkng ® ή καλώδιο
διακλάδωσης DeviceNet

6 Σύνδεση USB Υπολογιστής Καλώδιο Micro B USB
7 Σύνδεση τροφοδοσίας και

δεδομένων
• Τροφοδοσία 12 / 24 V dc
• Συσκευές NMEA 0183
• Διακόπτης αθόρυβης
λειτουργίας

Παρεχόμενο καλώδιο
τροφοδοσίας / δεδομένων
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Πίνακας συνδέσεων δεδομένων
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τους τύπους των δεδομένων που μπορείτε να στείλετε και
να λάβετε χρησιμοποιώντας τους διάφορους συνδυασμούς συνδέσεων δεδομένων NMEA 0183
(χαμηλού / υψηλού ρυθμού baud), NMEA 2000 / SeaTalkng ® και USB.
Είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό συνδυασμό συνδέσεων ώστε να μπορείτε να στέλνετε και
να λαμβάνετε τους τύπους δεδομένων που θέλετε.
Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε ότι μπορείτε να
στείλετε δεδομένα GNSS στη μονάδα AIS700 μέσω μιας θύρας ΝΜΕΑ 0183 διαμορφωμένης για
χαμηλό ρυθμό baud (4.800) και έπειτα να εξάγετε αυτά τα δεδομένα, μαζί με δεδομένα AIS, στην
άλλη θύρα NMEA 0183 που έχει διαμορφωθεί για υψηλό ρυθμό baud (38.400).
Όταν εισάγονται δεδομένα στη μία θύρα NMEA 0183, εξάγονται στην άλλη θύρα NMEA 0183. Δεν
μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε δεδομένα στην ίδια θύρα NMEA 0183.
ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ

NMEA 0183 (4.800) NMEA 0183 (38.400) NMEA 2000 /
SeaTalkng ®

USB

GNSS AIS GNSS AIS GNSS AIS GNSS AIS
NMEA
0183
(4.800)
GNSS
NMEA
0183
(38.400)
GNSS
NMEA
2000 /
SeaTalk-
ng®
GNSS

Σημαντικό:
Για να αποφύγετε πιθανές διενέξεις ή βρόχους δεδομένων, δεν πρέπει να συνδέετε πολλά
πρωτόκολλα δικτύου στην ίδια συσκευή. Δηλαδή:
• ΜΗΝ συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε μια οθόνη MFD χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις
συνδέσεις NMEA 0183 και SeaTalkng ®/ NMEA 2000.

• ΜΗΝ συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε έναν ασύρματο VHF χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις
συνδέσεις NMEA 0183 και SeaTalkng ®/ NMEA 2000.

• ΜΗΝ συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις
συνδέσεις NMEA 0183 και USB.

• Εάν θέλετε να συνδέσετε τη μονάδα σε έναν ασύρματο VHF με δυνατότητα AIS, θα πρέπει
πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AIS του ασυρμάτου VHF. Για λεπτομέρειες σχετικά
με την απενεργοποίηση της λειτουργίας AIS, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του ασυρμάτου.

4.2 Σύνδεση USB
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα AIS700, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο λογισμικό proAIS2 μέσω υπολογιστή συνδεδεμένου στη θύρα
USB.

Σημαντικό:
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η εισαγωγή αριθμού MMSI που δεν έχει προηγουμένως
εκχωρηθεί στον τελικό χρήση με τη σωστή διαδικασία και η εισαγωγή άλλων ανακριβών
δεδομένων σε αυτήν τη συσκευή θεωρούνται παραβιάσεις των κανόνων της Ομοσπονδιακής
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Επιτροπής Επικοινωνιών. Ο αριθμός MMSI και τα στατικά δεδομένα πρέπει να εισάγονται μόνο
από αντιπρόσωπο της Raymarine ή άλλον κατάλληλα εξειδικευμένο εγκαταστάτη ναυτικού
επικοινωνιακού εξοπλισμού σε σκάφη.
Φροντίστε να ελέγξετε τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας, προκειμένου να είστε
βέβαιοι ότι επιτρέπεται να διαμορφώσετε τα δεδομένα MMSI στη μονάδα σας.

1. AIS700
2. Καλώδιο προσαρμογής USB Micro-B σε Type A (δεν παρέχεται)
3. Υπολογιστής με εγκατεστημένο το λογισμικό proAIS2

Σημείωση:
• Η σύνδεση USB με τον υπολογιστή θα παρέχει τροφοδοσία στη μονάδα, έτσι ώστε να είναι
εφικτή η διαμόρφωσή της πριν από την εγκατάσταση.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση της μονάδας AIS700, ανατρέξτε στο .

Προειδοποίηση: Τροφοδοσία από συσκευή USB
ΜΗΝ συνδέετε καμία συσκευή που να απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας
στη θύρα USB του προϊόντος.
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4.3 Σύνδεση τροφοδοσίας

1. Καλώδιο τροφοδοσίας / δεδομένων (παρέχεται)
2. Αρνητικός (–) μαύρος αγωγός τροφοδοσίας
3. Θετικός (+) κόκκινος αγωγός τροφοδοσίας
4. Σύνδεση κατάλληλης αδιαβροχοποίησης (δεν παρέχεται)
5. Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας για σύνδεση στον διακόπτη κυκλώματος / πηγή

τροφοδοσίας του σκάφους
6. Πηγή τροφοδοσίας (12 / 24 V dc)

Σημείωση: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τροφοδοσία μέσω διακόπτη κυκλώματος ή να
προστατεύετε τη μονάδα συνδέοντας μια ασφάλεια 3 A σε σειρά στον κόκκινο θετικό (+) αγωγό.

Διανομή τροφοδοσίας
Συστάσεις και βέλτιστη πρακτική
• Η συσκευή συνοδεύεται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο
τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε καλώδιο τροφοδοσίας που
έχει σχεδιαστεί για άλλη συσκευή ή παρέχεται με άλλη συσκευή.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαπιστώσετε ποιους αγωγούς
διαθέτει το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σας και πού πρέπει να τους συνδέσετε,
ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τροφοδοσίας.

• Για περισσότερες πληροφορίες υλοποίησης σχετικά με ορισμένες συνηθισμένες συνθήκες
διανομής τροφοδοσίας, δείτε παρακάτω.

Σημαντικό:
Κατά το σχεδιασμό και την καλωδίωση, πρέπει να συνυπολογίσετε τις υπόλοιπες συσκευές
που περιλαμβάνονται στο σύστημα, καθώς ορισμένες από αυτές (π.χ. μονάδες βυθόμετρου)
μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά το ηλεκτρικό σύστημα του σκάφους απαιτώντας ιδιαίτερα
αυξημένη τροφοδοσία.

Σημείωση:
Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται ως κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να
προστατεύσετε τη συσκευή σας. Καλύπτουν τις συνήθεις συνθήκες τροφοδοσίας ενός σκάφους,
αλλά ΔΕΝ καλύπτουν κάθε πιθανή περίπτωση. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το πώς μπορείτε
να εξασφαλίσετε το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της Raymarine ή σε ηλεκτρολόγο σκαφών που διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση.

Υλοποίηση — Απευθείας σύνδεση με μπαταρία
• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην
μπαταρία του σκάφους, μέσω ασφάλειας ή διακόπτη με την κατάλληλη ονομαστική τιμή.
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• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή ενδέχεται να ΜΗΝ περιλαμβάνει
ξεχωριστό αγωγό γείωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε μόνο τον κόκκινο και το
μαύρο αγωγό του καλωδίου τροφοδοσίας.

• Εάν το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας ΔΕΝ διαθέτει ενσωματωμένη ασφάλεια σε σειρά,
ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετήσετε μια ασφάλεια ή ένα διακόπτη με κατάλληλη ονομαστική τιμή ανάμεσα
στον κόκκινο αγωγό και στο θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας.

• Ανατρέξτε στις πληροφορίες για τις ονομαστικές τιμές των ασφαλειών σε σειρά που
περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση της συσκευής.

• Εάν θέλετε να προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή, φροντίστε
να τηρήσετε τις σχετικές οδηγίες της ενότητας Προεκτάσεις καλωδίων τροφοδοσίας που
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση της συσκευής.

A Περίπτωση σύνδεσης μπαταρίας Α: Ενδείκνυται για σκάφη με κοινό σημείο γείωσης RF Σε
αυτή την περίπτωση, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος διαθέτει ξεχωριστό
αγωγό γείωσης, θα πρέπει να συνδέσετε αυτόν τον αγωγό στο κοινό σημείο γείωσης
του σκάφους.

B Περίπτωση σύνδεσης μπαταρίας Β: Ενδείκνυται για σκάφη χωρίς κοινό σημείο γείωσης RF
Σε αυτή την περίπτωση, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος διαθέτει ξεχωριστό
αγωγό γείωσης, θα πρέπει να συνδέσετε αυτόν τον αγωγό απευθείας στον αρνητικό
ακροδέκτη της μπαταρίας.
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Υλοποίηση — Σύνδεση σε πίνακα διανομής

• Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλο
διακόπτη του πίνακα διανομής του σκάφους ή σε εργοστασιακό σημείο διανομής τροφοδοσίας.

• Η παροχή ρεύματος στο σημείο διανομής θα πρέπει να γίνεται από την κύρια πηγή τροφοδοσίας
του σκάφους με καλώδιο 8 AWG (8,36 χιλ.2).

• Ιδανικά, κάθε στοιχείο του εξοπλισμού πρέπει να συνδέεται με ξεχωριστό διακόπτη ή ασφάλεια
κατάλληλης ονομαστικής τιμής και να διαθέτει την κατάλληλη προστασία κυκλώματος. Στις
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο και υπάρχουν περισσότερα από ένα στοιχεία του
εξοπλισμού συνδεδεμένα με τον ίδιο διακόπτη, χρησιμοποιήστε ξεχωριστές ασφάλειες σε σειρά
για κάθε κύκλωμα τροφοδοσίας ώστε να εξασφαλίσετε την απαραίτητη προστασία.

1 Θετική σειρά (+)
2 Αρνητική σειρά (-)
3 Διακόπτης κυκλώματος
4 Ασφάλεια
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• Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να τηρείτε τις προτεινόμενες ονομαστικές τιμές των διακοπτών /
ασφαλειών που αναφέρονται στην τεκμηρίωση της συσκευής.

Σημαντικό:
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κατάλληλη ονομαστική τιμή για το θερμικό διακόπτη ή την ασφάλεια
εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών που θα συνδέσετε.

Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας
Εάν θέλετε να προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή, φροντίστε
να ακολουθήσετε τις παρακάτω συμβουλές:
• Το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε μονάδας του συστήματός σας πρέπει να δρομολογείται ως
ξεχωριστό καλώδιο 2 αγωγών από τη μονάδα μέχρι την μπαταρία ή τον πίνακα διανομής του
σκάφους.

• Για τις προεκτάσεις των καλωδίων τροφοδοσίας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε καλώδιο
με ελάχιστο διαμέτρημα 16 AWG (1,31 χιλ.2). Για καλωδιώσεις που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα,
συνιστάται να προτιμήσετε καλώδιο μεγαλύτερου διαμετρήματος (π.χ. 14 AWG (2,08 χιλ.2) ή
12 AWG (3,31 χιλ.2) ).

• Μια σημαντική προϋπόθεση για οποιοδήποτε μήκος καλωδίου τροφοδοσίας
(συμπεριλαμβανομένων των προεκτάσεων) είναι η διασφάλιση μιας συνεχούς ελάχιστης τάσης
10,8 V στο σύνδεσμο τροφοδοσίας της συσκευής, με πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία στα 11 V.

Σημαντικό: Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες συσκευές του συστήματός σας (π.χ. μονάδες
βυθόμετρου) μπορεί να δημιουργήσουν αιχμές τάσης ορισμένες φορές, επηρεάζοντας έτσι την
τάση που είναι διαθέσιμη για τις υπόλοιπες συσκευές.

Γείωση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις ξεχωριστές οδηγίες γείωσης που παρέχονται στην
τεκμηρίωση του προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες
Συνιστάται να ακολουθείτε τη βέλτιστη πρακτική σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
σκαφών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στα παρακάτω πρότυπα:
• Επαγγελματικός κώδικας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων σε σκάφη BMEA
• Πρότυπο εγκαταστάσεων NMEA 0400
• Ηλεκτρολογικά συστήματα AC & DC σε σκάφη ABYC E-11
• Φορτιστές μπαταριών και αντιστροφείς ABYC A-31
• Αντικεραυνική προστασία ABYC TE-4

Γείωση
Η μονάδα AIS700 διαθέτει αποκλειστική γείωση που περιορίζει τις πιθανές βλάβες από κοντινούς
κεραυνούς.

Το σημείο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στη γείωση RF του σκάφους. ΜΗΝ συνδέσετε το σημείο
γείωσης σε σημείο που είναι συνδεδεμένο στον αρνητικό ακροδέκτη μπαταρίας 0 V του σκάφους.
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1. Παξιμάδι M5 (παρέχεται)
2. Οδοντωτή ροδέλα M5 (παρέχεται)
3. Ιμάντας γείωσης συνδεδεμένος στη γείωση RF του σκάφους (δεν παρέχεται)
4. Μπουζόνι γείωσης
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4.4 Σύνδεση NMEA 2000 / SeaTalkng ®
Η μονάδα AIS700 μπορεί να μεταδώσει δεδομένα σε συσκευές συνδεδεμένες σε δίκτυα διαύλου
CAN SeaTalkng ® ή NMEA 2000. Η σύνδεση της μονάδας AIS700 γίνεται μέσω του συνδέσμου
DeviceNet που υπάρχει στο κάτω μέρος της μονάδας.

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο προσαρμογής DeviceNet σε SeaTalkng ® για να
συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε μια διαθέσιμη υποδοχή διακλάδωσης ενός κεντρικού δικτύου
(backbone) SeaTalkng ®.

2. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε ένα κεντρικό δίκτυο (backbone)
NMEA 2000 χρησιμοποιώντας ένα τυπικό καλώδιο DeviceNet (δεν παρέχεται).

Σημείωση:
1. Η μονάδα AIS700 πρέπει να συνδεθεί σε κεντρικό δίκτυο (backbone) με σωστή απόληξη. Δεν

μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα AIS700 απευθείας σε μια οθόνη MFD.
2. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργία ενός κεντρικού δικτύου (backbone), ανατρέξτε

στις οδηγίες που συνοδεύουν τη μονάδα SeaTalkng ® / NMEA 2000.
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4.5 Σύνδεση NMEA 0183
Η μονάδα AIS700 μπορεί να μεταδώσει δεδομένα σε συσκευές συνδεδεμένες μέσω NMEA 0183. Η
μονάδα AIS700 συνδέεται μέσω των αγωγών NMEA 0183 που υπάρχουν στο καλώδιο τροφοδοσίας
/ δεδομένων.

Σημείωση: Παρότι είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξαγωγή δεδομένων AIS και GNSS, ΔΕΝ συνιστάται
να εξάγετε δεδομένα GNSS σε εξωτερικές συσκευές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
διενέξεις δεδομένων ή/και προβλήματα απόδοσης. Η δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων GNSS
προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς.

Η μονάδα AIS700 περιλαμβάνει 2 αμφίδρομες θύρες NMEA 0183. Μπορείτε να διαμορφώσετε
τον ρυθμό baud για κάθε θύρα μέσω του παρεχόμενου λογισμικού proAIS2. Και οι δύο θύρες
υποστηρίζουν την πολυπλεξία, με αποτέλεσμα τα δεδομένα που παρέχονται σε μία θύρα να
μπορούν να συνδυαστούν με τα δεδομένα AIS και την έξοδο της άλλης θύρας.
Κατά κανόνα, η θύρα 1 συνδέεται σε οθόνη MFD και διαμορφώνεται για ρυθμό baud 38.400,
δηλ. για τον ρυθμό baud που απαιτείται για τη μεταφορά δεδομένων AIS. Η θύρα 2 συνδέεται σε
αισθητήρα κατεύθυνσης ή άλλη συσκευή ΝΜΕΑ 0183 και διαμορφώνεται για ρυθμό baud 4.800.

Σημαντικό:
Για να αποφύγετε πιθανές διενέξεις ή βρόχους δεδομένων, δεν πρέπει να συνδέετε πολλά
πρωτόκολλα δικτύου στην ίδια συσκευή. Δηλαδή:
• ΜΗΝ συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε μια οθόνη MFD χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις
συνδέσεις NMEA 0183 και SeaTalkng ®/ NMEA 2000.

• ΜΗΝ συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε έναν ασύρματο VHF χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις
συνδέσεις NMEA 0183 και SeaTalkng ®/ NMEA 2000.

• ΜΗΝ συνδέσετε τη μονάδα AIS700 σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τις
συνδέσεις NMEA 0183 και USB.

• Εάν θέλετε να συνδέσετε τη μονάδα σε έναν ασύρματο VHF με δυνατότητα AIS, θα πρέπει
πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AIS του ασυρμάτου VHF. Για λεπτομέρειες σχετικά
με την απενεργοποίηση της λειτουργίας AIS, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του ασυρμάτου.

Παρακάτω προσδιορίζονται οι αγωγοί σύνδεσης ΝΜΕΑ 0183 του καλωδίου τροφοδοσίας /
δεδομένων.

1 Καφέ (HI OUT +) 2 Μπλε (HI OUT –)

3 Άσπρο (HI IN +) 4 Πράσινο (HI IN –)
5 Μοβ (LO OUT +) 6 Ροζ (LO OUT –)
7 Γκρι (LO IN +) 8 Κίτρινο (LO IN –)

Συνδέσεις 37



4.6 Σύνδεση κεραίας GPS (GNSS)
Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία GNSS στη μονάδα AIS700 χρησιμοποιώντας τη σύνδεση κεραίας
GNSS. Η κεραία διαθέτει καλώδιο 10 μ. (33 πόδια) για σύνδεση με τη μονάδα AIS700.

Σημείωση: ΜΗΝ συνδέσετε άλλη κεραία από αυτήν που παρέχεται με τη μονάδα AIS700.

Εάν η κεραία δεν είναι συνδεδεμένη ή έχει συνδεθεί με λάθος τρόπο, η μονάδα AIS700 θα
λειτουργεί σε αθόρυβη λειτουργία. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα AIS700 δεν θα
μεταδίδει, αλλά μόνο θα λαμβάνει δεδομένα.
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4.7 Σύνδεση κεραίας VHF
Συνδέστε μια κεραία VHF (δεν παρέχεται) στη μονάδα AIS700 χρησιμοποιώντας τη σύνδεση
κεραίας VHF.

Απαιτήσεις κεραίας VHF
Η κεραία VHF πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

Ζώνη συχνοτήτων 156,025 MHz έως 162,025 MHz

VSWR (Λόγος στάσιμου κύματος τάσης) Δεν πρέπει να υπερβαίνει τον λόγο 2:1

Σύνθετη αντίσταση 50 Ω

Ευαισθησία 3dBi μέγ.

Σύνδεσμος PL-259
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4.8 Σύνδεση ασυρμάτου VHF
Στα συστήματα που διαθέτουν ασύρματο VHF DSC, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της κεραίας
VHF συνδέοντας τη σύνδεση VHF του ασυρμάτου με τη σύνδεση ασυρμάτου VHF της μονάδας
AIS700 και, έπειτα, συνδέοντας την κεραία VHF στη σύνδεση κεραίας της μονάδας AIS700.
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4.9 Σύνδεση διακόπτη αθόρυβης λειτουργίας
Στην αθόρυβη λειτουργία, η μονάδα AIS700 σταματάει να μεταδίδει δεδομένα θέσης και λειτουργεί
αποκλειστικά ως δέκτης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία χρησιμοποιώντας
μια συνδεδεμένη οθόνη MFD και συνδέοντας έναν διακόπτη στους σχετικούς αγωγούς του
καλωδίου τροφοδοσίας / δεδομένων. Για λεπτομέρειες σχετικά με την ενεργοποίηση της αθόρυβης
λειτουργίας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της οθόνης MFD.

Σημείωση: Ο διακόπτης αθόρυβης λειτουργίας παρακάμπτει τη ρύθμιση αθόρυβης λειτουργίας
της οθόνης MFD.

1. Καλώδιο τροφοδοσίας / δεδομένων (παρέχεται)
2. Ανοιχτός πράσινος αγωγός
3. Πορτοκαλί αγωγός
4. Διακόπτης (δεν παρέχεται)
Σφίξτε ή συγκολλήστε τις συνδέσεις των αγωγών και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη μόνωση
για την προστασία τους από την εισροή νερού.
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5.1 Διαμόρφωση πριν από τη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θα πρέπει να το διαμορφώσετε σωστά μέσω υπολογιστή
με το παρεχόμενο λογισμικό proAIS2. Τυχόν ακατάλληλη διαμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε
λανθασμένα δεδομένα και να καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία μετάδοσης.
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5.2 Λήψη αριθμού MMSI (Maritime Mobile Service Identity)
Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει αριθμό MMSI για το σκάφος
σας.
Ο αριθμός MMSI είναι ένας εννιαψήφιος αριθμός που αποστέλλεται μέσω καναλιού
ραδιοσυχνοτήτων για την ταυτοποίηση του σκάφους ή του σταθμού που τον αποστέλλει. Εάν το
σκάφος σας διαθέτει ήδη αριθμό MMSI (χρησιμοποιείται για ασύρματο VHF DSC), θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τον ίδιο αριθμό MMSI για τον προγραμματισμό της μονάδας AIS700.

Σημείωση:
Εάν δεν καταχωρήσετε αριθμό MMSI, η μονάδα AIS700 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε
αθόρυβη λειτουργία και θα λειτουργεί μόνο ως δέκτης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο αριθμός MMSI και τα στατικά δεδομένα πρέπει να εισάγονται
μόνο από αντιπρόσωπο της Raymarine® ή άλλον κατάλληλα εξειδικευμένο εγκαταστάτη ναυτικού
επικοινωνιακού εξοπλισμού σε σκάφη.
Ο χρήστης ΔΕΝ έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτές τις ρυθμίσεις.
Σε ορισμένες περιοχές, προκειμένου να εκδοθεί ο αριθμός MMSI απαιτείται άδεια χειριστή
ασυρμάτου. Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση ενός αριθμού MMSI από τον ίδιο φορέα που εκδίδει
τις άδειες ασυρμάτων ή ασυρμάτων πλοίων στην περιοχή σας.
Στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο χρήστης
μπορεί να ρυθμίσει τον αριθμό MMSI και τα στατικά δεδομένα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα τηλεπικοινωνιών
για την περιοχή σας.
Για να δείτε μια λίστα με στοιχεία επικοινωνίας για την απόκτηση αριθμών MMSI, για ορισμένες
περιοχές, ανατρέξτε στο Παράρτημα A Ρυθμιστικοί φορείς και υποβολές αιτήσεων MMSI
.

Προειδοποίηση: Καταχώρηση αριθμού MMSI
Η καταχώρηση του αριθμού MMSI γίνεται μόνο μία φορά. Εάν καταχωρήσετε
λανθασμένο αριθμό ή εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό MMSI, θα πρέπει να
γίνει επαναπρογραμματισμός της μονάδας από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της Raymarine®.
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5.3 Διαμόρφωση
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη μονάδα AIS700 πριν ή μετά την εγκατάστασή της, χρησιμοποιώντας
έναν υπολογιστή, ένα καλώδιο USB Micro-B και το παρεχόμενο λογισμικό proAIS2.
Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η διαμόρφωση εξαρτάται από τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν
στη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκεστε.

Η.Π.Α.
Στις Η.Π.Α., οι νομικές απαιτήσεις επιβάλλουν την εκτέλεση της διαμόρφωσης από κατάλληλο
αντιπρόσωπο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό υπολογιστή proAIS2 για να ελέγξετε τα
δεδομένα του σκάφους που έχουν προγραμματιστεί στη μονάδα AIS700. Εάν οι πληροφορίες αυτές
δεν είναι σωστές, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Raymarine.

Περιοχές εκτός Η.Π.Α.
Στις υπόλοιπες περιοχές, εκτός Η.Π.Α., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό
υπολογιστή proAIS2 για να διαμορφώσετε τη μονάδα AIS700.

Σημείωση: Εάν πρόκειται να κάνετε τη διαμόρφωση μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι
είναι απενεργοποιημένες οι οθόνες MFD που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο. Διαφορετικά, δεν θα
μπορέσετε να διαμορφώσετε σωστά τη μονάδα AIS700.

Πρέπει να διαμορφωθούν τα παρακάτω στατικά δεδομένα σχετικά με το σκάφος:
• Αριθμός MMSI
• Όνομα σκάφους
• Διακριτικό σήμα σκάφους
• Διαστάσεις σκάφους, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της κεραίας GNSS του συστήματος AIS
• Τύπος σκάφους
Πρέπει να καταχωρήσετε έναν έγκυρο εννιαψήφιο αριθμό MMSI. Οι μη έγκυροι αριθμοί δεν γίνονται
δεκτοί. Όλα τα υπόλοιπα πεδία (π.χ. τύπος σκάφους, όνομα κ.λπ.) είναι προαιρετικά.

Εγκατάσταση proAIS2 και προγραμμάτων οδήγησης USB
Πριν συνδέσετε τη μονάδα AIS με έναν υπολογιστή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή
proAIS2 και τα προγράμματα οδήγησης USB. Για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Τοποθετήστε το παρεχόμενο CD-ROM και μεταβείτε στον φάκελο proAIS2.

Εάν δεν έχετε μονάδα ανάγνωσης οπτικών μέσων, π.χ. μονάδα ανάγνωσης CD-ROM,
μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό proAIS2 από τον ιστότοπο της Raymarine®:
www.raymarine.com/software

2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο setup.exe για να εκκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη και φροντίστε να

ενεργοποιήσετε την επιλογή εγκατάστασης των προγραμμάτων οδήγησης USB, όταν εμφανιστεί.
4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα AIS στον υπολογιστή. Τα

προγράμματα οδήγησης USB θα εγκατασταθούν αυτόματα και η μονάδα AIS θα εμφανιστεί ως
νέα συσκευή θύρας COM.

5. Εκκινήστε την εφαρμογή proAIS2 μεταβαίνοντας στον φάκελο proAIS2 από το μενού "Έναρξη".
6. Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής proAIS2 περιλαμβάνεται στο μενού βοήθειας, μέσα στην

εφαρμογή.
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Διαμόρφωση με το λογισμικό proAIS2
Σημαντικό:
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η εισαγωγή αριθμού MMSI που δεν έχει προηγουμένως
εκχωρηθεί στον τελικό χρήση με τη σωστή διαδικασία και η εισαγωγή άλλων ανακριβών
δεδομένων σε αυτή τη συσκευή θεωρούνται παραβιάσεις των κανόνων της Ομοσπονδιακής
Επιτροπής Επικοινωνιών. Ο αριθμός MMSI και τα στατικά δεδομένα πρέπει να εισάγονται μόνο
από αντιπρόσωπο της Raymarine ή άλλον κατάλληλα εξειδικευμένο εγκαταστάτη ναυτικού
επικοινωνιακού εξοπλισμού σε σκάφη.
Φροντίστε να ελέγξετε τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας, προκειμένου να είστε
βέβαιοι ότι επιτρέπεται να διαμορφώσετε τα δεδομένα MMSI στη μονάδα σας.

Αφού πρώτα ανοίξετε το λογισμικό proAIS2 στον υπολογιστή σας:
1. Επιλέξτε τη συσκευή AIS από την αναπτυσσόμενη λίστα στο επάνω μέρος της σελίδας.
2. Επιλέξτε Σύνδεση.
3. Καταχωρήστε τα στοιχεία του σκάφους σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού MMSI, στα

σχετικά πεδία.
4. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο σκάφους από την αναπτυσσόμενη λίστα.
5. Βεβαιωθείτε ότι ο ενσωματωμένος δέκτης GNSS δεν θα στέλνει προτάσεις (δηλ. βεβαιωθείτε

ότι τα πλαίσια GGA, GLL και RMC δεν είναι επιλεγμένα).

Ο δέκτης GNSS που είναι ενσωματωμένος στη μονάδα AIS700 προορίζεται μόνο για την
παροχή δεδομένων GNSS στη μονάδα AIS, και η περαιτέρω μετάδοση αυτών των δεδομένων
μπορεί να οδηγήσει σε διενέξεις δεδομένων. Η δυνατότητα μετάδοσης αυτών των προτάσεων
προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς.

6. Καταχωρήστε τις διαστάσεις του σκάφους και τη θέση της κεραίας GNSS στα αντίστοιχα πεδία.
7. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το ρυθμό baud για τις θύρες NMEA 0183.
8. Επιλέξτε Write Configuration (Εγγραφή διαμόρφωσης) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις

διαμόρφωσης.
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9. Επιλέξτε Αποσύνδεση.
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5.4 Ενημερώσεις λογισμικού
Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της μονάδας AIS700 χρησιμοποιώντας μια οθόνη MFD της
Raymarine με λειτουργικό σύστημα LightHouse™ 2 ή LightHouse™ 3 συνδεδεμένη μέσω SeaTalkng ®
ή NMEA 2000.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας της οθόνης MFD ή στις οδηγίες του λειτουργικού συστήματος.

Σημείωση:
Μπορείτε, επίσης, να κάνετε ενημέρωση του λογισμικού μέσω υπολογιστή με σύνδεση USB. Για
να κατεβάσετε το λογισμικό και να βρείτε οδηγίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Raymarine®:
www.raymarine.com/software
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6.1 Λυχνία κατάστασης LED
Η λυχνία κατάστασης LED που διαθέτει ο πομποδέκτης υποδεικνύει την κατάσταση του προϊόντος.

Λυχνία LED Χρώμα Κατάσταση

Πράσινο Ο πομποδέκτης λειτουργεί κανονικά και έχει μεταδώσει
τουλάχιστον 1 αναφορά θέσης.

Πορτοκαλί Ο πομποδέκτης δεν μεταδίδει.

• Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά για να βεβαιωθείτε
ότι δεν έχει ζητηθεί "σιγή" από κάποια τοπική αρχή.

Κόκκινο Σφάλμα πομποδέκτη.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει σωστά τον αριθμό
MMSI και τα στατικά δεδομένα.

• Ελέγξτε ότι η κεραία GNSS έχει συνδεθεί σωστά και
έχει απρόσκοπτη οπτική επαφή με τον ουρανό.

• Ελέγξτε ότι η κεραία VHF έχει συνδεθεί σωστά και δεν
βραχυκυκλώνει με τη δομή του σκάφους.

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή (12
V dc ή 24 V dc).

• Υπερβολική διαφορά μεταξύ των δεδομένων
κατεύθυνσης που λαμβάνονται από μια συσκευή
εισόδου και των δεδομένων COG.

Μπλε Ο πομποδέκτης βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία (δεν
μεταδίδει). Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη
λειτουργία:

• Ελέγξτε τη ρύθμιση αθόρυβης λειτουργίας AIS στην
οθόνη MFD.

• Ελέγξτε τη θέση του ειδικού διακόπτη αθόρυβης
λειτουργίας, εφόσον υπάρχει (Ο διακόπτης παρακάμπτει
τη ρύθμιση της οθόνης MFD).

• Εάν δεν υπάρχει ειδικός διακόπτης, ελέγξτε ότι
δεν βραχυκυκλώνουν ο ανοιχτός πράσινος με τον
πορτοκαλί αγωγό του καλωδίου τροφοδοσίας /
δεδομένων.
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6.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα Απαιτούμενη ενέργεια

Δεν παρέχεται ρεύμα. • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή σύνδεση παροχής ρεύματος.
• Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι σωστή (12 V dc ή 24 V dc).
• Ελέγξτε εάν έχουν καεί οι σχετικές ασφάλειες ή εάν έχει πέσει ο
διακόπτης κυκλώματος.

Δεν γίνεται
αποθήκευση των
στατικών δεδομένων
κατά τη διαμόρφωση
της μονάδας AIS.

• Απενεργοποιήστε όλες τις σχετικές οθόνες MFD και επαναλάβετε
τη διαμόρφωση.

• Αποσυνδέστε όλες τις συνδέσεις, συνδέστε μόνο το καλώδιο USB σε
έναν υπολογιστή και επαναλάβετε τη διαμόρφωση.

Ο εξοπλισμός AIS
δεν εντοπίζεται από
την οθόνη MFD.
(Δεν εμφανίζεται το
σύμβολο AIS στην
αρχική οθόνη.)

• Ελέγξτε τη σύνδεση SeaTalkng ® / NMEA 2000 ή NMEA 0183 και
βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστά.

• Εάν έχει γίνει σύνδεση μέσω θύρας ΝΜΕΑ 0183, βεβαιωθείτε ότι η
θύρα που έχετε χρησιμοποιήσει για τη σύνδεση του πομποδέκτη με
την οθόνη MFD έχει ρυθμό baud 38.400.

• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη MFD είναι σωστά συνδεδεμένη στο ίδιο
δίκτυο διαύλου CAN με τον πομποδέκτη AIS ή στο ίδιο δίκτυο
SeaTalkhs ® με την οθόνη MFD που είναι συνδεδεμένη στον ίδιο
δίαυλο CAN με τον πομποδέκτη.

Δεν εμφανίζονται
στόχοι/δεδομένα AIS
στην οθόνη MFD.
(Το σύμβολο AIS
εμφανίζεται στην
αρχική οθόνη)

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει σωστά τον αριθμό MMSI και τα
στατικά δεδομένα.

• Ελέγξτε ότι η κεραία VHF έχει συνδεθεί σωστά και δεν βραχυκυκλώνει
με τη δομή του σκάφους.

• Εάν έχει γίνει σύνδεση μέσω θύρας ΝΜΕΑ 0183, βεβαιωθείτε ότι η
θύρα που έχετε χρησιμοποιήσει για τη σύνδεση του πομποδέκτη με
την οθόνη MFD έχει ρυθμό baud 38.400.

• Το επίπεδο AIS δεν είναι ενεργοποιημένη στην οθόνη MFD.
• Η οθόνη MFD έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τους
επικίνδυνους στόχους ή τα φιλικά σκάφη, και δεν υπάρχει τίποτα από
τα δύο εντός της εμβέλειας του σκάφους.

• Δεν υπάρχουν σκάφη με εξοπλισμό AIS εντός εμβέλειας.

Αστάθεια ή διένεξη
δεδομένων

• Έχουν συνδεθεί και λειτουργούν πάνω από 1 μονάδες AIS.
• Ταυτόχρονες συνδέσεις NMEA 0183 και SeaTalkng ® / NMEA 2000.
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7.1 Τεχνικές προδιαγραφές μονάδας AIS700
Προδιαγραφές τροφοδοσίας
Τάση τροφοδοσίας 12 V dc / 24 V dc

Εύρος τάσης λειτουργίας 9,6 V dc έως 31,2 V dc

Κατανάλωση ενέργειας <3 W

Ονομαστική τιμή ασφάλειας 3 A

LEN (Αριθμός αντιστοίχισης φορτίου) 1

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας -15˚C έως +55˚C (+5˚F έως +131˚F)

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης -20˚C έως +75˚C (-4˚F έως +167˚F)

Υγρασία 93% στους 40°C

Αδιαβροχοποίηση IPx6, IPx7

Προδιαγραφές AIS
Πομπός x 1

Δέκτης x 2

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας • Μετάδοση: 156,0 MHz έως 162,025 MHz
• Λήψη: 156,0 MHz έως 174,0 MHz

Απόσταση καναλιών 25 kHz

Απόδοση AIS 5 W SOTDMA

Προδιαγραφές δέκτη GNSS
Κανάλια 72

Λήψη δεδομένων χωρίς αρχικές πληροφορίες
θέσης (cold start)

26 δευτ., ονομαστική τιμή

Πηγή δεδομένων θέσης • GPS
• GLONASS

Εξωτερικές συνδέσεις
Τύπος συνδέσμου κεραίας VHF Ομοαξονικός SO-239

Τύπος συνδέσμου ασυρμάτου VHF Ομοαξονικός SO-239

Τύπος συνδέσμου κεραίας GNSS Ομοαξονικός 50 Ω TNC

SeaTalkng ® Τύπος συνδέσμου Seatalkng /
NMEA 2000

Αρσενικός σύνδεσμος DeviceNet 5 οδών

Τροφοδοσία και NMEA 0183 Αγωγοί 12 οδών με γυμνά άκρα

Θύρα ΝΜΕΑ 0183 1 (σύνδεση MFD) Προδιαγραφών NMEA 0183 HS (IEC 61162–1),
αμφίδρομη, επίπεδα RS422, διασύνδεση 4
αγωγών (διαφορικό σήμα), ρυθμιζόμενος
ρυθμός baud

Θύρα NMEA 0183 2 (σύνδεση οργάνου) Προδιαγραφών NMEA 0183 (IEC 61162–1),
αμφίδρομη, επίπεδα RS422, διασύνδεση 4
αγωγών (διαφορικό σήμα), ρυθμιζόμενος
ρυθμός baud

Λειτουργία Αγωγοί 2 οδών με γυμνά άκρα

Διακόπτης αθόρυβης λειτουργίας Αγωγοί 2 οδών με γυμνά άκρα
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USB Micro-B

Μπουζόνι γείωσης Σπειροειδές μπουζόνι (παρέχεται παξιμάδι και
ροδέλα)
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8.1 Υποστήριξη και σέρβις προϊόντων Raymarine
Η Raymarine παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων, καθώς επίσης και
υπηρεσίες εγγύησης, σέρβις και επισκευής. Μπορείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους υπηρεσίες
μέσω της τοποθεσίας web της Raymarine, τηλεφωνικά και μέσω email.

Πληροφορίες προϊόντος
Εάν θέλετε να ζητήσετε υπηρεσίες σέρβις ή υποστήριξης, πρέπει να έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω
πληροφορίες:
• Όνομα προϊόντος
• Ταυτότητα προϊόντος
• Αριθμό σειράς
• Έκδοση εφαρμογής λογισμικού
• Διαγράμματα συστήματος
Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες προϊόντος χρησιμοποιώντας τα μενού του προϊόντος
σας.

Σέρβις και εγγύηση
Η Raymarine διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα σέρβις για υπηρεσίες εγγύησης, σέρβις και επισκευής.
Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Raymarine για να δηλώσετε το
προϊόν σας και να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της προέκτασης εγγύησης:
http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788
Περιοχή Αριθμός

τηλεφώνου
Email

Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ),
EMEA και Ασία Ειρηνικού

+44 (0)1329 246
932

emea.service@raymarine.com

Ηνωμένες Πολιτείες
(ΗΠΑ)

+1 (603) 324 7900 rm-usrepair@flir.com

Υποστήριξη μέσω web
Ανατρέξτε στην ενότητα "Support" (Υποστήριξη) στην τοποθεσία web της Raymarine για τα εξής:
• Εγχειρίδια και έγγραφα — http://www.raymarine.com/manuals
• Συχνές ερωτήσεις / Γνωσιακή βάση — http://www.raymarine.com/knowledgebase
• Φόρουμ τεχνικής υποστήριξης — http://forum.raymarine.com
• Ενημερώσεις λογισμικού — http://www.raymarine.com/software

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email
Περιοχή Αριθμός

τηλεφώνου
Email

Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ),
EMEA και Ασία Ειρηνικού

+44 (0)1329 246
777

support.uk@raymarine.com

Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) +1 (603) 324
7900 (Χωρίς
χρέωση: +800
539 5539)

support@raymarine.com

Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία

+61 2 8977 0300 aus.support@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Γαλλία +33 (0)1 46 49
72 30

support.fr@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Γερμανία +49 (0)40 237
808 0

support.de@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Ιταλία +39 02 9945
1001

support.it@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)
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Περιοχή Αριθμός
τηλεφώνου

Email

Ισπανία +34 96 2965 102 sat@azimut.es
(εξουσιοδοτημένος διανομέας της Raymarine)

Ολλανδία +31 (0)26 3614
905

support.nl@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Σουηδία +46 (0)317 633
670

support.se@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Φινλανδία +358 (0)207 619
937

support.fi@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Νορβηγία +47 692 64 600 support.no@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Δανία +45 437 164 64 support.dk@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Ρωσία +7 495 788
0508

info@mikstmarine.ru
(εξουσιοδοτημένος διανομέας της Raymarine)
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8.2 Μέσα εκμάθησης
Η Raymarine έχει δημιουργήσει μια σειρά μέσων εκμάθησης που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε
στο έπακρο τις δυνατότητες των προϊόντων σας.

Εκπαιδευτικά βίντεο

Επίσημο κανάλι της Raymarine στο YouTube:

• http://www.youtube.com/user/RaymarineInc

Συλλογή βίντεο:

• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2679

Βίντεο υποστήριξης προϊόντων:

• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=4952

Σημείωση:
• Για να μπορείτε να δείτε τα βίντεο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε συσκευή με σύνδεση στο
Internet.

• Ορισμένα βίντεο διατίθενται μόνο στα Αγγλικά.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η Raymarine διοργανώνει αναλυτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια
που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες των προϊόντων σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την εκπαιδευτική ενότητα που υπάρχει στην τοποθεσία
web της Raymarine:
• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2372

Συχνές ερωτήσεις και γνωσιακή βάση
Η Raymarine έχει δημιουργήσει μια εκτενή ενότητα συχνών ερωτήσεων και μια γνωσιακή βάση που
θα σας βοηθήσουν να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα.
• http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/

Φόρουμ τεχνικής υποστήριξης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φόρουμ τεχνικής υποστήριξης για να υποβάλλετε ερωτήσεις
τεχνικής φύσεως για κάποιο προϊόν της Raymarine ή να δείτε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούν
τον εξοπλισμό Raymarine οι άλλοι πελάτες. Οι πληροφορίες ενημερώνονται τακτικά με στοιχεία
που παρέχουν οι πελάτες, αλλά και το προσωπικό, της Raymarine.
• http://forum.raymarine.com
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9.1 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα
Διατίθενται τα παρακάτω ανταλλακτικά:

Κωδικός Περιγραφή
R62241 Παθητική κεραία GNSS με ομοαξονικό καλώδιο 10 μ. (32,8

πόδια) (μόνο για πομποδέκτες AIS)
R32162 Καλώδιο τροφοδοσίας / δεδομένων 2 μ. (6,56 πόδια)

64



9.2 Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalk ng®

Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalk ng για χρήση με συμβατά προϊόντα

Αρ. εξαρτήματος Περιγραφή Σημειώσεις
T70134 Κιτ έναρξης SeaTalk ng Περιλαμβάνει τα εξής:

• 1 σύνδεσμο 5 διακλαδώσεων (A06064)
• 2 τερματιστές κεντρικού δικτύου
(backbone) (A06031)

• 1 καλώδιο διακλάδωσης 3 μ. (9,8 πόδια)
(A06040)

• 1 καλώδιο τροφοδοσίας (A06049)
A25062 Κιτ κεντρικού δικτύου

(backbone) SeaTalk ng
Περιλαμβάνει τα εξής:

• 2 καλώδια κεντρικού δικτύου (backbone)
5 μ. (16,4 πόδια) (A06036)

• 1 καλώδιο κεντρικού δικτύου (backbone)
20 μ. (65,6 πόδια) (A06037)

• 4 συνδέσμους τύπου T (A06028)
• 2 τερματιστές κεντρικού δικτύου
(backbone) (A06031)

• 1 καλώδιο τροφοδοσίας (A06049)
A06038 Διακλάδωση SeaTalk ng 0,4 μ.

(1,3 πόδια)
A06039 Διακλάδωση SeaTalk ng 1 μ.

(3,3 πόδια)
A06040 Διακλάδωση SeaTalk ng 3 μ.

(9,8 πόδια)
A06041 Διακλάδωση SeaTalk ng 5 μ.

(16,4 πόδια)
A06042 Διακλάδωση γωνίας

SeaTalk ng 0,4 m (1,3 πόδια)
A06033 Κεντρικό δίκτυο (backbone)

SeaTalk ng 0,4 μ. (1,3 πόδια)
A06034 Κεντρικό δίκτυο (backbone)

SeaTalk ng 1 μ. (3,3 πόδια)
A06035 Κεντρικό δίκτυο (backbone)

SeaTalk ng 3 μ. (9,8 πόδια)
A06036 Κεντρικό δίκτυο (backbone)

SeaTalk ng 5 μ. (16,4 πόδια)
A06068 Κεντρικό δίκτυο (backbone)

SeaTalk ng 9 μ. (29,5 πόδια)
A06037 Κεντρικό δίκτυο (backbone)

SeaTalk ng 20 μ. (65,6 πόδια)
A06043 Διακλάδωση SeaTalk ng σε

γυμνούς ακροδέκτες 1 μ.
(3,3 πόδια)

A06044 Διακλάδωση SeaTalk ng σε
γυμνούς ακροδέκτες 3 μ.
(9,8 πόδια)
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Αρ. εξαρτήματος Περιγραφή Σημειώσεις
A06049 Καλώδιο τροφοδοσίας

SeaTalk ng

A06031 Τερματιστής SeaTalk ng

A06028 Σύνδεσμος τύπου Τ
SeaTalk ng

Παρέχει 1 σύνδεση διακλάδωσης

A06064 Σύνδεσμος SeaTalk ng 5
εξόδων

Παρέχει 3 συνδέσεις διακλάδωσης

A06030 Επεκτατήρας κεντρικού
δικτύου (backbone)
SeaTalk ng

E22158 Κιτ μετατροπέα SeaTalk σε
SeaTalk ng

Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών SeaTalk σε
σύστημα SeaTalk ng.

A80001 Τερματιστής σύνδεσης σε
σειρά SeaTalk ng

Παρέχει άμεση σύνδεση ενός καλωδίου
διακλάδωσης στο άκρο του καλωδίου
κεντρικού δικτύου. Δεν απαιτείται
σύνδεσμος τύπου T.

A06032 Κάλυμμα κενής θέσης
SeaTalk ng

R12112 Καλώδιο διακλάδωσης ACU /
SPX SeaTalk ng 0,3 μ. (1 πόδι)

Συνδέει έναν υπολογιστή πορείας SPX ή μια
μονάδα ACU σε κεντρικό δίκτυο SeaTalk ng.

A06047 Καλώδιο προσαρμογέα
SeaTalk (3 ακίδων) σε
SeaTalk ng 0,4 μ (1,3 πόδια)

A22164 Διακλάδωση SeaTalk σε
SeaTalk ng 1 μ. (3,3 πόδια)

A06048 Καλώδιο προσαρμογέα
SeaTalk2 (5 ακίδων) σε
SeaTalk ng 0,4 μ. (1,3 πόδια)

A06045 Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό)

Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών NMEA
2000 σε σύστημα SeaTalk ng.

A06046 Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό)

Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών NMEA
2000 σε σύστημα SeaTalk ng.

E05026 Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό) σε
γυμνούς ακροδέκτες.

Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών NMEA
2000 σε σύστημα SeaTalk ng.

E05027 Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό) σε
γυμνούς ακροδέκτες.

Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών NMEA
2000 σε σύστημα SeaTalk ng.
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Παράρτημα A Ρυθμιστικοί φορείς και υποβολές αιτήσεων MMSI
Χώρα Ρυθμιστικός φορέας Διαδικτυακοί σύνδεσμοι
ΗΒ Ofcom http://www.ofcom.org.uk
Η.Π.Α. FCC (www.fcc.gov) • www.boatus.com

• www.seatow.com
• www.usps4mmsi.com

Canada (Καναδάς) Υπουργείο Βιομηχανίας
Καναδά

www.ic.gc.ca

Αυστραλία Australian Maritime Safety
Authority (AMSA)

http://www.amsa.gov.au/mmsi/

Ολλανδία Agentschap Telecom www.agentschaptelecom.nl

Βέλγιο Belgisch Instituut
voor Postdiensten en
Telecommunicatie

www.bipt.be

Γερμανία Bundesnetzagentur https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachge-
biete/Telekommunikation/Unternehmen_Institu-
tionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/See-
funk/Seefunk-node.html

Δανία søfartsstyrelsen www.soefartsstyrelsen.dk

Γαλλία Agence Nationale Des
Fréquences

https://www.anfr.fr/licences -et-autorisations/ra-
diomaritime/

Ιταλία Ministero dello sviluppo
economico - Direzione
generale per le attività
territoriali

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/sto-
ries/documenti/mmsinew.pdf

Ισπανία Ministero De Fomento https://www.fo-
mento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DI-
RECCIONES_GENERALES/MARINA_MER-
CANTE/RADIOCOMUNICACIONES/MMSI/

Σουηδία PTS www.pts.se

Φινλανδία Viestintävirasto https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radioli-
cences/Boatingandnavigation.html

Ισλανδία Διεύθυνση ταχυδρομείων
και τηλεπικοινωνιών στην
Ισλανδία

www.pfs.is

Νέα Ζηλανδία Radio Spectrum Management https://www.rsm.govt.nz/licensing/radio-operator-
certificates-and-callsigns?searchterm=MMSI

Χιλή Directemar www.nauticentro.cl

Παναμάς Autoridad Maritima de Panama www.amp.gob.pa/newside/spanish/puertos2/de-
pima/ima.html
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Παράρτημα B Υποστηριζόμενες προτάσεις NMEA 0183
Η μονάδα AIS700 υποστηρίζει τις ακόλουθες προτάσεις NMEA 0183.

Πρόταση Περιγραφή Μετάδοση Λήψη
ABK Αναγνώριση ABM/BBM •

ABM Δυαδικό μήνυμα με προσδιορισμένη
διεύθυνση

•

ACA Εκχώρηση διαχείρισης καναλιού AIS •

ACS Πηγή πληροφοριών διαχείρισης καναλιού
AIS

•

AIQ Ερώτημα AIS •

ACK Αναγνώριση ειδοποίησης •

BBM Μετάδοση δυαδικού μηνύματος •

HDT Πραγματική κατεύθυνση •

RST Εντολή επαναφοράς εξοπλισμού • •

SSD Στατικά δεδομένα πλοίου •

THS Πραγματική κατεύθυνση και κατάσταση •

TXT Κείμενο •

VDM Μήνυμα σύνδεσης δεδομένων VHF AIS •

VDO Αναφορά του ίδιου του σκάφους για τη
σύνδεση δεδομένων VHF AIS

•

VSD Στατικά δεδομένα ταξιδιού •

Έξοδος προτάσεων ανά ερώτημα (AIQ)

Πρόταση Περιγραφή
ACA Εκχώρηση διαχείρισης καναλιού AIS
SSD Στατικά δεδομένα πλοίου
TXT Κείμενο
VER Έκδοση
VSD Στατικά δεδομένα ταξιδιού

68



Παράρτημα C Υποστηριζόμενοι συμβολισμοί PGN NMEA 2000
Η μονάδα AIS700 υποστηρίζει τους παρακάτω συμβολισμούς PGN.

PGN Περιγραφή Μετάδοση Λήψη
59392 Αναγνώριση ISO • •

59904 Αίτημα ISO • •

60928 Απαίτηση διεύθυνσης ISO • •

65240 Ζητούμενη διεύθυνση ISO • •

126208 Λειτουργία αιτήματος ομάδας • •

126992 Ώρα συστήματος •

126993 Παλμός •

126996 Πληροφορίες προϊόντος • •

127250 Κατεύθυνση σκάφους •

129025 Ταχεία ενημέρωση θέσης •

129026 Ταχεία ενημέρωση πορείας COG & ταχύτητας
SOG

•

129029 Δεδομένα θέσης GNSS •

129038 Αναφορά θέσης κλάσης Α AIS •

129039 Αναφορά θέσης κλάσης Β AIS •

129040 Εκτεταμένη αναφορά θέσης κλάσης Β AIS •

129041 Αναφορά AIS AToN •

129793 Αναφορά UTC και ημερομηνίας AIS •

129794 Στατικά δεδομένα και δεδομένα ταξιδιού AIS
κλάσης Α

•

129795 Δυαδικό μήνυμα AIS με προσδιορισμένη
διεύθυνση

•

129796 Αναγνώριση AIS •

129797 Μετάδοση δυαδικού μηνύματος AIS •

129798 Αναφορά θέσης αεροσκάφους έρευνας και
διάσωσης AIS

•

129801 AIS SRM με προσδιορισμένη διεύθυνση •

129802 Μετάδοση δυαδικού μηνύματος ασφάλειας AIS •

129809 Αναφορά στατικών δεδομένων "CS" κλάσης Β
AIS, μέρος Α

•

129810 Αναφορά στατικών δεδομένων "CS" κλάσης Β
AIS, μέρος Β

•
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Παράρτημα D Επισκόπηση της λειτουργίας AIS
Η μονάδα AIS700 χρησιμοποιεί ψηφιακά ραδιοσήματα για την ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό
χρόνο μεταξύ σκαφών, χερσαίων σταθμών ή βοηθημάτων πλοήγησης (AToN) σε αποκλειστικές συχνότητες
VHF. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό σκαφών στη γύρω
περιοχή, καθώς και για την παροχή γρήγορων και αυτόματων δεδομένων ακριβείας για την αποφυγή
συγκρούσεων.
Παρότι η μονάδα AIS διευρύνει την εφαρμογή του ραντάρ λειτουργώντας στα τυφλά του σημεία και
εντοπίζοντας μικρότερα σκάφη που διαθέτουν εξοπλισμό AIS, δεν αντικαθιστά το ραντάρ καθώς βασίζεται
στη λήψη πληροφοριών που μεταδίδονται από εξοπλισμό AIS και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εντοπίσει
αντικείμενα όπως μάζες ξηράς και φάρους πλοήγησης ή σκάφη που δεν διαθέτουν εξοπλισμό AIS.

Σημείωση:
ΠΟΤΕ μην υποθέτετε ότι η συσκευή AIS εμφανίζει πληροφορίες από όλα τα σκάφη που βρίσκονται
στην περιοχή, επειδή:
• Δεν διαθέτουν όλα τα σκάφη εξοπλισμό AIS.
• Παρότι τα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν εξοπλισμό AIS, δεν είναι
υποχρεωτικό να τον χρησιμοποιούν.

Η μονάδα AIS πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λόγους διεύρυνσης των πληροφοριών του
ραντάρ, και όχι ως υποκατάστατό του.

Περιορισμός ευθύνης για τη συσκευή AIS
Σε καμία περίπτωση μην υποθέτετε ότι η συσκευή AIS εντοπίζει όλα τα σκάφη που υπάρχουν στην περιοχή.
Να επιδεικνύετε πάντα τη δέουσα επιμέλεια και να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή AIS ως υποκατάστατο
της σωστής κρίσης σε θέματα πλοήγησης.

Κλάσεις AIS

Πομποδέκτες κλάσης Α
Οι πομποδέκτες AIS κλάσης Α μεταδίδουν και λαμβάνουν σήματα AIS. Επί του παρόντος, όλα τα εμπορικά
πλοία άνω των 300 τόνων που πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια (σκάφη SOLAS) είναι υποχρεωμένα να
διαθέτουν πομποδέκτες AIS.
Τα συστήματα AIS κλάσης Α μπορούν να μεταδώσουν τις παρακάτω πληροφορίες:
• Στατικά δεδομένα (Περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ο αριθμός MMSI, το όνομα και ο τύπος του
σκάφους, το διακριτικό σήμα, ο αριθμός ΙΜΟ, το μήκος, το πλάτος και η θέση της κεραίας GNSS.)

• Δεδομένα σχετικά με το ταξίδι (Περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το βύθισμα, το φορτίο, ο προορισμός,
η εκτιμώμενη ώρα άφιξης και άλλες σχετικές πληροφορίες.)

• Δυναμικά δεδομένα (Περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η ώρα (UTC), η θέση του πλοίου, η πραγματική
πορεία (COG) και η πραγματική ταχύτητα (SOG), η κατεύθυνση, η ταχύτητα στροφής και η κατάσταση
πλοήγησης.)

• Δυναμικές αναφορές (ταχύτητα και κατάσταση του σκάφους)
• Μηνύματα (ειδοποιήσεις και μηνύματα ασφαλείας)
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν μεταδίδουν όλα τα σκάφη όλες τις πληροφορίες.

Πομποδέκτες κλάσης Β
Οι πομποδέκτες AIS κλάσης Β μεταδίδουν και λαμβάνουν σήματα AIS αλλά χρησιμοποιούν ένα μικρότερο
σύνολο δεδομένων σε σύγκριση με τους πομποδέκτες κλάσης Α (βλ. Σύνοψη δεδομένων). Οι πομποδέκτες
AIS κλάσης Β μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σκάφος που δεν διαθέτει πομποδέκτη κλάσης Α,
αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν στα σκάφη.

Επισκόπηση δεδομένων

Δεδομένα Δέκτης (λήψη)
Πομποδέκτης
(μετάδοση) Πομποδέκτης (λήψη)

Όνομα πλοίου Ναι Ναι Ναι

Τύπος Ναι Ναι Ναι

Διακριτικό σήμα Ναι Ναι Ναι

Αριθμός IMO Ναι Όχι Ναι

Μήκος και πλάτος Ναι Ναι Ναι
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Δεδομένα Δέκτης (λήψη)
Πομποδέκτης
(μετάδοση) Πομποδέκτης (λήψη)

Θέση κεραίας Ναι Ναι Ναι

Βύθισμα Ναι Όχι Ναι

Πληροφορίες
εμπορεύματος

Ναι Ναι Ναι

Προορισμός Ναι Όχι Ναι

Εκτιμώμενη ώρα άφιξης Ναι Όχι Ναι

Ώρα Ναι Ναι Ναι

Θέση σκάφους Ναι Ναι Ναι

COG Ναι Ναι Ναι
SOG Ναι Ναι Ναι

Κατεύθυνση
γυροσκοπικής πυξίδας

Ναι Ναι* Ναι

Ταχύτητα στροφής Ναι Όχι Ναι

Κατάσταση πλοήγησης Ναι Όχι Ναι

Μήνυμα ασφάλειας Ναι Όχι Ναι

*Οι πομποδέκτες κλάσης Β δεν μεταδίδουν την κατεύθυνση της γυροσκοπικής πυξίδας, παρά μόνο εάν ο
πομποδέκτης λαμβάνει ένδειξη NMEA HDT από εξωτερική πηγή.

Διαστήματα αναφοράς δεδομένων
Οι πληροφορίες AIS ταξινομούνται ως στατικές ή δυναμικές. Οι στατικές πληροφορίες μεταδίδονται σε
περίπτωση τροποποίησης των δεδομένων, κατόπιν ζήτησης ή από προεπιλογή κάθε 6 λεπτά.
Τα διαστήματα αναφοράς των δυναμικών πληροφοριών εξαρτώνται από τις αλλαγές ταχύτητας και πορείας
και αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

Σημείωση: Αυτά τα διαστήματα παρέχονται καθαρά για λόγους αναφοράς και μπορεί να μην αντιστοιχούν
στα πραγματικά διαστήματα λήψης των πληροφοριών από τον πομποδέκτη AIS που διαθέτετε. Αυτό
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων το ύψος, η απολαβή και οι παρεμβολές
σήματος της κεραίας.

Συστήματα κλάσης Α
Δυναμικές συνθήκες σκάφους Συχνότητα αναφοράς

Σταθερή πορεία Αλλαγή πορείας

Αγκυροβολημένο ή δεμένο, με
ταχύτητα κάτω από 3 κόμβους

3 λεπτά 3 λεπτά

Αγκυροβολημένο ή δεμένο, με
ταχύτητα πάνω από 3 κόμβους

10 δευτερόλεπτα 10 δευτερόλεπτα

0-14 κόμβοι 10 δευτερόλεπτα 3 1/3 δευτερόλεπτα

14-23 κόμβοι 6 δευτερόλεπτα 2 δευτερόλεπτα

Πάνω από 23 κόμβοι 2 δευτερόλεπτα 2 δευτερόλεπτα

Συστήματα κλάσης Β
Δυναμικές συνθήκες σκάφους Συχνότητα αναφοράς (ονομαστική)

SOTMDA – 0 έως 2 κόμβοι 3 λεπτά

SOTMDA – 2 έως 14 κόμβοι 30 δευτερόλεπτα

SOTMDA – 14 έως 23 κόμβοι 15 δευτερόλεπτα

SOTMDA – Πάνω από 23 κόμβοι 5 δευτερόλεπτα

CSTMDA – 0 έως 2 κόμβοι 3 λεπτά

CSTMDA – Πάνω από 2 κόμβοι 30 δευτερόλεπτα
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Άλλες πηγές AIS

Πηγή Συχνότητα αναφοράς

Αεροσκάφος έρευνας και διάσωσης 10 δευτερόλεπτα

Βοηθήματα πλοήγησης (AToN) 3 λεπτά

Σταθμός βάσης AIS 10 δευτερόλεπτα ή 3,33 δευτερόλεπτα, ανάλογα με
τις παραμέτρους λειτουργίας
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