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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές
πληροφορίες

Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση: Εγκατάσταση
συστήματος αυτόματου πιλότου
Επειδή η σωστή απόδοση του συστήματος
διεύθυνσης ενός σκάφους είναι κρίσιμης
σημασίας για λόγους ασφάλειας, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ να αναθέσετε την εγκατάσταση
αυτού του προϊόντος σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό
αντιπρόσωπο της Raymarine. Για να έχετε πλήρη
κάλυψη από την εγγύηση, θα πρέπει να μπορείτε να
αποδείξετε ότι η εγκατάσταση και η αρχική ρύθμιση
αυτού του προϊόντος έγινε από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό αντιπρόσωπο της Raymarine.

Προειδοποίηση: Εγκατάσταση και
λειτουργία 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
κακή απόδοση του προϊόντος.

Προειδοποίηση: Φροντίστε να
παρακολουθείτε την κάμερα σε
μόνιμη βάση
Θα πρέπει να παρακολουθείτε την κάμερα σε
μόνιμη βάση. Έτσι, θα μπορείτε να ανταποκρίνεστε
άμεσα στις διάφορες καταστάσεις όπως αυτές
εξελίσσονται. Εάν δεν παρακολουθείτε την κάμερα
σε μόνιμη βάση, θέτετε τον εαυτό σας, το σκάφος
σας και άλλους σε σοβαρό κίνδυνο.

Προειδοποίηση: Διασφάλιση
ασφαλούς πλοήγησης
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο ως βοήθημα στην
πλοήγηση και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται
αντί της ορθής κρίσης κατά την πλοήγηση.
Μόνο οι επίσημοι χάρτες και οι οδηγίες προς
ναυτιλλομένους της χώρας περιέχουν όλες
τις τρέχουσες πληροφορίες που απαιτούνται
για ασφαλή πλοήγηση και ο καπετάνιος είναι
υπεύθυνος για την ορθή χρήση τους. Η αξιοποίηση
των επίσημων χαρτών και των οδηγιών προς
ναυτιλλομένους της χώρας, καθώς και η προσοχή
και η κατάλληλη ικανότητα πλοήγησης, κατά τη
χρήση αυτού ή άλλου προϊόντος της Raymarine,
αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

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

Προειδοποίηση: Απενεργοποίηση
τροφοδοσίας ρεύματος
Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος του
σκάφους είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ προτού
ξεκινήσετε την εγκατάσταση του προϊόντος.
ΜΗΝ συνδέετε ή αποσυνδέετε τον εξοπλισμό
με την τροφοδοσία ενεργοποιημένη, εκτός εάν
υποδεικνύεται στο παρόν έγγραφο.

Προειδοποίηση: Γείωση προϊόντος
Πριν τροφοδοτήσετε αυτό το προϊόν με ρεύμα,
βεβαιωθείτε ότι έχει γειωθεί σωστά, σύμφωνα με τις
οδηγίες αυτού του οδηγού.

Προειδοποίηση: Συστήματα θετικής
γείωσης
Μην συνδέσετε αυτήν τη μονάδα σε σύστημα με
θετική γείωση.

Προσοχή: Προστασία τροφοδοσίας
ρεύματος
Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε
ότι η πηγή ρεύματος προστατεύεται επαρκώς μέσω
μιας ασφάλειας με επαρκή αξιολόγηση ή ενός
αυτόματου διακόπτη κυκλώματος.

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

Γενικές πληροφορίες

Οδηγίες εγκατάστασης EMC
Ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα της Raymarine συμφωνούν
με τους κατάλληλους κανονισμούς Ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC), για να ελαχιστοποιούν τις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ανάμεσα στον εξοπλισμό και
να ελαχιστοποιούν 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.
Για βέλτιστη απόδοση EMC συνιστούμε όποτε είναι δυνατόν:

• Ο εξοπλισμός και τα καλώδια Raymarine που είναι
συνδεδεμένα σε αυτό να βρίσκονται:

– Τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) μακριά από οποιοδήποτε
εξοπλισμό που μεταδίδει ή από καλώδια που μεταφέρουν
ραδιοσήματα π.χ. ραδιόφωνα VHF, καλώδια και κεραίες.
Στην περίπτωση ραδιοφώνων SSB, η απόσταση πρέπει
να αυξηθεί σε 7 πόδια (2 μ.).

– Περισσότερο από 2 μ. (7 πόδια) μακριά από την εμβέλεια
μιας ακτίνας ραντάρ. Μια ακτίνα ραντάρ συνήθως
υποτίθεται ότι εξαπλώνεται κατά 20 μοίρες επάνω και κάτω
από το στοιχείο ραντάρ.

• Το προϊόν να τροφοδοτείται από ξεχωριστή μπαταρία από
αυτή που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της μηχανής. Είναι
σημαντική η αποφυγή της ακανόνιστης συμπεριφοράς και
της απώλειας δεδομένων, η οποία μπορεί να προκληθεί εάν
το σύστημα εκκίνησης της μηχανής δεν διαθέτει ξεχωριστή
μπαταρία.

• Να χρησιμοποιούνται τα ειδικά καλώδια Raymarine.

• Να μην κόβετε ή επιμηκύνετε τα καλώδια, εκτός και εάν αυτό
περιγράφεται με ακρίβεια στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Σημείωση: Όταν περιορισμοί της εγκατάστασης
αποτρέπουν οποιεσδήποτε από τις παραπάνω
προτάσεις, να εξασφαλίζετε πάντα το μέγιστο δυνατό
διαχωρισμό ανάμεσα στα διαφορετικά στοιχεία του ηλεκτρικού
εξοπλισμού, για να παρέχετε τις καλύτερες συνθήκες
απόδοσης EMC στη διάρκεια της εγκατάστασης
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Είσοδος νερού — ACU-100
Αποποίηση ευθύνης για είσοδο νερού.
Παρότι η αδιαβροχοποίηση αυτού του προϊόντος πληροί τα
πρότυπα IPX2 (για τον πίνακα συνδέσεων) και IPX6 (για τα
ηλεκτρονικά στοιχεία του συστήματος μετάδοσης κίνησης),
μπορεί να παρουσιαστεί είσοδος νερού και, κατά συνέπεια,
βλάβη του εξοπλισμού, εάν τα προϊόντα υποστούν εμπορική
πλύση υψηλής πίεσης. Η Raymarine δεν παρέχει εγγύηση για
προϊόντα που έχουν πλυθεί με μεγάλη πίεση.

Είσοδος νερού — ACU-200, ACU-300, ACU-400
Αποποίηση ευθύνης για είσοδο νερού για τις μονάδες ACU-200,
ACU-300 και ACU-400
Τα προϊόντα αυτά διαθέτουν προστασία από την είσοδο
σταγόνων. Μπορεί να παρατηρηθεί είσοδος νερού και, κατά
συνέπεια, βλάβη του εξοπλισμού, εάν το προϊόν πλυθεί με
μεγάλη πίεση. Η Raymarine δεν παρέχει εγγύηση για προϊόντα
που έχουν πλυθεί με μεγάλη πίεση.

Είσοδος νερού — EV-1 και EV-2
Αποποίηση ευθύνης για είσοδο νερού
Παρότι η αδιαβροχοποίηση αυτών των προϊόντων πληροί το
πρότυπο IPX6, μπορεί να παρουσιαστεί είσοδος νερού και, κατά
συνέπεια, βλάβη του εξοπλισμού, εάν τα προϊόντα υποστούν
εμπορική πλύση υψηλής πίεσης. Η Raymarine δεν παρέχει
εγγύηση για προϊόντα που έχουν πλυθεί με μεγάλη πίεση.

Συσκευή εξασθένισης φερρίτη
Τα καλώδια της Raymarine μπορεί να είναι τοποθετημένα
με συσκευές εξασθένισης φερρίτη. Είναι σημαντικές για τη
διόρθωση της απόδοσης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Εάν είναι απαραίτητη η απομάκρυνση φερρίτη για οποιοδήποτε
σκοπό (π.χ. εγκατάσταση ή συντήρηση), πρέπει να
επανατοποθετηθεί στην αρχική θέση πριν από τη χρήση του
προϊόντος.
Χρησιμοποιήστε μόνο φερρίτες του σωστού τύπου, οι οποίοι
παρέχονται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
Raymarine.

Συνδέσεις σε άλλο εξοπλισμό
Απαιτήσεις για φερρίτες σε καλώδια που δεν προέρχονται από
την Raymarine
Εάν ο εξοπλισμός σας Raymarine πρόκειται να συνδεθεί σε άλλο
εξοπλισμό με χρήση καλωδίου το οποίο δεν παρέχεται από την
Raymarine, ΠΡΕΠΕΙ πάντα να είναι συνδεδεμένη μια συσκευή
εξασθένισης φερρίτη με το καλώδιο που βρίσκεται κοντά στη
μονάδα Raymarine.

Δήλωση συμμόρφωσης
ΗRaymarine UK Ltd. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Μπορείτε να δείτε το αρχικό πιστοποιητικό της Δήλωσης
συμμόρφωσης στην σχετική σελίδα του προϊόντος στη
διεύθυνση www.raymarine.com.

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. Ενώ η
Oδηγία WEEE δεν ισχύει για ορισμένα προϊόντα Raymarine,
υποστηρίζουμε την πολιτική της και σας ζητάμε να ενημερωθείτε
σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του προϊόντος.

Δήλωση εγγύησης
Για να δηλώσετε την κατοχή προϊόντος Raymarine, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.raymarine.com 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.

ΔΝΟ και Διεθνής Σύμβαση SOLAS
Ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο προορίζεται
για χρήση σε θαλάσσια σκάφη αναψυχής και σκάφη εργασίας
που δεν καλύπτονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(ΔΝΟ) και τους κανονισμούς κατοχής επίσημων ναυτικών
χαρτιών της Διεθνούς Σύμβασης SOLAS περί ασφάλειας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Τεχνική ακρίβεια
Από όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο
ήταν σωστές κατά το χρόνο της παραγωγής του. Ωστόσο, η
Raymarine δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη για ανακρίβειες ή
παραλείψεις που μπορεί να περιέχει. Επιπλέον, η πολιτική της
συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων που υιοθετούμε μπορεί
να επιφέρει αλλαγή των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.
Ως αποτέλεσμα, 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 την τοποθεσία της
Raymarine στο web (www.raymarine.com).
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2.1 Πληροφορίες εγχειριδίου
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει την εγκατάσταση του συστήματος
αυτόματου πιλότου Evolution.
Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες που σας βοηθούν στα
εξής:

• Να σχεδιάσετε το σύστημα αυτόματου πιλότου και να
εξασφαλίσετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

• Να εγκαταστήσετε και να συνδέσετε τη μονάδα EV-1 και τη
μονάδα ACU (εφόσον υπάρχει) ως μέρος του συστήματος
αυτόματου πιλότου.

• Να βρείτε υποστήριξη, εάν είναι απαραίτητο.

Το παρόν, καθώς και άλλα εγχειρίδια τεκμηρίωσης προϊόντων
Raymarine, διατίθεται για λήψη σε μορφή PDF από τη διεύθυνση
www.raymarine.com.

Σχετικά προϊόντα
Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τα παρακάτω προϊόντα:

Κωδικός Όνομα Περιγραφή

Μέγιστη
συνεχής
έξοδος ισχύος
συστήματος
μετάδοσης
κίνησης

E70096 EV-1 Αισθητήρας
αναφοράς
θέσης και
κατεύθυνσης
(AHRS)

Δεν ισχύει

E70098 ACU-100 Μονάδα
ελέγχου
ενεργοποιητή
(ACU)

7A

E70099 ACU-200 Μονάδα
ελέγχου
ενεργοποιητή
(ACU)

15A

E70139 ACU-300 Μονάδα
ελέγχου
ενεργοποιητή
(ACU)

5 A

E70100 ACU-400 Μονάδα
ελέγχου
ενεργοποιητή
(ACU)

30A

Εγχειρίδια Evolution
Η παρακάτω τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη για το προϊόν σας.

Τεκμηρίωση Evolution

Περιγραφή Κωδικός

Οδηγίες εγκατάστασης συστήματος αυτόματου
πιλότου Evolution
Σχεδιάστε και εγκαταστήστε ένα σύστημα αυτόματου
πιλότου που περιλαμβάνει έναν αισθητήρα αναφοράς
θέσης και πορείας (AHRS) EV-1 και μια μονάδα
ελέγχου ενεργοποιητή (ACU).

87180

Οδηγίες εγκατάστασης συστήματος αυτόματου
πιλότου Evolution DBW
Σχεδιάστε και εγκαταστήστε ένα σύστημα αυτόματου
πιλότου "Drive-By-Wire" (DBW) που περιλαμβάνει έναν
αισθητήρα αναφοράς θέσης και πορείας (AHRS) EV-2.

87181

Εγχειρίδια p70/p70r
Περιγραφή Κωδικός

Οδηγίες εγκατάστασης και αρχικής
ρύθμισης p70/p70r

87132

Οδηγός γρήγορης αναφοράς
p70/p70r

86142

Εγχειρίδιο αναφοράς χρήστη
p70/p70r

81331

Εγχειρίδια συστήματος SeaTalkng

Περιγραφή
Αριθμός
εξαρτήματος

Εγχειρίδιο αναφοράς συστήματος SeaTalkng
Σχεδίαση και σύνδεση συστημάτων στο δίκτυο
SeaTalkng

81300

Εγχειρίδιο μετατροπέα SeaTalk – SeaTalkng
Εγκατάσταση και σύνδεση μετατροπέα SeaTalk -
SeaTalkng

87121

Επισκόπηση προϊόντος
Το Evolution είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που
σας παρέχει τη δυνατότητα να χειρίζεστε το σύστημα διεύθυνσης
του σκάφους σας μέσω του αυτόματου πιλότου.
Σε συνδυασμό με μια συμβατή κεφαλή ελέγχου πιλότου, τα
εξαρτήματα του συστήματος Evolution επιτρέπουν τον απευθείας
χειρισμό του συστήματος διεύθυνσης του σκάφους και παρέχουν
εντολές πλοήγησης, όπως πλοήγηση σε προκαθορισμένες
πορείες και σημεία διαδρομής, για παράδειγμα.
Το σύστημα Evolution παρέχει ορισμένες λειτουργίες που
διασφαλίζουν ευκολία εγκατάστασης και ελάχιστες ρυθμίσεις:

• Επιλογές ευέλικτης τοποθέτησης— Η μονάδα EV-1 μπορεί
να τοποθετηθεί επίπεδα στο κατάστρωμα ή εναλλακτικά σε
βραχίονα, για απευθείας τοποθέτηση σε κατάρτι, τοίχο ή άλλη
επιφάνεια.

Σημείωση: Το βέλος στην πρόσοψη της μονάδας EV-1
πρέπει να είναι παράλληλα ευθυγραμμισμένο με την
πλώρη του σκάφους (κατά μήκος του διαμήκη άξονα του
σκάφους).

• Απλές συνδέσεις — Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος
Evolution συνδέονται με εύκολο και απλό τρόπο σε ένα
καλώδιο κεντρικού δικτύου (backbone) SeaTalkng.

• Υψηλή ακρίβεια— Ακριβής διατήρηση πορείας, έως και +/- 2
μοίρες, σε όλες τις συνθήκες.

• Ενσωματωμένος αισθητήρας αναφοράς θέσης και
κατεύθυνσης — Δεν απαιτείται πρόσθετη πυξίδα
ηλεκτρονικού τύπου (fluxgate).

• Αυτόματη ρύθμιση — Δεν απαιτείται βαθμονόμηση. Οι
ρυθμίσεις ευαισθησίας πηδαλίου διεύθυνσης, απόσβεσης
πηδαλίου διεύθυνσης και αντίθετου πηδαλίου διεύθυνσης,
καθώς και οι ρυθμίσεις βαθμονόμησης πυξίδας που
απαιτούνται από τα υπάρχοντα συστήματα αυτόματου πιλότου
δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Το σύστημα Evolution αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα:
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Εξάρτημα Σκοπός

Αυτόματος πιλότος EV-1 με
αισθητήρα αναφοράς θέσης και
κατεύθυνσης (AHRS)

Ο κύριος αισθητήρας κατεύθυνσης
και υπολογιστής πορείας, με
ενσωματωμένο αισθητήρα
αναφοράς θέσης 9 αξόνων. Ο
αισθητήρας αυτός αντικαθιστά
την πυξίδα ηλεκτρονικού τύπου
(fluxgate) που περιλαμβάνεται κατά
κανόνα στα υπάρχοντα συστήματα
αυτόματου πιλότου.

Μονάδα ελέγχου ενεργοποιητή
(ACU)

Περιλαμβάνει τα κύρια ηλεκτρονικά
εξαρτήματα τροφοδοσίας και
μετάδοσης κίνησης για απευθείας
σύνδεση με το σύστημα διεύθυνσης
του σκάφους.

Παρεχόμενα εξαρτήματα — EV-1 και EV-2

�
D12757-1

9

8

71

2

3

4

5

6

Στοιχείο Περιγραφή Ποσότητα

1 Πλαίσιο στήριξης 1

2 EV-1 / EV-2 1

3 Δακτύλιος στεγανοποίησης 1

4 Βάση στήριξης 1

5 Δακτύλιος στεγανοποίησης 1

6 Βραχίονας επιτοίχιας τοποθέτησης 1

7 Βίδες για τοποθέτηση στο κατάστρωμα
ή σε βραχίονα

4

8 Βίδες για βραχίονα επιτοίχιας
τοποθέτησης

3

9 Πακέτο τεκμηρίωσης 1

Παρεχόμενα εξαρτήματα — ACU-100

2x

4

D12869-1

1 2 3

Στοιχείο Περιγραφή Ποσότητα

1 Μονάδα ACU 1

2 Πακέτο τεκμηρίωσης 1

3 Βίδες (με περιστρεφόμενη κεφαλή) 2

4 Καλώδιο διακλάδωσης SeaTalkng σε
γυμνούς ακροδέκτες 1 μ. (3,3 πόδια)

1

Παρεχόμενα εξαρτήματα — ACU-200,
ACU-300, ACU-400

10x

2x
3x

3

D12758-2

1 2

4 5

Στοιχείο Περιγραφή Ποσότητα

1 Μονάδα ACU 1

2 Τεκμηρίωση 1

3 Καλώδιο τροφοδοσίας/διακλάδωσης
μονάδας ACU SeaTalkng 0,3 μ. (1,0 πόδια)

1

4 Μονάδα αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης
(Εάν υπάρχει. Για τη λίστα με τα
παρεχόμενα εξαρτήματα, ανατρέξτε στο
ξεχωριστό έντυπο εγκατάστασης.)

1

10

2

5 Πακέτο με βίδες που περιέχει:

• Σφιγκτήρες καλωδίων

• Βίδα με περιστρεφόμενη κεφαλή

• Ακέφαλη βίδα 3
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2.2 Λίστα ελέγχου εγκατάστασης
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Εργασία εγκατάστασης

1 Σχεδιάστε το σύστημά σας.

2 Συγκεντρώστε όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα εργαλεία.

3 Τοποθετήστε τον εξοπλισμό.

4 Περάστε όλα τα καλώδια.

5 Ανοίξτε οπές για τα καλώδια και την τοποθέτηση.

6 Πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις στον εξοπλισμό.

7 Στερεώστε τον εξοπλισμό στη θέση του.

8 Ενεργοποιήστε το σύστημα και ελέγξτε τη λειτουργία του.

Σχεδιάγραμμα
Το σχεδιάγραμμα είναι σημαντικό κομμάτι στο σχεδιασμό
κάθε εγκατάστασης. Επίσης, είναι χρήσιμο για τυχόν
μελλοντικές προσθήκες ή για τη συντήρηση του συστήματος. Το
σχεδιάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

• Τη θέση όλων των εξαρτημάτων

• Υποδοχές, τύπους καλωδίων, διαδρομές και μήκη

Απαιτήσεις λογισμικού
Η σωστή λειτουργία αυτού του προϊόντος απαιτεί έκδοση
λογισμικού 2.0 ή νεότερη για τις κεφαλές ελέγχου αυτόματου
πιλότου p70 και p70r.

Απαιτούμενα πρόσθετα εξαρτήματα
Για να ολοκληρωθεί το σύστημα αυτόματου πιλότου, εκτός από
τα εξαρτήματα του συστήματος Evolution, θα χρειαστείτε και τα
παρακάτω εξαρτήματα και πηγές δεδομένων:
Απαραίτητα:

• Συμβατή κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου

• Σύστημα μετάδοσης κίνησης κατάλληλο για το σκάφος σας και
τις μονάδες Evolution EV-1 και ACU.

• Καλώδια τροφοδοσίας

Συνιστώμενα:

• Συμβατή πηγή δεδομένων ταχύτητας Ο αυτόματος πιλότος
χρησιμοποιεί τα δεδομένα ταχύτητας όταν κάνει υπολογισμούς
σχετικά με την πλοήγηση. Κατ' ελάχιστο, οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να προέρχονται από δέκτη GPS που παρέχει
δεδομένα για την ταχύτητα στο έδαφος (SOG) ή, ιδανικά, από
έναν αποκλειστικό αισθητήρα ταχύτητας.

• Συμβατή πηγή δεδομένων ανέμου (απαιτείται μόνο για τα
ιστιοφόρα σκάφη) Ο αυτόματος πιλότος χρησιμοποιεί τα
δεδομένα του ανεμοδείκτη ώστε να καθορίσει την πορεία σε
σχέση με μια καθορισμένη γωνία ανέμου. Τα δεδομένα αυτά
πρέπει να προέρχονται από έναν αναλογικό μορφοτροπέα
ανέμου, συνδεδεμένο στο δίαυλο SeaTalkng.

• Αισθητήρας γωνίας πηδαλίου διεύθυνσης Για να διασφαλίσετε
τη βέλτιστη απόδοση του αυτόματου πιλότου, η Raymarine
συνιστά ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα
αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης.

Προαιρετικό:

• Πηγή δεδομένων θέσης Ο αυτόματος πιλότος χρησιμοποιεί
δεδομένα θέσης κατά την τήρηση διαδρομών και τον
υπολογισμό της βέλτιστης πορείας. Τα δεδομένα αυτά
συνήθως προέρχονται από έναν δείκτη GPS συνδεδεμένο
στο δίαυλο SeaTalkng.

Επισκόπηση πολλαπλών πηγών δεδομένων
(MDS)
Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν πολλαπλές παρουσίες
πηγών δεδομένων μπορούν να προκαλέσουν διενέξεις
δεδομένων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μια εγκατάσταση που
διαθέτει περισσότερες από μία πηγές δεδομένων GPS.
Η δυνατότητα MDS σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις διενέξεις
που αφορούν τους παρακάτω τύπους δεδομένων:

• Θέση GPS.

• Κατεύθυνση.

• Βάθος.

• Ταχύτητα.

• Άνεμος.

Συνήθως, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της
αρχικής εγκατάστασης ή κατά την προσθήκη νέου εξοπλισμού.
Εάν η διαδικασία αυτή ΔΕΝ ολοκληρωθεί, το σύστημα επιχειρεί
αυτόματα να επιλύσει διενέξεις δεδομένων. Ωστόσο, αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή πηγής δεδομένων
από το σύστημα, την οποία δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Εάν διατίθεται η δυνατότητα MDS, το σύστημα μπορεί να
παραθέσει τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων ώστε να επιλέξετε
προτιμώμενη πηγή δεδομένων. Για να είναι διαθέσιμη η
δυνατότητα MDS, όλα τα προϊόντα του συστήματος, τα οποία
χρησιμοποιούν τις πηγές δεδομένων που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, πρέπει να είναι συμβατά με τη δυνατότητα
MDS. Το σύστημα μπορεί να παραθέσει προϊόντα που ΔΕΝ
είναι συμβατά. Ενδέχεται να απαιτηθεί αναβάθμιση του
λογισμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα
αυτών των μη συμβατών προϊόντων. Για να αποκτήσετε το
πιο πρόσφατο λογισμικό για τα προϊόντα σας, επισκεφθείτε
την τοποθεσία της Raymarine στο Web (www.raymarine.com).
Εάν δεν διατίθεται λογισμικό συμβατό με τη δυνατότητα MDS
και ΔΕΝ θέλετε να πραγματοποιούνται αυτόματα απόπειρες
επίλυσης διενέξεων δεδομένων από το σύστημα, μπορείτε να
καταργήσετε ή να αντικαταστήσετε τυχόν μη συμβατά προϊόντα
για να διασφαλίσετε ότι ο σύστημα είναι συνολικά συμβατό με τη
δυνατότητα MDS.

Εξαιρέσεις πολλαπλών πηγών δεδομένων
Με το σύστημα Evolution, υπάρχουν πολλές σημαντικές
εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά το χειρισμό πολλαπλών πηγών για
συγκεκριμένους τύπους δεδομένων.
Συγκεκριμένα:

• Δεδομένα κατεύθυνσης—Εάν ο χρήστης καθορίσει μια πηγή
δεδομένων κατεύθυνσης εκτός του συστήματος Evolution, τα
εξαρτήματα του συστήματος Evolution θα συνδυάσουν αυτά τα
δεδομένα κατεύθυνσης με τα δεδομένα του συστήματος από
τη γυροσκοπική πυξίδα και το επιταχυνσιόμετρο και έπειτα θα
χρησιμοποιήσουν τα βελτιωμένα δεδομένα κατεύθυνσης. Αυτά
τα συνδυαστικά δεδομένα κατεύθυνσης θα είναι διαθέσιμα και
στον υπόλοιπο εξοπλισμό του διαύλου SeaTalkng.

• Δεδομένα γωνίας πηδαλίου διεύθυνσης— Όταν υπάρχουν
πολλαπλές πηγές πληροφοριών αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης, τα εξαρτήματα του συστήματος Evolution
παραβλέπουν τα δεδομένα γωνίας πηδαλίου διεύθυνσης
που αποστέλλονται από άλλες μονάδες αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης, οι οποίες ΔΕΝ είναι συνδεδεμένες απευθείας στη
μονάδα Evolution ACU.

12 Evolution EV-1, ACU-100, ACU-200, ACU-300, ACU-400



2.3 Χειριστήρια αυτόματου πιλότου
Το σύστημα Evolution έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με τις κεφαλές ελέγχου αυτόματου πιλότου p70
και p70r.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με διάφορες άλλες κεφαλές
ελέγχου αυτόματου πιλότου SeaTalkng και SeaTalk, αλλά με
περιορισμένη λειτουργικότητα.

S100 REMOTE

STANDBY PILOT

MODE

D
10

45
0-

3

1 32

4

9

65

7 8

Χειριστήριο πιλότου SeaTalkng

SeaTalk (μέσω
προαιρετικού
μετατροπέα
SeaTalk σε
SeaTalkng)

1* ST70+ ●

2* ST8002 ●

3* ST6002 ●

4* ST70 ●

5* ST7002 ●

6* Έξυπνο χειριστήριο ● (μόνο
χειριστήριο
επαναλήπτη)

7 p70R ● ●

8 p70 ● ●

9* Τηλεχειριστήριο S100 ● (μόνο
χειριστήριο
επαναλήπτη)

Σημείωση: * Τα στοιχεία που επισημαίνονται με αστερίσκο
(*) έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα με το σύστημα
Evolution. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτούς τους περιορισμούς και για τον τρόπο σύνδεσης μιας
κεφαλής ελέγχου αυτόματου πιλότου SeaTalk σε σύστημα
Evolution, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του μετατροπέα SeaTalk
σε SeaTalkng (87121).
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2.4 Συστήματα μετάδοσης κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης διασυνδέεται με το σύστημα διεύθυνσης του σκάφους. Ο τύπος του συστήματος μετάδοσης κίνησης
εξαρτάται από τον τύπο του σκάφους και τις δυνατότητες του σχετικού συστήματος διεύθυνσης.
Τα συστήματα αυτόματου πιλότου Raymarine υποστηρίζουν τη χρήση υδραυλικών, μηχανικών και ηλεκτρικά υποβοηθούμενων
πρυμναίων συστημάτων μετάδοσης κίνησης.

Dxxxxx-x

Κατηγορία συστήματος μετάδοσης κίνησης Διαθέσιμοι τύποι

Κατάλληλη
μονάδα
ACU

Μέγιστη
συνεχής
έξοδος
ισχύος
συστήματος
μετάδοσης
κίνησης
που
υποστηρίζει
η μονάδα
ACU:

Τύπος 0,5 ACU-100 7 A

Τύπος 1 ACU-200 15 A

Τύπος 2 ACU-400 30 A

Τύπος 3 ACU-400 30 A

Υδραυλικές αντλίες
Οι αυτόματοι πιλότοι της Raymarine συνδέονται στα υδραυλικά συστήματα διεύθυνσης
μέσω μιας ανθεκτικής υδραυλικής αντλίας, κατάλληλης για τις δυνατότητες του υδραυλικού
συστήματος διεύθυνσης.
Για να βρείτε την κατάλληλη αντλία, θα πρέπει να γνωρίζετε το μέγεθος (σε κυβικά εκατοστά)
του εμβόλου του υδραυλικού κυλίνδρου που θα τοποθετηθεί στο πηδάλιο διεύθυνσης του
σκάφους, εφόσον το σκάφος είναι εσωλέμβιο, ή στο σύστημα μετάδοσης κίνησης, εφόσον το
σκάφος είναι εξωλέμβιο. Για να βρείτε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του
συστήματος διεύθυνσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε το ίδιο το έμβολο του κυλίνδρου για
να διαπιστώσετε τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου.
Αφού βρείτε αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα μεγεθών εμβόλων κυλίνδρων
στην τοποθεσία web της Raymarine για να διαπιστώσετε ποια υδραυλική αντλία
αυτόματου πιλότου είναι συμβατή με το υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης του σκάφους σας:
http://www.raymarine.co.uk/view/?id=209

Αντλία συνεχούς
λειτουργίας
(ηλεκτρομαγνητική)

ACU-300 5 A

Τύπος 2 (για σκάφη με
μέγιστο εκτόπισμα 22
τόνων)

ACU-400 30 AΜηχανικά υδραυλικά γραμμικά συστήματα μετάδοσης κίνησης
Καθώς είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερα σκάφη, άνω των 20 τόνων, με μηχανικά συστήματα
διεύθυνσης, τα υδραυλικά γραμμικά συστήματα μετάδοσης κίνησης διαθέτουν αμφίδρομη
αντλία, ρεζερβουάρ και υδραυλικό έμβολο.
Το υδραυλικό γραμμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδέεται στον κορμό του πηδαλίου
διεύθυνσης μέσω ενός ανεξάρτητου βραχίονα λαγουδέρας. Μπορεί να χρειαστείτε βοηθητικά
εξαρτήματα σύνδεσης, τα οποία θα πρέπει να προμηθευτείτε από τον κατασκευαστή του
συστήματος διεύθυνσης. Το σύστημα διεύθυνσης του σκάφους πρέπει να διαθέτει δυνατότητα
αντιστροφής της κίνησης από το πηδάλιο διεύθυνσης.
Η σωστή επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης εξαρτάται από το μέγιστο εκτόπισμα του
σκάφους. Επιπλέον, τόσο η δομή του εξαρτισμού του σκάφους όσο και ο βραχίονας της
λαγουδέρας (ή το τόξο του πηδαλίου διεύθυνσης) πρέπει να μπορούν να αντεπεξέρχονται στα
μέγιστα επίπεδα ώθησης που παράγει το υδραυλικό γραμμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Για τα δεδομένα μέγιστης ώθησης, ανατρέξτε στην ενότητα τεχνικών προδιαγραφών στις
οδηγίες εγκατάστασης του υδραυλικού γραμμικού συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Τύπος 3 (για σκάφη με
μέγιστο εκτόπισμα 35
τόνων)

ACU-400 30 A

Τύπος 1 (για σκάφη με
μέγιστο εκτόπισμα 11
τόνων)

ACU-200 15 A

Τύπος 2, μικρό (για
σκάφη με μέγιστο
εκτόπισμα 15 τόνων)

ACU-400 30 A

Μηχανικά γραμμικά συστήματα μετάδοσης κίνησης
Χρησιμοποιούνται σε ιστιοφόρα και κινούν απευθείας το πηδάλιο διεύθυνσης σπρώχνοντας
το βραχίονα της λαγουδέρας ή το τόξο του πηδαλίου διεύθυνσης.
Η σωστή επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης εξαρτάται από το μέγιστο εκτόπισμα του
σκάφους.

Τύπος 2, μεγάλο
(για σκάφη με μέγιστο
εκτόπισμα 20 τόνων)

ACU-400 30 A

Τύπος 1 (για σκάφη με
μέγιστο εκτόπισμα 11
τόνων)

ACU-200 15 AΜηχανικά περιστροφικά συστήματα μετάδοσης κίνησης
Είναι σχεδιασμένα για συστήματα μηχανοκίνητων και ιστιοφόρων σκαφών, των οποίων ο
χειρισμός μπορεί να γίνει από τη θέση του πηδαλίου μέσω αλυσoτροχού, π.χ. ντίζα και μοχλός.
Μπορεί να χρειαστείτε προαιρετικούς αλυσοτροχούς για το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
καθώς επίσης και να τροποποιήσετε την αλυσίδα του πηδαλίου.
Η σωστή επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης εξαρτάται από το μέγιστο εκτόπισμα του
σκάφους.

Τύπος 2 (για σκάφη με
μέγιστο εκτόπισμα 20
τόνων)

ACU-400 30 A
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Κατηγορία συστήματος μετάδοσης κίνησης Διαθέσιμοι τύποι

Κατάλληλη
μονάδα
ACU

Μέγιστη
συνεχής
έξοδος
ισχύος
συστήματος
μετάδοσης
κίνησης
που
υποστηρίζει
η μονάδα
ACU:

Πρυμναίο σύστημα μετάδοσης κίνησης γενικής χρήσης
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωλέμβια/εξωλέμβια σκάφη με ηλεκτρικά υποβοηθούμενο
σύστημα διεύθυνσης με ντίζα.

ACU-200 15 A

Σύστημα μετάδοσης κίνησης με τιμόνι — Μηχανοκίνητο σκάφος (αγωνιστικό σύστημα
μετάδοσης κίνησης)
Είναι σχεδιασμένο για μικρότερα, μηχανοκίνητα σκάφη με σύστημα διεύθυνσης του οποίου ο
χειρισμός μπορεί να γίνει απευθείας από το πηδάλιο.

Μηχανοκίνητα σκάφη
(για σκάφη με μηχανικό
σύστημα διεύθυνσης
και μέγιστο εκτόπισμα
2 τόνων ή σκάφη με
υδραυλικό σύστημα
διεύθυνσης με μέγιστο
εκτόπισμα 3,181 τόνων)

ACU-200 15 A

Σύστημα μετάδοσης κίνησης με τιμόνι — Ιστιοφόρο
Είναι σχεδιασμένο για μικρότερα, ιστιοφόρα σκάφη με σύστημα διεύθυνσης του οποίου ο
χειρισμός μπορεί να γίνει απευθείας από το πηδάλιο.

Ιστιοφόρα (για σκάφη
με μέγιστο εκτόπισμα 7,5
τόνων)

ACU-100 7 A

Σύστημα μετάδοσης κίνησης με λαγουδέρα
Σχεδιασμένο για μικρότερα ιστιοφόρα σκάφη με λαγουδέρα

Plus Tiller (για σκάφη
με μέγιστο εκτόπισμα 6
τόνων)

ACU-100 7 A

Σημείωση: Κατά τον προσδιορισμό του εκτοπίσματος του σκάφους σας, να προσθέτετε πάντα 20% για το πρόσθετο βάρος του
καυσίμου, του εξοπλισμού, των προμηθειών και των επιβαινόντων.

Σημείωση:
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα αποτελούν αποκλειστικά και μόνο κατευθυντήριες γραμμές. Εάν
δεν είστε σίγουροι σχετικά με το σωστό σύστημα μετάδοσης κίνησης για το σκάφος σας, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη
της Raymarine ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.
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2.5 Ενσωμάτωση στο σύστημα
Τα εξαρτήματα του συστήματος Evolution είναι συμβατά με μια μεγάλη γκάμα ναυτικών ηλεκτρονικών συσκευών.

�

D12629-1

1 2

9 1110

3 4 5

SeaTalkng

7

8

6

Σημείωση: Για να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα εύρους ζώνης δεδομένων, ΜΗΝ συνδέσετε δέκτη υπηρεσίας δελτίου
καιρού SR50 σε δίαυλο SeaTalkng που περιλαμβάνει εξαρτήματα αυτόματου πιλότου Evolution. Ο δέκτης SR50 πρέπει να
συνδεθεί σε ξεχωριστό δίαυλο του συστήματος, απομονωμένο από το δίαυλο του SeaTalkng που συνδέεται με τα εξαρτήματα
του συστήματος Evolution.

Στοιχείο Τύπος συσκευής Μέγιστος αριθμός Κατάλληλες συσκευές Συνδέσεις

1 Αισθητήρας κατεύθυνσης και
υπολογιστής πορείας

1 EV-1 • SeaTalkng

2 Κεντρικό δίκτυο (backbone)
SeaTalkng

1 • SeaTalkng

• SeaTalk μέσω του
προαιρετικού μετατροπέα
SeaTalk σε SeaTalkng

• SeaTalkng

• SeaTalk μέσω του
προαιρετικού μετατροπέα
SeaTalk σε SeaTalkng

3 Κεφαλή ελέγχου αυτόματου
πιλότου

Σημείωση: Όλες οι
κεφαλές ελέγχου SeaTalk
παρουσιάζουν περιορισμένη
λειτουργικότητα με το
σύστημα Evolution. Για
περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με αυτούς τους
περιορισμούς και για τον
τρόπο σύνδεσης μιας
κεφαλής ελέγχου αυτόματου
πιλότου SeaTalk σε σύστημα
Evolution, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο του μετατροπέα
SeaTalk σε SeaTalkng
(87121).

Ανάλογα με το εύρος ζώνης και
το φορτίο ισχύος του διαύλου
SeaTalkng.

• p70

• p70r

• ST70 / ST70+ (περιορισμένη
λειτουργικότητα)

• ST6002

• ST7002

• ST8002

• Τηλεχειριστήριο S100 (μόνο
χειριστήριο επαναλήπτη)

• Έξυπνο χειριστήριο (μόνο
χειριστήριο επαναλήπτη)

• SeaTalkng

• SeaTalk μέσω του
προαιρετικού μετατροπέα
SeaTalk σε SeaTalkng

4 Οθόνες πολλαπλών λειτουργιών
SeaTalkng

Σημείωση: Το σύστημα
Evolution EV-1 παρέχει
δεδομένα κατεύθυνσης
σε οθόνες πολλαπλών
λειτουργιών για χρήση
στις λειτουργίες χάρτη και
ραντάρ, όπως επικάλυψη
ραντάρ και MARPA.

6 • New a, c, e Series: a65 / a67
/ e7 / e7D / c95 / c97 / c125 /
c127 / e95 / e97 / e125 / e127
/ e165

• C90W / C120W / C140W

• E90W / E120W / E140W

• SeaTalkng
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Στοιχείο Τύπος συσκευής Μέγιστος αριθμός Κατάλληλες συσκευές Συνδέσεις

5 Δέκτης GPS Ανάλογα με το εύρος ζώνης και
το φορτίο ισχύος του διαύλου
SeaTalkng

Τα δεδομένα θέσης GPS
λαμβάνονται συνήθως από
οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
SeaTalkng. Εάν το σύστημά
σας ΔΕΝ περιλαμβάνει οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών ή
εάν η οθόνη πολλαπλών
λειτουργιών που διαθέτετε ΔΕΝ
περιλαμβάνει εσωτερικό δέκτη
GPS, θα απαιτηθεί εξωτερικός
δέκτης GPS SeaTalkng.

• Οθόνη πολλαπλών
λειτουργιών SeaTalkng με
εσωτερικό δέκτη GPS

• RS125 GPS (μέσω
προαιρετικού μετατροπέα
SeaTalk σε SeaTalkng)

• RS130 GPS

• SeaTalkng

6 Μονάδα ελέγχου συστήματος
μετάδοσης κίνησης (ACU)

1 • ACU-100

• ACU-200

• ACU-300

• ACU-400

• SeaTalkng

7 Μονάδα αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης

1

8 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 1 • Για να δείτε μια λίστα με
τα συμβατά συστήματα
μετάδοσης κίνησης,
ανατρέξτε στην ενότητα
"Τύποι συστημάτων
μετάδοσης κίνησης" αυτού
του εγγράφου.

• Διάφορες, ανάλογα με
τον τύπο του συστήματος
μετάδοσης κίνησης

9 Δέκτης / πομποδέκτης AIS

Σημείωση: Το σύστημα
Evolution μπορεί να παρέχει
πληροφορίες μαγνητικής
κατεύθυνσης σε μονάδα
AIS. Η μετάδοση των
πληροφοριών κατεύθυνσης
είναι προαιρετική για
τους πομποδέκτες AIS, οι
οποίοι μεταδίδουν μόνο
πληροφορίες πραγματικής
και ΟΧΙ μαγνητικής
κατεύθυνσης.

1 • AIS 350

• AIS 650

• SeaTalkng

10 Μορφοτροπέας
ταχύτητας/βάθους

Ανάλογα με το εύρος ζώνης και
το φορτίο ισχύος του διαύλου
SeaTalkng.

Οποιοσδήποτε μορφοτροπέας
συμβατός με το μετατροπέα
iTC-5 ή τη μονάδα
μορφοτροπέων ST70

• Συνδέσεις αναλογικού
μορφοτροπέα μέσω
μετατροπέα iTC-5 ή μονάδας
μορφοτροπέων ST70

• Άλλες συνδέσεις
μορφοτροπέα μέσω
συμβατής μονάδας
βυθόμετρου

11 Μορφοτροπέας ανέμου
Raymarine

Ανάλογα με το εύρος ζώνης και
το φορτίο ισχύος του διαύλου
SeaTalkng.

• Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη
με μικρό βραχίονα

• Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη
με μεγάλο βραχίονα

• Μορφοτροπέας ανέμου με
μικρό βραχίονα για κατάρτι

• Μορφοτροπέας ανέμου με
μεγάλο βραχίονα για κατάρτι

Συνδέσεις αναλογικού
μορφοτροπέα μέσω μετατροπέα
iTC-5 ή μονάδας μορφοτροπέων
ST70

Σχεδιασμός εγκατάστασης 17



2.6 Παράδειγμα: Τυπικό βασικό
σύστημα — ACU-100

SeaTalkng 

SeaTalk ng 

12 V

�12 V

3

5

SeaTalkng 

SeaTalkng 

21

76
8

D12877-1

4

9

1. Τροφοδοτικό για SeaTalkng

2. EV-1

3. Ελεγκτής αυτόματου πιλότου

4. Κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng

5. Σύνδεσμος 5 εξόδων SeaTalkng

6. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

7. Μονάδα αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης

8. Τροφοδοτικό για μονάδα ACU

9. Μονάδα ACU

Σημείωση: Η μονάδα ACU-100 ΔΕΝ παρέχει τροφοδοσία στο
σύστημα SeaTalkng. Απαιτείται ξεχωριστό τροφοδοτικό 12 V.
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2.7 Παράδειγμα: Τυπικό διευρυμένο σύστημα — ACU-100

12 V12 V �

D12857-1
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6

1

SeaTalkng 

8

2

1. Δέκτης GPS

2. Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

3. Ελεγκτής αυτόματου πιλότου

4. Όργανο

5. Μορφοτροπέας ανέμου

6. Μετατροπέας iTC-5

7. Τροφοδοτικό για κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng

8. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

9. Μονάδα αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης

10. EV-1

11. Μονάδα ACU

12. Τροφοδοτικό για μονάδα ACU

Σημείωση: Η μονάδα ACU-100 ΔΕΝ παρέχει τροφοδοσία
στο κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng. Το κεντρικό δίκτυο
(backbone) απαιτεί ξεχωριστό τροφοδοτικό 12 V.
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2.8 Παράδειγμα: Τυπικό σύστημα — ACU-200, ACU-300, ACU-400
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SeaTalkng 

SeaTalkng 

Se
aT

al
kng

 

Se
aT

al
kng

 

1110 12 13

8

6

7

2 5

6

1

SeaTalkng 
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1. Δέκτης GPS

2. Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

3. Χειριστήριο και όργανα αυτόματου πιλότου (π.χ. πηδάλιο 1)

4. Χειριστήριο και όργανα αυτόματου πιλότου (π.χ. πηδάλιο 2)

5. Μορφοτροπέας ανέμου

6. Μετατροπέας iTC-5

7. Μορφοτροπέας βάθους

8. Μορφοτροπέας ταχύτητας

9. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

10. Μονάδα αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης

11. EV-1

12. ACU (παρέχει επίσης τροφοδοσία στο δίαυλο SeaTalkng)

13. Τροφοδοτικό
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2.9 Seatalkng
Το SeaTalkng (επόμενης γενιάς) είναι ένα βελτιωμένο
πρωτόκολλο για τη σύνδεση συμβατών ναυτικών οργάνων και
εξοπλισμού. Αντικαθιστά τα παλαιότερα πρωτόκολλα SeaTalk
και SeaTalk2.
Το SeaTalkng χρησιμοποιεί έναν κορμό στον οποίο συνδέονται
συμβατά όργανα μέσω διακλάδωσης. Μέσα από τον κορμό
μεταφέρονται δεδομένα και ρεύμα. Οι συσκευές με χαμηλή
κατανάλωση μπορούν να τροφοδοτούνται από το δίκτυο, αλλά
ο εξοπλισμός υψηλής τάσης θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή
σύνδεση τροφοδοσίας.
Το SeaTalkng είναι μια αποκλειστική επέκταση του NMEA
2000 και της δοκιμασμένης τεχνολογίας διαύλου CAN. Ακόμη,
είναι δυνατή η σύνδεση συμβατών συσκευών NMEA 2000 και
SeaTalk / SeaTalk2 με τις κατάλληλες συνδέσεις ή καλώδια
προσαρμογής όπως απαιτείται.

Σχεδιασμός εγκατάστασης 21
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3.1 Γενικές οδηγίες καλωδίωσης

Τύποι και μήκος καλωδίων
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε καλώδια κατάλληλου τύπου
και μήκους

• Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμοποιείτε μόνο
ανάλογα καλώδια του σωστού τύπου που παρέχονται από
τη Raymarine.

• Βεβαιωθείτε ότι τυχόν καλώδια που δεν ανήκουν στη
Raymarine διαθέτουν τη σωστή ποιότητα και πάχος. Για
παράδειγμα, τα μακρύτερα καλώδια ρεύματος μπορεί να
απαιτούν μεγαλύτερο πάχος καλωδίου για να ελαχιστοποιηθεί
η πτώση της τάσης κατά τη μεταφορά.

Δρομολόγηση καλωδίων
Τα καλώδια πρέπει να δρομολογηθούν σωστά, για τη
μεγιστοποίηση της απόδοσης και την επιμήκυνση της ζωής των
καλωδίων.

• ΜΗΝ λυγίζετε υπερβολικά τα καλώδια. Όποτε είναι δυνατό,
βεβαιωθείτε ότι η ελάχιστη διάμετρος περιέλιξης είναι 200
χιλ. (8 ίντσες) και η ελάχιστη ακτίνα περιέλιξης είναι 100 χιλ.
(4 ίντσες).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Προστατεύετε όλα τα καλώδια από τις φυσικές φθορές και την
έκθεση σε θερμότητα. Χρησιμοποιείτε αγωγούς καλωδίων
όπου είναι δυνατόν. ΜΗΝ δρομολογείτε τα καλώδια μέσα από
σεντίνες ή πόρτες ή κοντά σε κινούμενα ή καυτά αντικείμενα.

• Στερεώνετε τα καλώδια στη θέση τους χρησιμοποιώντας
δεματικά ή νήματα δεσίματος. Εάν περισσεύει καλώδιο,
τυλίξτε το και δέστε το για να μην εμποδίζει.

• Εάν το καλώδιο περνάει μέσα από εκτεθειμένο μπουλμέ
ή το εκτεθειμένο επάνω μέρος του καταστρώματος,
χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο υδατοστεγή αγωγό
διέλευσης.

• ΜΗΝ δρομολογείτε τα καλώδια κοντά σε μηχανές ή λαμπτήρες
φθορισμού.

Δρομολογείτε πάντα τα καλώδια δεδομένων όσο πιο μακριά
γίνεται από:

• άλλον εξοπλισμό και καλώδια

• γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης που μεταφέρουν
εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα

• κεραίες

Ανακούφιση καταπόνησης
Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται επαρκής ανακούφιση καταπόνησης.
Προστατέψτε τις υποδοχές σύνδεσης από την καταπόνηση και
βεβαιωθείτε ότι δεν θα αποσυνδεθούν σε ακραίες θαλάσσιες
συνθήκες.

Απομόνωση κυκλώματος
Για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν και εναλλασσόμενο
και συνεχές ρεύμα, απαιτείται κατάλληλη απομόνωση του
κυκλώματος:

• Για υπολογιστές, επεξεργαστές, οθόνες και άλλα ευαίσθητα
ηλεκτρονικά όργανα ή συσκευές, να χρησιμοποιείτε πάντα
μετασχηματιστές απομόνωσης ή ξεχωριστούς μετατροπείς
ρεύματος.

• Με τα καλώδια ήχου Weather FAX να χρησιμοποιείτε πάντα
μετασχηματιστή απομόνωσης.

• Όταν χρησιμοποιείτε ενισχυτή ήχου τρίτου κατασκευαστή, να
χρησιμοποιείτε πάντα απομονωμένη τροφοδοσία.

• Στις γραμμές σήματος να χρησιμοποιείτε πάντα μετατροπέα
RS232/NMEA με οπτική απομόνωση.

• Πρέπει να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι υπολογιστές ή άλλες
ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν αποκλειστικό
κύκλωμα ισχύος.

Θωράκιση καλωδίων
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν θωρακιστεί σωστά και ότι
η θωράκιση καλωδίων είναι άθικτη (π.χ. δεν έχει φθαρεί ενώ
πιέστηκε μέσα από μια στενή περιοχή).
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3.2 Συνδέσεις

Επισκόπηση συνδέσεων — EV-1 και EV-2

1

2

D12670-1

1. SeaTalkng

2. DeviceNet

Σημαντικό: Η θύρα DeviceNet προορίζεται αποκλειστικά για
χρήση με μονάδες EV-2. ΜΗΝ συνδέσετε αυτήν τη θύρα σε
μονάδα EV-1.

Επισκόπηση συνδέσεων — ACU-100

A B+ _

MOTORRUDDER POWER

D12861-1

1 2 543

1. SeaTalkng

2. Σύνδεση αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης

3. Είσοδος ισχύος

4. Γείωση RF

5. Σύνδεση κινητήρα (σύστημα μετάδοσης κίνησης)

Επισκόπηση συνδέσεων — ACU-200
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1 2 3 4 5

6 7

1. SeaTalkng

2. Διακόπτης αδράνειας

3. Είσοδος ισχύος

4. Σύνδεση κινητήρα (σύστημα μετάδοσης κίνησης)

5. Γείωση RF

6. Σύνδεση αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης

7. Σύνδεση συμπλέκτη — δυνατότητα επιλογής μεταξύ 12/24 V
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Επισκόπηση συνδέσεων — ACU-300
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1. SeaTalkng

2. Διακόπτης αδράνειας

3. Είσοδος ισχύος

4. Έξοδος συστήματος μετάδοσης κίνησης ηλεκτρομαγνητικών
βαλβίδων A και B

5. Επιστροφή συστήματος μετάδοσης κίνησης
ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων

6. Γείωση RF

7. Σύνδεση αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης

8. Βαλβίδα παράκαμψης (έξοδος συστήματος μετάδοσης
κίνησης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων) — δυνατότητα
επιλογής μεταξύ 12/24 V

Επισκόπηση συνδέσεων — ACU-400
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7 8

1. SeaTalkng

2. Ψηφιακή είσοδος/έξοδος

3. Διακόπτης αδράνειας

4. Είσοδος ισχύος

5. Σύνδεση κινητήρα (σύστημα μετάδοσης κίνησης)

6. Γείωση RF

7. Σύνδεση αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης

8. Σύνδεση συμπλέκτη — δυνατότητα επιλογής μεταξύ 12/24 V
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή
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3.3 Σύνδεση τροφοδοσίας

Σύνδεση τροφοδοσίας — EV-1
Η μονάδα EV-1 τροφοδοτείται με ρεύμα από το σύστημα
SeaTalkng.

• Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί στο κεντρικό δίκτυο (backbone)
SeaTalkng. Αυτό, κατά κανόνα, γίνεται μέσω ενός μπλοκ
συνδέσμων 5 εξόδων SeaTalkng ή ενός συνδέσμου τύπου Τ.

• Το σύστημα SeaTalkng απαιτεί μόνο ΜΙΑ πηγή τροφοδοσίας
12 V. Η τροφοδοσία μπορεί να παρέχεται από τα εξής:

– Μπαταρία

– Μονάδα Evolution ACU μέσω συστήματος SeaTalkng

Εάν το σκάφος σας διαθέτει τροφοδοσία 24 V, απαιτείται
κατάλληλος μετατροπέας τάσης.

• Η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια
5 Α ή διακόπτη κυκλώματος που προσφέρει ανάλογη
προστασία.

• Τα καλώδια SeaTalkng μεταδίδουν σήματα δεδομένων και
τροφοδοσίας. Η παροχή της τροφοδοσίας στη μονάδα EV-1
γίνεται μέσω ενός καλωδίου διακλάδωσης SeaTalkng.

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές
απαιτήσεις τροφοδοσίας των προϊόντων SeaTalkng, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο αναφοράς SeaTalkng.

Σύνδεση τροφοδοσίας — ACU-100
Η τροφοδοσία της μονάδας ACU-100 πρέπει να έχει την
κατάλληλη τιμή και να προστατεύεται με ασφάλεια.

A B

2

1

D12867-1

+ _
POWER

1. Πίνακας συνδέσεων μονάδας ACU-100

2. Πίνακας διανομής τροφοδοσίας

Χρώματα σύνδεσης τροφοδοσίας
Χρώμα Περιγραφή

A Κόκκινο +ve εισόδου ισχύος (12 V)

B Μαύρο -ve εισόδου ισχύος (0 V)

Σύνδεση τροφοδοσίας — ACU-200, ACU-300,
ACU-400
Η τροφοδοσία της μονάδας ACU πρέπει να έχει την κατάλληλη
τιμή και να προστατεύεται με ασφάλεια.
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1. Πίνακας συνδέσεων μονάδας ACU

2. Πίνακας διανομής τροφοδοσίας

Χρώματα συνδέσεων τροφοδοσίας

Χρώμα Περιγραφή

A Κόκκινο +ve εισόδου ισχύος (12/24V)

B Μαύρο -ve εισόδου ισχύος (0 V)

Γείωση — Απαιτείται αποκλειστικός αγωγός
γείωσης
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει έναν αποκλειστικό αγωγό γείωσης
(θωράκιση) για σύνδεση με το σημείο γείωσης RF του σκάφους.
Είναι σημαντικό να συνδέσετε τη μονάδα με αποτελεσματική
γείωση RF. Μπορείτε να γειώσετε τη μονάδα συνδέοντας
τον αγωγό γείωσης (θωράκιση) στο σημείο γείωσης RF του
σκάφους. Στα σκάφη που δεν διαθέτουν σύστημα γείωσης RF,
ο αγωγός γείωσης (θωράκιση) πρέπει να συνδέεται απευθείας
στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.
Το σύστημα τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος πρέπει:

• Να είναι αρνητικά γειωμένο, με τον αρνητικό πόλο της
μπαταρίας συνδεδεμένο στη γείωση του σκάφους, ή

• Να είναι ελεύθερο, χωρίς κανέναν πόλο της μπαταρίας
συνδεδεμένο στη γείωση του σκάφους.

Εάν απαιτείται γείωση για αρκετά στοιχεία, μπορούν πρώτα
να συνδεθούν σε ένα τοπικό σημείο (π.χ. εντός του πίνακα
συνδέσεων), το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με κατάλληλα
διαβαθμισμένο αγωγό στην κοινή γείωση RF του σκάφους.

Εφαρμογή
Η προτιμώμενη ελάχιστη απαίτηση για τη διαδρομή γείωσης
είναι μια επίπεδη πλεξούδα από επικασσιτερωμένο χαλκό με
τιμή 30 A (1/4 ίντσας) ή μεγαλύτερη. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αντίστοιχος αγωγός πλεξούδας
καλωδίων με την εξής τιμή:

• για μήκος <1 μ. (3 πόδια), 6 χιλ.2 (#10 AWG) ή μεγαλύτερος

• για μήκος >1 μ. (3 πόδια), 8 χιλ.2 (#8 AWG) ή μεγαλύτερος

Σε οποιοδήποτε σύστημα γείωσης, το μήκος της πλεξούδας ή
των αγωγών σύνδεσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο
μικρό.

Αναφορές

• ISO10133/13297

• Κώδικας πρακτικής BMΕΑ

• NMEA 0400

Ασφάλειες και προστασία κυκλώματος
Το σύστημα αυτόματου πιλότου διαθέτει 3 επίπεδα προστασίας
της τροφοδοσίας. Ο κινητήρας και τα σχετικά καλώδια
προστατεύονται αρχικά από τη λειτουργία εντοπισμού ρεύματος
και απώλειας στήριξης που διαθέτει το υλικό και το λογισμικό της
μονάδας ACU. Τα εξαρτήματα αυτά, καθώς και τα εξαρτήματα της
μονάδας ACU, διαθέτουν και ένα δεύτερο επίπεδο προστασίας,
το οποίο παρέχεται από την κεντρική ασφάλεια της μονάδας. Η
προστασία για ολόκληρο το σύστημα αυτόματου πιλότου και τα
καλώδιά του που συνδέονται στον κεντρικό πίνακα διανομής
τροφοδοσίας παρέχεται από το διακόπτη κυκλώματος/την
ασφάλεια του σκάφους.

Προστασία κυκλώματος τροφοδοσίας
Προστατεύστε την τροφοδοσία του συστήματος Evolution στον
πίνακα διανομής χρησιμοποιώντας μια ασφάλεια ή ένα διακόπτη
κυκλώματος, κατάλληλο για τη μονάδα ACU. Για οδηγίες,
ανατρέξτε στην τιμή ρεύματος της κεντρικής ασφάλειας που
αναγράφεται στον πίνακα συνδέσεων της μονάδας ACU. Εάν
δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.

Εσωτερικές ασφάλειες
Η μονάδα ACU χρησιμοποιεί τυπικές ασφάλειες ελάσματος,
σαν αυτές που χρησιμοποιούνται στα οχήματα. Οι εφεδρικές
ασφάλειες βρίσκονται κάτω από το αφαιρούμενο κάλυμμα.
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ACU-100

ACU-200, ACU-300, ACU-400

Σημείωση: Για λόγους σαφήνειας, στην παραπάνω εικόνα
απεικονίζονται μόνο οι συνδέσεις τροφοδοσίας και οι
συνδέσεις που αφορούν τις ασφάλειες.

1. Ασφάλεια τροφοδοσίας (προσβάσιμη μέσω του
αφαιρούμενου καλύμματος)

2. Ασφάλεια SeaTalkng (ασφάλεια για την τροφοδοσία ρεύματος
από τη μονάδα ACU στο κεντρικό δίκτυο (backbone)
SeaTalkng)

3. Ασφάλεια τροφοδοσίας (φέρει ένδειξη για τη συνολική
τροφοδοσία ρεύματος που καταναλώνει το σύστημα)

Τιμές ασφαλειών

Τροφ-
οδοσία
(ACU-100) SeaTalkng

Τροφ-
οδοσία
(ACU-200)

Τροφ-
οδοσία
(ACU-300)

Τροφ-
οδοσία
(ACU-400)

10 A 3 A 20 A 15 A 40 A

Κοινή χρήση διακόπτη
Όταν περισσότερες από μία συσκευές μοιράζονται ένα διακόπτη
πρέπει να παρέχετε προστασία για τα μεμονωμένα κυκλώματα.
Π.χ. συνδέοντας μια ασφάλεια σε σειρά για κάθε κύκλωμα
τροφοδοσίας.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Θετική σειρά (+)

2 Αρνητική σειρά (-)

3 Διακόπτης κυκλώματος

4 Ασφάλεια

Όπου είναι δυνατόν, συνδέστε μεμονωμένα μέρη του εξοπλισμού
με μεμονωμένους διακόπτες κυκλώματος. Όπου δεν είναι
δυνατόν, χρησιμοποιήστε μεμονωμένες ασφάλειες σε σειρά, για
να παρέχετε την απαραίτητη προστασία.

Καλώδια τροφοδοσίας και συστήματος
μετάδοσης κίνησης
Σημαντικά ηλεκτρολογικά θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη
κατά το σχεδιασμό των διαδρομών των καλωδίων και της θέσης
του εξοπλισμού
Η ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται στα
εξαρτήματα του συστήματος αυτόματου πιλότου επηρεάζεται
από το μήκος και τη διάμετρο των καλωδίων που θα
χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων.
Κατά τον προσδιορισμό των απαιτούμενων καλωδίων για τις
συνδέσεις τροφοδοσίας και συστήματος μετάδοσης κίνησης,
πρέπει να λάβετε υπόψη το συνολικό μήκος των καλωδίων
και των δύο συνδέσεων.
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1. Μονάδα ελέγχου ενεργοποιητή (ACU)
2. Τροφοδοσία/Πίνακας διανομής
3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Επιλογή καλωδίων τροφοδοσίας και συστήματος
μετάδοσης κίνησης
Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης

Τάση τρο-
φοδοσίας

Μέγιστο
μήκος (A+B) Μέγεθος καλωδίου

0–7 μ. (0–23
πόδια)

2,5 χιλ.2 (14 AWG)Υδραυλική
αντλία τύπου
0,5

12 V

7–10 μ.
(23–32,8
πόδια)

4 χιλ.2 (12 AWG)

0–7 μ. (0–23
πόδια)

2,5 χιλ.2 (14 AWG)• Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης
τύπου 1

• Αντλία CR
(ACU–300
μόνο)

12 V

7–10 μ.
(23–32,8
πόδια)

4 χιλ.2 (12 AWG)

0–5 μ. (0–16,4
πόδια)

6 χιλ.2 (10 AWG)12 V

5–7 μ.
(16,4–23
πόδια)

10 χιλ.2 (8 AWG)

0–3 μ. (0–9,8
πόδια)

4 χιλ.2 (12 AWG)

3–5 μ.
(9,8–16,4
πόδια)

6 χιλ.2 (10 AWG)

Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης τύπου
2

24 V

5–10 μ.
(16,4–32,8
πόδια)

10 χιλ.2 (8 AWG)

12 V 0–5 μ. (0–16,4
πόδια)

10 χιλ.2 (8 AWG)

0–5 μ. (0–16,4
πόδια)

6 χιλ.2 (10 AWG)

Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης τύπου
3 24 V

5–7 μ.
(16,4–23
πόδια)

10 χιλ.2 (8 AWG)
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Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης

Τάση τρο-
φοδοσίας

Μέγιστο
μήκος (A+B) Μέγεθος καλωδίου

0–7 μ. (0–23
πόδια)

2,5 χιλ.2 (14 AWG)Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης με τιμόνι
— Ιστιοφόρο

12 V

7–10 μ.
(23–32,8
πόδια)

4 χιλ.2 (12 AWG)

0–7 μ. (0–23
πόδια)

2,5 χιλ.2 (14 AWG)Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης με τιμόνι
— Μηχανοκίνητο
σκάφος
(Αγωνιστικό
σύστημα
μετάδοσης
κίνησης)

12 V

7–10 μ.
(23–32,8
πόδια)

4 χιλ.2 (12 AWG)

0–7 μ. (0–23
πόδια)

2,5 χιλ.2 (14 AWG)Σύστημα
μετάδοσης
κίνησης με
λαγουδέρα

12 V

7–10 μ.
(23–32,8
πόδια)

4 χιλ.2 (12 AWG)

Σημαντικό: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας που θα
χρησιμοποιήσετε δεν έχει το κατάλληλο μέγεθος, θα μειωθεί
η ισχύς που θα παρέχεται στο σύστημα μετάδοσης κίνησης
και μπορεί να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία του
αυτόματου πιλότου. Εάν δεν είστε βέβαιοι, χρησιμοποιήστε
καλώδιο με μεγαλύτερη διάμετρο. Οι διαδρομές των καλωδίων
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Επίσης, φροντίστε
να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα
περί απαιτήσεων θέσης σε αυτό το έγγραφο.

3.4 Σύνδεση συστήματος μετάδοσης
κίνησης

Σύνδεση συστήματος μετάδοσης κίνησης —
ACU-100
Σύνδεση συστήματος μετάδοσης κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδέεται στον πίνακα
συνδέσεων της μονάδας ACU.
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ACU-100
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Σημείωση: Τα χρώματα των συνδέσεων για τα καλώδια
του κινητήρα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το σύστημα
μετάδοσης κίνησης.

Έξοδος ισχύος κινητήρα
ACU-100

7 A (μέγιστη συνεχής έξοδος)

Σημείωση: Η έξοδος του κινητήρα διαθέτει πλήρη προστασία
από βραχυκυκλώματα και υπερένταση. Σε περίπτωση που
μία από τις συνδέσεις εξόδου του κινητήρα παρουσιάσει
βραχυκύκλωμα στη γείωση, δεν θα προκληθεί μόνιμη βλάβη
στον αυτόματο πιλότο.

Σύνδεση συστήματος μετάδοσης κίνησης και
συμπλέκτη — ACU-200 και ACU-400
Σύνδεση συστήματος μετάδοσης κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδέεται στον πίνακα
συνδέσεων της μονάδας ACU.
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1. Συμπλέκτης (η σύνδεση αυτή δεν υπάρχει σε όλα τα
συστήματα μετάδοσης κίνησης)

2. Κινητήρας/σύστημα μετάδοσης κίνησης (στην παραπάνω
εικόνα δεν απεικονίζονται όλα τα συμβατά μοντέλα)

Χρώματα σύνδεσης συμπλέκτη

Χρώμα Περιγραφή

A Κόκκινο +ve συμπλέκτη

B Μπλε -ve συμπλέκτη

Έξοδος ισχύος κινητήρα

ACU–200 ACU-400

15 A (μέγιστη συνεχής έξοδος) 30 A (μέγιστη συνεχής έξοδος)

Σημείωση: Η έξοδος του κινητήρα διαθέτει πλήρη προστασία
από βραχυκυκλώματα και υπερένταση. Σε περίπτωση που
μία από τις συνδέσεις εξόδου του κινητήρα παρουσιάσει
βραχυκύκλωμα στη γείωση, δεν θα προκληθεί μόνιμη βλάβη
στον αυτόματο πιλότο.

Έξοδος ισχύος συμπλέκτη

ACU–200 ACU-400

Συνεχής έξοδος έως 2 A στα 12 V
σε συστήματα 12 V και 24 V

• Συνεχής έξοδος έως 4 A στα 12 V
σε συστήματα 12 V

• Συνεχής έξοδος έως 4 A στα 24 V
σε συστήματα 24 V

• Συνεχής έξοδος έως 4 A στα 12 V
σε συστήματα 24 V

Σημείωση: Η χρήση συστήματος μετάδοσης κίνησης με
συμπλέκτη επηρεάζει την ποσότητα του ηλεκτρικού ρεύματος
που παρέχεται στο σύστημα SeaTalkng. Στα συστήματα 24
V, υπάρχει μέγιστη τροφοδοσία 8 A/12 V για το σύστημα
SeaTalkng και το σύστημα μετάδοσης κίνησης με συμπλέκτη
συνολικά. Για παράδειγμα, εάν ο συμπλέκτης απαιτεί 4 A,
το τροφοδοτικό SeaTalkng μπορεί να παρέχει μόνο 4 A στο
υπόλοιπο σύστημα SeaTalkng.

Σημείωση: Η έξοδος του συμπλέκτη σε όλα τα μοντέλα
ACU διαθέτει πλήρη προστασία από βραχυκυκλώματα και
υπερένταση. Σε περίπτωση που μία από τις συνδέσεις εξόδου
του συμπλέκτη παρουσιάσει βραχυκύκλωμα στη γείωση, δεν
θα προκληθεί μόνιμη βλάβη στον αυτόματο πιλότο.

Διακόπτης τάσης συμπλέκτη

D10452-2

Εάν το σύστημα μετάδοσης κίνησης διαθέτει ξεχωριστή σύνδεση
συμπλέκτη, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το
διακόπτη τάσης του συμπλέκτη στη μονάδα ACU, ανάλογα με το
συνδεδεμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Σημαντικό: Για να μην προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό,
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής τάσης έχει ρυθμιστεί στη
σωστή τιμή. Η τάση του συμπλέκτη μπορεί να διαφέρει από
αυτήν του συστήματος μετάδοσης κίνησης, π.χ. τα συστήματα
μετάδοσης κίνησης 12 V και 24 V της Raymarine διαθέτουν
όλα συμπλέκτη 12 V. Εάν δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε
στον τοπικό αντιπρόσωπο.

Σύνδεση συστήματος μετάδοσης κίνησης και
βαλβίδας παράκαμψης - ACU-300
Τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με αντλία συνεχούς
λειτουργίας (ηλεκτρομαγνητική) συνδέονται στον πίνακα
συνδέσεων της μονάδας ACU-300.

Σύνδεση συστήματος μετάδοσης κίνησης με
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

GRO UND

POWER SOLENOID SOLENOID
A B

12 V
24 V

1 2

3

4

5
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1. Ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης/μοχλός (εάν απαιτείται)

2. Δίοδοι προστασίας ανάδρασης (σε περίπτωση χρήσης
ηλεκτρονικού συστήματος πλοήγησης ή μοχλού)

3. Έξοδος συστήματος μετάδοσης κίνησης

4. Επιστροφή συστήματος μετάδοσης κίνησης

5. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες (με διόδους σε βαλβίδες
πηνίου)

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό σύστημα
πλοήγησης ή μοχλό, τοποθετήστε διόδους (προτεινόμενος
τύπος: 1Ν4004) σε σειρά με τις εξόδους των
ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων για να αποτρέψετε την
ανάδραση στη μονάδα ACU.
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Σύνδεση βαλβίδας παράκαμψης και διακόπτης τάσης
Ορισμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης διαθέτουν μια
ηλεκτρονική βαλβίδα παράκαμψης που ελαχιστοποιεί τις
επιπτώσεις της πλοήγησης, όταν ο αυτόματος πιλότος είναι σε
αναμονή.
Εάν το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει ξεχωριστή βαλβίδα
παράκαμψης, συνδέστε την στη σύνδεση παράκαμψης της
μονάδας ACU, φροντίζοντας ο διακόπτης επιλογής τάσης να έχει
ρυθμιστεί σωστά στα 12/14 V, όπως απαιτείται.

Σημαντικό: Για να μην προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό,
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής τάσης έχει ρυθμιστεί
στη σωστή τιμή. Η τάση της βαλβίδας παράκαμψης μπορεί
να διαφέρει από αυτήν του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
Εάν δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του
συστήματος μετάδοσης κίνησης.

D12685-1

BYPASS

A B

Χρώματα συνδέσεων βαλβίδας παράκαμψης
Χρώμα Περιγραφή

A Κόκκινο +ve βαλβίδας παράκαμψης

B Μπλε -ve βαλβίδας παράκαμψης

Σύνδεση προσαρμογέα μονάδας VMU —
ACU-400
Η μονάδα ACU-400 συνδέεται με τη μονάδα ZF-Marine VMU
(σύστημα pod) μέσω του προσαρμογέα μονάδας VMU. Ο
προαρμογέας μονάδας VMU συνδέεται με τη μονάδα ACU-400
όπως απεικονίζεται.
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1. ACU-400

2. Προσαρμογέας μονάδας VMU

3. ZF-Marine VMU (σύνδεση με σύστημα pod)

Σημείωση: Το καλώδιο της οθόνης καταλήγει στη μονάδα
ZF-Marine VMU και στον προσαρμογέα μονάδας VMU. ΔΕΝ
συνδέεται στη μονάδα ACU-400.

Η Raymarine συνιστά τις παρακάτω προδιαγραφές καλωδίου:

• 4 αγωγών (22 AWG) με συνολική θωράκιση
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3.5 Σύνδεση SeaTalkng

Σύνδεση SeaTalkng — ACU-100
Η μονάδα ACU-100 συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο (backbone)
SeaTalkng μέσω του παρεχόμενου καλωδίου διακλάδωσης.

A B+ _

MOTORRUDDER POWER

D12871-1

1 3

4

5
2

SeaTalkng 

6

7

8

1. Οθόνη

2. 12 V (κόκκινο καλώδιο)

3. Γείωση 0 V (μαύρο καλώδιο)

4. CAN HI (λευκό καλώδιο)

5. CAN LO (μπλε καλώδιο)

6. Πίνακας συνδέσεων ACU-100

7. Καλώδιο διακλάδωσης SeaTalkng (παρέχεται)

8. Κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng

Σημείωση: Η μονάδα ACU-100 ΔΕΝ παρέχει τροφοδοσία
στο κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng. Το κεντρικό δίκτυο
(backbone) απαιτεί ξεχωριστό τροφοδοτικό 12 V.

Σύνδεση SeaTalkng — ACU-200, ACU-300,
ACU-400
Οι μονάδες ACU-200, ACU-300 και ACU-400 συνδέονται με μια
συμβατή κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου μέσω SeaTalkng.

Αυτόματος πιλότος SeaTalkng

�

SeaTalkng 

D12786-1

SeaTalkng 

2 31

4 5 6

1. Αισθητήρας αναφοράς θέσης και κατεύθυνσης (AHRS) EV-1
2. Θέση πηδαλίου με κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου

SeaTalkng

3. Θέση πηδαλίου με όργανο SeaTalkng

4. Μονάδα ελέγχου ενεργοποιητή (ACU)
5. Θέση πηδαλίου με κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου

SeaTalkng

6. Θέση πηδαλίου με όργανο SeaTalkng

Μπορείτε να συνδέσετε μια κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου
σε κάθε θέση του πηδαλίου.

Σημείωση: Μόνο οι κεφαλές ελέγχου αυτόματου πιλότου
SeaTalkng μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο κεντρικό
δίκτυο (backbone).

Σύνδεση SeaTalkng με μονάδα ACU-200, ACU-300, ACU-400
Οι μονάδες ACU-200, ACU-300, ACU-400 συνδέονται με το
κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng μέσω του παρεχόμενου
καλωδίου διακλάδωσης.
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Σημείωση: Για λόγους σαφήνειας, στην παραπάνω εικόνα
απεικονίζονται μόνο οι συνδέσεις της μονάδας ACU που
αφορούν την τροφοδοσία.
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1. Διακόπτης λειτουργίας SeaTalkng

2. Πίνακας συνδέσεων μονάδας ACU
3. Καλώδιο διακλάδωσης Evolution σε SeaTalkng

4. Κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng

Σημείωση: Η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο (backbone)
μπορεί να γίνει μέσω ενός συνδέσμου τύπου Τ ή
ενός μπλοκ συνδέσμων 5 εξόδων SeaTalkng (δεν
απεικονίζεται).

Διακόπτης λειτουργίας SeaTalkng (ACU-200, ACU-300,
ACU-400 μόνο)
Οι μονάδες ACU-200, ACU-300 και ACU-400 μπορούν
να παρέχουν τροφοδοσία στο κεντρικό δίκτυο (backbone)
SeaTalkng. Έτσι, παρέχεται τροφοδοσία σε ορισμένα εξαρτήματα
του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο
(backbone) (π.χ. κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου και όργανα
SeaTalkng).
Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας του SeaTalkng, που βρίσκεται
στον πίνακα συνδέσεων, στην κατάλληλη θέση:
• ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) — Η μονάδα ACU-200, ACU-300
ή ACU-400 θα παρέχει τροφοδοσία στο κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλες
πηγές τροφοδοσίας συνδεδεμένες με το κεντρικό δίκτυο
(backbone).

• OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) — Η μονάδα ACU-200, ACU-300
ή ACU-400 ΔΕΝ θα παρέχει τροφοδοσία στο κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ξεχωριστή
πηγή τροφοδοσίας συνδεδεμένη με το κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng.

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ασφάλεια. Η
ασφάλεια του συστήματος SeaTalkng ΠΡΕΠΕΙ να έχει την τιμή
που υποδεικνύεται στον πίνακα συνδέσεων της μονάδας ACU.

Σύνδεση SeaTalkng — EV-1 και EV-2
Η μονάδα EV συνδέεται στο σύστημα αυτόματου πιλότου μέσω
του SeaTalkng.

D12683-1

Κιτ καλωδίων SeaTalkng Evolution
Για τα εξαρτήματα Evolution διατίθεται ένα κιτ καλωδίων
SeaTalkng.
Αυτό το κιτ καλωδίων περιλαμβάνει τα καλώδια που απαιτούνται
για την πραγματοποίηση όλων των συνδέσεων SeaTalkng για
ορισμένα τυπικά συστήματα Evolution. Το κιτ παρέχεται με

ορισμένα συστήματα Evolution. Το κιτ παρέχεται επίσης και ως
προαιρετικό εξάρτημα, με τον κωδικό R70160. Εάν χρειάζεστε
επιπλέον καλώδια ή εξαρτήματα SeaTalkng για να ολοκληρώσετε
την εγκατάστασή σας, ανατρέξτε στην ενότητα Καλώδια και
εξαρτήματα SeaTalkng για να δείτε μια λίστα με τους κωδικούς
των εξαρτημάτων.

Περιεχόμενα κιτ καλωδίων
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Στοι-
χείο Περιγραφή Ποσότητα Μήκος

1 Καλώδιο
τροφοδοσίας
SeaTalkng

1 0,4 μ. (1,3 πόδια)

2 Καλώδιο κεντρικού
δικτύου (backbone)
SeaTalkng

1 5 μ. (16,4 πόδια)

3 Καλώδιο
διακλάδωσης
SeaTalkng

1 0,4 μ. (1,3 πόδια)

4 Μπλοκ συνδέσμων
5 εξόδων SeaTalkng

1 —

5 Σύνδεσμος τύπου Τ
SeaTalkng

2 —

6 Τερματιστής
SeaTalkng

2 —
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Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalkng
Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalkng για χρήση με συμβατά
προϊόντα

Περιγραφή
Αρ. εξαρτ-
ήματος Σημειώσεις

Κιτ έναρξης SeaTalkng T70134 Περιλαμβάνει:

• 1 σύνδεσμο 5 διακλαδώσεων
(A06064)

• 2 τερματιστές κεντρικού
δικτύου (backbone) (A06031)

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

• 1 καλώδιο τροφοδοσίας
(A06049)

Κιτ κεντρικού δικτύου
(backbone) SeaTalkng

A25062 Περιλαμβάνει:

• 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)

Διακλάδωση SeaTalkng
0,4 μ. (1,3 πόδια)

A06038

Διακλάδωση SeaTalkng
1 μ. (3,3 πόδια)

A06039

Διακλάδωση SeaTalkng
3 μ. (9,8 πόδια)

A06040

Διακλάδωση SeaTalkng
5 μ. (16,4 πόδια)

A06041

Διακλάδωση γωνίας
SeaTalkng 0,4 m (1,3
πόδια)

A06042

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng
0,4 μ. (1,3 πόδια)

A06033

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng 1
μ. (3,3 πόδια)

A06034

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng 3
μ. (9,8 πόδια)

A06035

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng 5
μ. (16,4 πόδια)

A06036

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng 9
μ. (29,5 πόδια)

A06068

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng
20 μ. (65,6 πόδια)

A06037

Διακλάδωση SeaTalkng
σε γυμνούς ακροδέκτες
1 μ. (3,3 πόδια)

A06043

Διακλάδωση SeaTalkng
σε γυμνούς ακροδέκτες
3 μ. (9,8 πόδια)

A06044

Καλώδιο τροφοδοσίας
SeaTalkng

A06049

Περιγραφή
Αρ. εξαρτ-
ήματος Σημειώσεις

Τερματιστής SeaTalkng A06031

Σύνδεσμος τύπου Τ
SeaTalkng

A06028 Παρέχει 1 σύνδεση διακλάδωσης

Σύνδεσμος SeaTalkng 5
εξόδων

A06064 Παρέχει 3 συνδέσεις
διακλάδωσης

Επεκτατήρας κεντρικού
δικτύου (backbone)
SeaTalkng

A06030

Κιτ μετατροπέα SeaTalk
σε SeaTalkng

E22158 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
SeaTalk σε σύστημα SeaTalkng.

Τερματιστής σύνδεσης
σε σειρά SeaTalkng

A80001 Παρέχει άμεση σύνδεση ενός
καλωδίου διακλάδωσης στο
άκρο του καλωδίου κεντρικού
δικτύου. Δεν απαιτείται
σύνδεσμος τύπου T.

Κάλυμμα κενής θέσης
SeaTalkng

A06032

Καλώδιο κεντρικού
δικτύου ACU / SPX
SeaTalkng 0,3 μέτρα (1
πόδι)

R12112 Συνδέει έναν υπολογιστή
πορείας SPX ή μια μονάδα ACU
σε κεντρικό δίκτυο SeaTalkng.

Καλώδιο προσαρμογέα
SeaTalk (3 ακίδων) σε
SeaTalkng 0,4 μ. (1,3
πόδια)

A06047

Διακλάδωση SeaTalk
σε SeaTalkng 1 μ. (3,3
πόδια)

A22164

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

A06048

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό)

A06045 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα
SeaTalkng.

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό)

A06046 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα
SeaTalkng.

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό) σε
γυμνούς ακροδέκτες.

E05026 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα
SeaTalkng.

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό)
σε γυμνούς ακροδέκτες.

E05027 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα
SeaTalkng.
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3.6 Σύνδεση SeaTalk
Το σύστημα Evolution έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με τις πιο σύγχρονες κεφαλές ελέγχου αυτόματου
πιλότου SeaTalkng. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε
μια κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου SeaTalk, αλλά η
λειτουργικότητά της θα είναι περιορισμένη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους
περιορισμούς και για τον τρόπο σύνδεσης μιας κεφαλής ελέγχου
αυτόματου πιλότου SeaTalk σε σύστημα Evolution, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο του μετατροπέα SeaTalk σε SeaTalkng (87121).

3.7 Σύνδεση αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης
Μπορείτε να συνδέσετε έναν αισθητήρα αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης στη μονάδα ACU, ώστε να παρέχονται πληροφορίες
σχετικά με τη γωνία του πηδαλίου διεύθυνσης στο σύστημα του
αυτόματου πιλότου.
Η σύνδεση μονάδας αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης συνιστάται
ανεπιφύλακτα, καθώς συμβάλλει στη διασφάλιση της βέλτιστης
απόδοσης του αυτόματου πιλότου.
Η μονάδα αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης μετατρέπει τις
πληροφορίες κίνησης σε +/- μοίρες γωνίας του πηδαλίου
διεύθυνσης.
Σε ορισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ. όταν υπάρχουν
εγκάρσια ρεύματα, το σύστημα αυτόματου πιλότου μπορεί να
κατευθύνει το σκάφος μόνιμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά,
ακόμα και όταν το πηδάλιο διεύθυνσης είναι κεντραρισμένο.
Όταν έχει συνδεθεί μια μονάδα αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης
στο σύστημα αυτόματου πιλότου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την κεφαλή ελέγχου του αυτόματου πιλότου για να καθορίσετε μια
γωνία αντιστάθμισης σε +/- μοίρες, ώστε να αντισταθμίζονται οι
ανακριβείς πληροφορίες για τη γωνία του πηδαλίου διεύθυνσης
που οφείλονται σε τέτοιες συνθήκες.
Όσο πιο ακριβείς είναι οι πληροφορίες για τη γωνία του πηδαλίου
διεύθυνσης, τόσο ακριβέστερα μπορεί να διατηρήσει το σύστημα
αυτόματου πιλότου τη σωστή πορεία.
Παρακάτω απεικονίζεται η σύνδεση της μονάδας αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης στον πίνακα συνδέσεων της μονάδας
ACU.
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ACU-100

ACU-200, ACU-300, ACU-400

Στοι-
χείο Χρώμα καλωδίου — ACU-100

Χρώμα καλωδίου—ACU-200,
ACU-300, ACU-400

1 Κόκκινο Γκρι (οθόνη)

2 Μπλε Κόκκινο

3 Πράσινο Πράσινο

4 Γκρι (οθόνη) Μπλε
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Σημείωση: Όταν υπάρχουν πολλαπλές πηγές πληροφοριών
αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης, τα εξαρτήματα του
συστήματος Evolution παραβλέπουν τα δεδομένα για το
πηδάλιο διεύθυνσης που αποστέλλονται από άλλες μονάδες
αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης, οι οποίες ΔΕΝ είναι
συνδεδεμένες απευθείας στη μονάδα Evolution ACU.

3.8 Σύνδεση διακόπτη αδράνειας —
ACU-200, ACU-300, ACU-400
Ο διακόπτης αδράνειας απενεργοποιεί τη λειτουργία του
αυτόματου πιλότου διατηρώντας όμως την παροχή τροφοδοσίας
προς το δίαυλο του SeaTalkng.

POWER
OFF ON

SLEEP

D12688-1

Ο διακόπτης και το αντίστοιχο καλώδιο δεν παρέχονται
με το σύστημα Evolution. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του
συστήματος μετάδοσης κίνησης.
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4.1 Εγκατάσταση μονάδας EV-1

Απαιτήσεις θέσης — EV–1 και EV–2
Η θέση εγκατάστασης πρέπει να πληροί τις παρακάτω
απαιτήσεις:

• Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω είτε κάτω από
το κατάστρωμα.

• Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει σε οριζόντια και επίπεδη
επιφάνεια. Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί όρθια ή
ανάποδα, αλλά το πίσω και το μπροστινό μέρος της μονάδας
πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με απόκλιση 5º από τη
θέση περιστροφής και βήματος αντίστοιχα (σε σύγκριση με
την ουδέτερη θέση του σκάφους, όταν είναι ακίνητο και με
κανονικό φορτίο).

• Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει σε επίπεδη θέση στο
κατάστρωμα ή σε διάφραγμα, κατάρτι ή άλλη κατακόρυφη
επιφάνεια με τον παρεχόμενο βραχίονα, ώστε η μονάδα να
βρίσκεται σε οριζόντια θέση και προσανατολισμό.

• Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1 μ.
(3 πόδια) από οποιαδήποτε πηγή μαγνητικών παρεμβολών,
π.χ. πυξίδες και ηλεκτρικά καλώδια.

• Η μονάδα πρέπει να προστατεύεται από φυσικές βλάβες και
υπερβολικούς κραδασμούς.

• Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.

• Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από οποιοδήποτε
εύφλεκτο υλικό, π.χ. υδρατμούς καυσίμων.

• Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βέλος
που υπάρχει στο επάνω μέρος της να είναι παράλληλα
ευθυγραμμισμένο με το διαμήκη άξονα του σκάφους. Το βέλος
της μονάδας πρέπει να είναι στραμμένο προς τα εμπρός, στην
κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη στην παρακάτω εικόνα:

D12689-1
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1. Διαμήκης άξονας σκάφους

Διαστάσεις — EV–1 και EV–2
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Εγκατάσταση μονάδας EV-1 στο κατάστρωμα
Σημαντικό: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει μόνο εφόσον το
σκάφος είναι ακινητοποιημένο ή δεμένο σε πλωτή γέφυρα ή
χώρο λιμενισμού.

4

5

6

�
1

D12695-1

2

3

1. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο πρότυπο στερέωσης στο
κατάστρωμα για να ανοίξετε 4 τρύπες στην επιφάνεια
τοποθέτησης, καθώς και μια τρύπα κατάλληλου μεγέθους
για το καλώδιο SeaTalkng. Τοποθετήστε το μικρό δακτύλιο
στεγανοποίησης στην εγκοπή που βρίσκεται στο κάτω μέρος
της βάσης στήριξης.

2. Τοποθετήστε τη βάση στην επιφάνεια τοποθέτησης και
στερεώστε την με τις παρεχόμενες βίδες στα 4 σημεία που
απεικονίζονται στην παραπάνω εικόνα.

3. Τοποθετήστε το μεγάλο δακτύλιο στεγανοποίησης στην
εγκοπή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της βάσης στήριξης.

4. Περάστε το καλώδιο SeaTalkng μέσα από την τρύπα της
επιφάνειας τοποθέτησης και της βάσης στήριξης. Συνδέστε
το βύσμα στη μονάδα EV-1.

5. Στερεώστε τη μονάδα EV-2 στη βάση στήριξης
τοποθετώντας και εισάγοντάς την προσεκτικά, ώστε να είναι
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ευθυγραμμισμένη με τις εγκοπές που υπάρχουν στη βάση
στήριξης.

Σημαντικό: Η μονάδα EV-1 πρέπει να τοποθετηθεί έτσι
ώστε το βέλος που υπάρχει στο επάνω μέρος της να είναι
παράλληλα ευθυγραμμισμένο με το διαμήκη άξονα του
σκάφους.

6. Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης EV-1 πάνω από τη μονάδα
EV-1.

Τοποθέτηση της μονάδας EV-1 σε βραχίονα
Σημαντικό: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει μόνο εφόσον το
σκάφος είναι ακινητοποιημένο ή δεμένο σε πλωτή γέφυρα ή
χώρο λιμενισμού.
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1. Τοποθετήστε το μικρό δακτύλιο στεγανοποίησης στην εγκοπή
που βρίσκεται στο κάτω μέρος του βραχίονα τοποθέτησης.

2. Τοποθετήστε τη βάση στο βραχίονα τοποθέτησης και
στερεώστε την με τις παρεχόμενες βίδες στα 3 σημεία που
απεικονίζονται στην παραπάνω εικόνα.

3. Τοποθετήστε το μεγάλο δακτύλιο στεγανοποίησης στην
εγκοπή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της βάσης στήριξης.

4. Τοποθετήστε το βραχίονα στην επιφάνεια τοποθέτησης
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πρότυπο στερέωσης.
Στερεώστε το βραχίονα με τις παρεχόμενες βίδες στα 3
σημεία που απεικονίζονται στην παραπάνω εικόνα.

5. Περάστε το καλώδιο SeaTalkng μέσα από την τρύπα του
βραχίονα τοποθέτησης και της βάσης στήριξης. Συνδέστε
το βύσμα στη μονάδα EV-1.

6. Στερεώστε τη μονάδα EV-2 στη βάση στήριξης
τοποθετώντας και εισάγοντάς την προσεκτικά, ώστε να είναι
ευθυγραμμισμένη με τις εγκοπές που υπάρχουν στη βάση
στήριξης.

Σημαντικό: Η μονάδα EV-1 πρέπει να τοποθετηθεί έτσι
ώστε το βέλος που υπάρχει στο επάνω μέρος της να είναι
παράλληλα ευθυγραμμισμένο με το διαμήκη άξονα του
σκάφους.

7. Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης EV-1 πάνω από τη μονάδα
EV-1 και σπρώξτε το μαζί με τη βάση στήριξης, έως ότου τα
2 εξαρτήματα να ασφαλίσουν στη θέση τους.

Αποσυναρμολόγηση περιβλήματος μονάδας
EV-1 και EV-2
Αφού τοποθετήσετε στη θέση τους το πλαίσιο στήριξης και
το βραχίονα τοποθέτησης με τη μονάδα EV-1 ή EV-2 μέσα,
θα πρέπει να ανοίξετε τα κλιπ εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε τη
μονάδα από το περίβλημα στο μέλλον.�

D12775-1

1. Βάλτε την άκρη ενός μολυβιού, ή παρόμοιου εργαλείου, μέσα
σε ένα από τα κλιπ που υπάρχουν γύρω από το εξωτερικό
άκρο του περιβλήματος της μονάδας EV-1 ή EV-2.
Το πλαίσιο στήριξης θα απελευθερωθεί από το βραχίονα
τοποθέτησης.

2. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και
για τα 4 κλιπ που υπάρχουν στο περίβλημα της μονάδας
EV-1 ή EV-2, έως ότου μπορέσετε να αφαιρέσετε πλήρως το
πλαίσιο στήριξης.

Σημείωση: Για να μην προκληθεί βλάβη ή μόνιμα σημάδια
στα κλιπ, να χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν δημιουργούν
χαρακιές και δεν αφήνουν μόνιμα σημάδια για την παραπάνω
διαδικασία.
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4.2 Εγκατάσταση μονάδας ACU

Απαιτήσεις θέσης — Μονάδα ACU
Η θέση εγκατάστασης πρέπει να πληροί τις παρακάτω
απαιτήσεις:

• Οι μονάδες ACU-200, ACU-300 και ACU-400 πρέπει να
τοποθετηθούν κάτω από το κατάστρωμα, σε στεγνό μέρος.

• Η μονάδα ACU-100 μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω είτε
κάτω από το κατάστρωμα.

• Η μονάδα πρέπει να προστατεύεται από φυσικές βλάβες και
υπερβολικούς κραδασμούς.

• Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.

• Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από οποιοδήποτε
εύφλεκτο υλικό, π.χ. υδρατμούς καυσίμων.

Διαστάσεις — ACU-100
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Τοποθέτηση της μονάδας ACU-100
Σημαντικό: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει μόνο εφόσον το
σκάφος είναι ακινητοποιημένο ή δεμένο σε πλωτή γέφυρα ή
χώρο λιμενισμού.

1. Με ένα κατάλληλο κατσαβίδι, ξεβιδώστε τις βίδες που
υπάρχουν στο επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε το επάνω
κάλυμμα από τη μονάδα ACU.

�

�

D12873-1

Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα, θα έχετε πρόσβαση στις
τρύπες στερέωσης της μονάδας.

2. Τοποθετήστε τη μονάδα ACU στην κατάλληλη θέση
και στερεώστε την στην επιφάνεια τοποθέτησης με τις
παρεχόμενες βίδες.

D12874-1

Πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε την κεφαλή ελέγχου του
αυτόματου πιλότου και τη μονάδα αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης (εάν υπάρχει).

3. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους βιδωτούς ακροδέκτες και
να συνδέσετε τα καλώδια στη μονάδα ACU, αφαιρέστε τους
βιδωτές ακροδέκτες από τις υποδοχές, όπως απεικονίζεται
στην παρακάτω εικόνα:

D12875-1

3

4

4. Τοποθετήστε τους σχετικούς αγωγούς του καλωδίου
διακλάδωσης SeaTalkng στους βιδωτούς ακροδέκτες
SeaTalkng, όπως απεικονίζεται στην παραπάνω εικόνα.
Σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε τους αγωγούς.
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Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για όλες τις απαραίτητες
συνδέσεις.

5. Σπρώξτε τους βιδωτούς ακροδέκτες και συνδέστε τους στον
πίνακα συνδέσεων.

6. Περάστε τα καλώδια μέσα από τους οδηγούς καλωδίων που
υπάρχουν στο επάνω χείλος της μονάδας.
Η Raymarine συνιστά να χρησιμοποιήσετε σφιγκτήρες
καλωδίων για να στερεώσετε τα καλώδια στη

μονάδα.
7. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις συνδέσεις και περάσετε

σωστά τα καλώδια στους οδηγούς, τοποθετήστε ξανά το
κάλυμμα της μονάδας ACU, φροντίζοντας να υπάρχει σωστή
εφαρμογή μεταξύ της λαστιχένιας τσιμούχας του καλύμματος
και των καλωδίων.

8. Στερεώστε το κάλυμμα στη μονάδα με τις παρεχόμενες
βίδες, φροντίζοντας τα κλιπ να είναι ευθυγραμμισμένα και
ασφαλισμένα (θα ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο "κλικ").
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Διαστάσεις — ACU-200, ACU-300, ACU-400
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Τοποθέτηση μονάδας ACU-200, ACU-300,
ACU-400
Σημαντικό: Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει μόνο εφόσον το
σκάφος είναι ακινητοποιημένο ή δεμένο σε πλωτή γέφυρα ή
χώρο λιμενισμού.

1. Τοποθετήστε τη μονάδα ACU σε κατάλληλη θέση και
στερεώστε την με τις παρεχόμενες βίδες.
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Πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε την κεφαλή ελέγχου του
αυτόματου πιλότου και τη μονάδα αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης (εάν υπάρχει).

2. Δρομολογήστε τα καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων,
καθώς και οποιαδήποτε άλλα καλώδια απαιτούνται για τη
σύνδεση με τη μονάδα ACU.

3. Κάντε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις στον πίνακα
συνδέσεων της μονάδας ACU.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα συνδέσεων,
αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.

1.

2.

A B

D10449-2

• A — Απασφάλιση καλύμματος πίνακα

• B — Ασφάλιση καλύμματος πίνακα
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4.3 Έλεγχοι μετά την εγκατάσταση
Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται μετά την εγκατάσταση
και πριν από την αρχική ρύθμιση του συστήματος αυτόματου
πιλότου.
1. Ενεργοποιήστε το σύστημα αυτόματου πιλότου και το σχετικό

εξοπλισμό.

• ACU (μόνο για συστήματα EV-1)

• Κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου

• Δίαυλος δεδομένων SeaTalkng (εάν έχει δικό του
τροφοδοτικό)

2. Ελέγξτε ότι η κεφαλή ελέγχου του αυτόματου πιλότου
έχει ενεργοποιηθεί. Εάν η οθόνη είναι κενή, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο Λειτουργία για 2 δευτερόλεπτα.

3. Ελέγξτε την οθόνη για μηνύματα σφάλματος που μπορεί να
υποδεικνύουν πρόβλημα εγκατάστασης.

Για βοήθεια στη διάγνωση βλαβών:

• Ανατρέξτε στις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων
που παρέχονται με το προϊόν, ή

• Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Raymarine.

4.4 Ρύθμιση συστήματος αυτόματου
πιλότου
Σημαντικό: Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα αυτόματου
πιλότου, είναι πολύ σημαντικό να έχετε κάνει τις σωστές
ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις σχετικές παρεχόμενες οδηγίες.

1. Για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά όλα τα εξαρτήματα,
πραγματοποιήστε έναν έλεγχο αρχικής ενεργοποίησης.

2. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του
συστήματος αυτόματου πιλότου Evolution, ανατρέξτε στην
πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου αναφοράς χρήστη p70
/ p70r 81331.
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4.5 Ενδείξεις LED — EV-1
Χρώμα
λυχνίας LED Κωδικός λυχνίας LED Κατάσταση Απαιτούμενη ενέργεια

Σταθερά αναμμένη με
πράσινο χρώμα

Κανονική λειτουργία • Καμία (η κανονική ενεργοποίηση
διαρκεί <1 λεπτό)

Αναβοσβήνει
παρατεταμένα με
πράσινο χρώμα (x1)
και σβήνει. Ο κύκλος
επαναλαμβάνεται μετά
από 2 δευτερόλεπτα.

Η μονάδα ενεργοποιείται.
Δεν διατίθενται
λειτουργίες πιλότου ή
πυξίδας.

• Καμία (η κανονική ενεργοποίηση
διαρκεί <1 λεπτό)

Αναβοσβήνει σύντομα
με κόκκινο χρώμα (x2)
και σβήνει. Ο κύκλος
επαναλαμβάνεται μετά
από 4 δευτερόλεπτα.

Δεν έχει γίνει σύνδεση
SeaTalkng.

• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι
σε λειτουργία.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
δικτύου είναι σωστά
συνδεδεμένο και οι συνδέσεις
είναι σωστές και δεν έχουν
υποστεί φθορά.

• Εάν το πρόβλημα παραμένει,
επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine.

Αναβοσβήνει σύντομα
με κόκκινο χρώμα (x7)
και σβήνει. Ο κύκλος
επαναλαμβάνεται μετά
από 9 δευτερόλεπτα.

Έχει γίνει σύνδεση
SeaTalkng, αλλά δεν
γίνεται λήψη δεδομένων.

• Εάν το πρόβλημα παραμένει,
επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine.
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4.6 Ενδείξεις LED — ACU-100
Χρώμα
λυχνίας LED Κωδικός λυχνίας LED Κατάσταση Απαιτούμενη ενέργεια

Σταθερά αναμμένη με
πράσινο χρώμα

Κανονική λειτουργία • Καμία (η κανονική ενεργοποίηση
διαρκεί <1 λεπτό)

Αναβοσβήνει σύντομα
με κόκκινο χρώμα (x2)
και σβήνει. Ο κύκλος
επαναλαμβάνεται μετά
από 4 δευτερόλεπτα.

Δεν έχει γίνει σύνδεση
SeaTalkng.

• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι
σε λειτουργία.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
δικτύου είναι σωστά
συνδεδεμένο και οι συνδέσεις
είναι σωστές και δεν έχουν
υποστεί φθορά.

• Εάν το πρόβλημα παραμένει,
επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine.

Αναβοσβήνει σύντομα
με κόκκινο χρώμα (x7)
και σβήνει. Ο κύκλος
επαναλαμβάνεται μετά
από 9 δευτερόλεπτα.

Έχει γίνει σύνδεση
SeaTalkng, αλλά δεν
γίνεται λήψη δεδομένων.

• Εάν το πρόβλημα παραμένει,
επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine.
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4.7 Ειδοποιήσεις
Το σύστημα αυτόματου πιλότου εκπέμπει ειδοποιήσεις, προκειμένου να σας ενημερώσει για μηχανικές και ηλεκτρολογικές συνθήκες
που απαιτούν την προσοχή σας.
Τα εξαρτήματα του συστήματος Evolution μεταδίδουν ειδοποιήσεις στο δίκτυο SeaTalkng, οι οποίες εμφανίζονται στις κεφαλές
ελέγχου αυτόματου πιλότου και στις οθόνες πολλαπλών λειτουργιών, συνοδευόμενες από ένα ηχητικό σήμα. Τα εξαρτήματα του
συστήματος Evolution διακόπτουν την εκπομπή μιας ειδοποίησης, όταν πάψει να ισχύει η συνθήκη που την παρήγαγε ή εάν
υπάρξει αναγνώριση της ειδοποίησης στην κεφαλή ελέγχου του αυτόματου πιλότου ή στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών. Εάν η
ειδοποίηση αφορά κρίσιμο θέμα ασφάλειας, θα επαναληφθεί μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα.
Αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον παρακάτω πίνακα, θα πρέπει να απαντάτε στις ειδοποιήσεις επιλέγοντας OK ή
Αναγνώριση στην κεφαλή ελέγχου του αυτόματου πιλότου ή στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.

Μήνυμα ειδοποίησης Πιθανές αιτίες Λύση

ΕΚΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Ο αυτόματος πιλότος έχει παρεκκλίνει από την
προγραμματισμένη πορεία.

Ελέγξτε τη θέση του σκάφους και, εάν είναι
απαραίτητο, αναλάβετε τον έλεγχο του σκάφους
για να το επαναφέρετε στη σωστή πορεία.

ΓΥΡΙΣΜΑ ΑΝΕΜΟΥ Ο αυτόματος πιλότος δεν μπορεί να διατηρήσει
την πορεία με την υπάρχουσα γωνία ανέμου.

ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Η τάση τροφοδοσίας έχει πέσει κάτω από τα
αποδεκτά όρια. Οφείλεται σε χαμηλή τάση
μπαταρίας ή πτώση της μπαταρίας στη μονάδα
ACU (συστήματα EV-1 μόνο) λόγω κακών
συνδέσεων ή ακατάλληλης καλωδίωσης.

Αναγνωρίστε την ειδοποίηση και έπειτα θέστε
σε λειτουργία τη μηχανή για να επαναφορτίσετε
την μπαταρία. Εάν το πρόβλημα επιμένει, ελέγξτε
τις συνδέσεις των καλωδίων και ότι η ποιότητα
και η διάμετρος των καλωδίων είναι κατάλληλες
για την τρέχουσα κατανάλωση του συστήματος
μετάδοσης κίνησης.

ΜΕΓΑΛΟ XTE Μεγάλο σφάλμα εγκάρσιας πορείας Ο αυτόματος
πιλότος έχει παρεκκλίνει περισσότερο από το
αναμενόμενο από την προγραμματισμένη πορεία.

Ελέγξτε τη θέση του σκάφους και, εάν είναι
απαραίτητο, αναλάβετε τον έλεγχο του σκάφους
για να το επαναφέρετε στη σωστή πορεία.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ CU Η κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου έχει
αποσυνδεθεί.

• Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις μεταξύ
της κεφαλής ελέγχου αυτόματου πιλότου και
του συστήματος SeaTalkng. Επίσης, ελέγξτε τις
συνδέσεις μεταξύ της μονάδας EV-1/EV-2 και
του συστήματος SeaTalkng.

• Εάν η κεφαλή ελέγχου αυτόματου πιλότου
είναι συνδεδεμένη μέσω μετατροπέα SeaTalk
σε SeaTalkng, ελέγξτε ότι ο μετατροπέας
χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση
λογισμικού.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ Πιθανή βλάβη στη μονάδα αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης. Εναλλακτικά, εάν το σύστημα
αυτόματου πιλότου περιλαμβάνει πρυμναίο
εσωλέμβιο/εξωλέμβιο σύστημα μετάδοσης
κίνησης, έχετε αναλάβει τον έλεγχο του
συστήματος διεύθυνσης ενώ ο πιλότος είναι σε
αυτόματη λειτουργία.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις της μονάδας αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης.

• Στα συστήματα που χρησιμοποιούν μονάδα
διασύνδεσης συστήματος μετάδοσης κίνησης
Volvo Penta EVC, ελέγξτε ότι η μονάδα
λειτουργεί σωστά.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Ο αυτόματος πιλότος κατευθύνει το σκάφος στο
τρέχον σημείο διαδρομής.

Αναγνωρίστε την ειδοποίηση για να στραφείτε
στο επόμενο σημείο διαδρομής.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ

• Ο κινητήρας/το σύστημα διεύθυνσης δεν έχει
κινηθεί σε διάστημα 20 δευτερολέπτων από
τη στιγμή που δόθηκε μια εντολή αλλαγής
πορείας.

• Ο αυτόματος πιλότος δεν μπορεί να γυρίσει το
πηδάλιο διεύθυνσης (είτε επειδή οι δυνάμεις
που ασκούν τα καιρικά φαινόμενα στο
πηδάλιο είναι πολύ μεγάλες, είτε επειδή ο
αισθητήρας θέσης του πηδαλίου διεύθυνσης
έχει μετακινηθεί εκτός των προκαθορισμένων
ορίων ή στοπ).

• Γίνεται επαναφορά του αυτόματου πιλότου
λόγω εξωτερικού συμβάντος (π.χ. χρήση
του διακόπτη αδράνειας ή ελαττωματική
καλωδίωση που προκαλεί την επανεκκίνηση
των εξαρτημάτων του αυτόματου πιλότου).

• Γίνεται επαναφορά του αυτόματου πιλότου
λόγω σφάλματος λογισμικού.

• Ελέγξτε ότι η μονάδα αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης έχει τοποθετηθεί σωστά, έτσι
ώστε να αντικατοπτρίζει τα όρια και τα στοπ
του συστήματος πηδαλίου διεύθυνσης του
σκάφους.

• Στα συστήματα EV-1, ελέγξτε την τάση εξόδου
του συστήματος μετάδοσης κίνησης ACU και
την έξοδο τάσης του συστήματος μετάδοσης
κίνησης και του συμπλέκτη (εάν υπάρχει).

• Στα συστήματα EV-1, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις
με τη μονάδα ACU.

• Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις με το σύστημα
μετάδοσης κίνησης.

• Ελέγξτε ότι το σύστημα μετάδοσης κίνησης
λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει απώλεια
στήριξης.

• Ελέγξτε ότι το σύστημα διεύθυνσης είναι
σταθερό.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δεν έχει εντοπιστεί καμία μονάδα αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης ή η μονάδα αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης έχει γυρίσει εκτός του
εύρους λειτουργίας της (50 μοίρες).

Εάν έχετε τοποθετήσει μονάδα αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης, ελέγξτε την καλωδίωση.
Ελέγξτε τη μονάδα για πιθανή βλάβη.
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι στροφές του κινητήρα έχουν πέσει πολύ
χαμηλά για τη συγκεκριμένη αλλαγή πορείας
ή έχει παρατηρηθεί απώλεια στήριξης στον
κινητήρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε
ελαττωματικό σύστημα μετάδοσης κίνησης ή σε
βλάβη του συστήματος διεύθυνσης. Εναλλακτικά,
ο χρόνος πλήρους περιστροφής του συστήματος
διεύθυνσης μπορεί να είναι πολύ μεγάλος.

• Ελέγξτε ότι το σύστημα μετάδοσης κίνησης
λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει απώλεια
στήριξης.

• Ελέγξτε το χρόνο πλήρους περιστροφής του
συστήματος διεύθυνσης.

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Ο συμπλέκτης του συστήματος μετάδοσης
κίνησης απαιτεί μεγαλύτερη έξοδο ισχύος
από αυτήν που υποστηρίζει η έξοδος ισχύος
συμπλέκτη των εξαρτημάτων του συστήματος
Evolution.

Ανατρέξτε στις τιμές εξόδου ισχύος συμπλέκτη
που αναφέρονται στις οδηγίες εγκατάστασης των
σχετικών εξαρτημάτων του συστήματος Evolution
και βεβαιωθείτε ότι ο συμπλέκτης του συστήματος
μετάδοσης κίνησης δεν υπερβαίνει αυτή την έξοδο
ισχύος.

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σοβαρή βλάβη του συστήματος μετάδοσης
κίνησης. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης απαιτεί
πολύ μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος
λόγω βραχυκυκλώματος ή παρεμβολών. Αυτό
οφείλεται σε βλάβη του συστήματος μετάδοσης
κίνησης ή του κινητήρα ή σε βραχυκύκλωμα στις
καλωδιώσεις. Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρχει
βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης που να προκαλεί
το κλείδωμα του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Ελέγξτε το σύστημα μετάδοσης κίνησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Το σκάφος σας έχει φτάσει στο τέλος της
τρέχουσας διαδρομής.

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ • Ο αυτόματος πιλότος είναι σε λειτουργία
ανεμοδείκτη και δεν έχει λάβει δεδομένα για τη
γωνία του ανέμου εδώ και 32 δευτερόλεπτα.

• Ο αυτόματος πιλότος είναι σε λειτουργία
πορείας και δεν λαμβάνει δεδομένα πλοήγησης
ή το σήμα που λαμβάνει ο αισθητήρας θέσης
του πηδαλίου διεύθυνσης είναι αδύναμο. Το
πρόβλημα αυτό θα λυθεί όταν βελτιωθεί το
σήμα.

Ελέγξτε τις συνδέσεις με το μορφοτροπέα ανέμου,
την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και την κεφαλή
ελέγχου του αυτόματου πιλότου (εάν υπάρχει).

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΙΛΟΤΟΥ Γίνεται εκκίνηση των εξαρτημάτων του αυτόματου
πιλότου.

Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να χρειαστούν λίγο
χρόνο για να εκκινηθούν.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΕΜΟΥ Ο αυτόματος πιλότος είναι σε λειτουργία
ανεμοδείκτη και δεν έχει λάβει δεδομένα για τη
γωνία του ανέμου εδώ και 32 δευτερόλεπτα.

Ελέγξτε τις συνδέσεις με το μορφοτροπέα ανέμου.

ΔΕΝ ΥΠAΡΧΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Ο αυτόματος πιλότος δεν έχει λάβει δεδομένα
ταχύτητας (STW ή SOG) εδώ και 10 δευτερόλεπτα,
ενώ είναι σε αυτόματη λειτουργία.

Ελέγξτε τις συνδέσεις με το μορφοτροπέα
ταχύτητας. Ο πιλότος δεν απαιτεί δεδομένα
ταχύτητας για να λειτουργήσει. Ωστόσο, τα
δεδομένα αυτά βελτιώνουν τη συνολική απόδοσή
του όταν είναι σε αυτόματη λειτουργία.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΥΞΙΔΑ Η μονάδα EV-1 ή EV-2 δεν λαμβάνει δεδομένα
κατεύθυνσης.

• Ελέγξτε τις συνδέσεις της μονάδας EV-1 / EV-2.

• Επανεκκινήστε τη μονάδα EV-1 / EV-2
αποσυνδέοντας και συνδέοντας ξανά το
καλώδιο SeaTalkng.

ΣΦΑΛΜΑ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΥΞΙΔΑΣ Η εσωτερική γυροσκοπική πυξίδα της μονάδας
EV-1 ή EV-2 παρουσίασε σφάλμα. Αυτό
μπορεί να αποτελεί ένδειξη βλάβης στην πυξίδα
και ενδέχεται να προκαλέσει απόκλιση της
κατεύθυνσης που δείχνει η πυξίδα ή κλείδωμα της
πυξίδας.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το
τοπικό κέντρο σέρβις της Raymarine.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Στη μονάδα Evolution ACU, τα καλώδια του
κινητήρα συνδέονται με τους ακροδέκτες
τροφοδοσίας και το αντίστροφο.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα και διορθώστε τις
συνδέσεις.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GPS Δεν υπάρχει συνδεδεμένη πηγή δεδομένων GPS
στο σύστημα SeaTalkng.

Ελέγξτε τις συνδέσεις με την πηγή δεδομένων
GPS.

ΒΛΑΒΗ JOYSTICK Παρουσιάστηκε βλάβη στο joystick. Αυτή η
ειδοποίηση ισχύει μόνο για τα συστήματα
αυτόματου πιλότου που περιλαμβάνουν
χειριστήριο joystick.

Ελέγξτε τις σχετικές συνδέσεις και τη λειτουργία
του joystick.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ IPS (ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ)

Απώλεια επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων EV-1
και ACU ή της μονάδας EV-2 και του συστήματος
μετάδοσης κίνησης.

Ελέγξτε όλες τις φυσικές συνδέσεις δεδομένων
μεταξύ αυτών των συσκευών, όπως απαιτείται.
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΛΟΤΟΥ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ)

• Γίνεται επαναφορά του αυτόματου πιλότου
λόγω εξωτερικού συμβάντος (π.χ. χρήση
του διακόπτη αδράνειας ή ελαττωματική
καλωδίωση που προκαλεί την επανεκκίνηση
των εξαρτημάτων του αυτόματου πιλότου).

Ελέγξτε όλες τις καλωδιώσεις του συστήματος και
ειδικά αυτές που σχετίζονται με την τροφοδοσία.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΙΛΟΤΟΥ (ΜΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)

Το λογισμικό της μονάδας EV-1/EV-2 εντόπισε
κάποιο σφάλμα, το οποίο δεν μπορεί να
αποκαταστήσει, και έκανε επαναφορά του
πιλότου.

Περιμένετε περίπου 1 λεπτό για να ολοκληρωθεί
η επαναφορά και επανεκκίνηση της μονάδας
EV-1/EV-2.
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Κεφάλαιο 5: Συντήρηση και υποστήριξη

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 5.1 Επισκευή και συντήρηση στη σελίδα 50

• 5.2 Καθαρισμός στη σελίδα 50

• 5.3 Υποστήριξη πελατών Raymarine στη σελίδα 51

Συντήρηση και υποστήριξη 49



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

5.2 Καθαρισμός
1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
2. Καθαρίστε τη μονάδα με ένα καθαρό και νωπό πανί.
3. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη

(IPA) ή ένα ήπιο καθαριστικό για να αφαιρέσετε υπολείμματα
γράσου.

Σημείωση: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή
προϊόντα με βάση οξύ ή αμμωνία.
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5.3 Υποστήριξη πελατών Raymarine
Η Raymarine παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία υποστήριξης
πελατών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη
πελατών μέσω της τοποθεσίας web της Raymarine, τηλεφωνικά
ή μέσω email. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα,
χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες για να
λάβετε επιπλέον βοήθεια.

Υποστήριξη μέσω web
Επισκεφτείτε την ενότητα υποστήριξης πελατών της τοποθεσίας
μας στο web στη διεύθυνση:
www.raymarine.com
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει συχνές ερωτήσεις, πληροφορίες
επισκευής, πρόσβαση στο Τμήμα τεχνικής υποστήριξης της
Raymarine μέσω email και τα στοιχεία των αντιπροσώπων της
Raymarine σε όλο τον κόσμο.

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email
Στις Η.Π.Α.:

• Τηλ: +1 603 324 7900

• Χωρίς χρέωση: +1 800 539 5539

• E-mail: support@raymarine.com

Σε Η.Β., Ευρώπη και Μέση Ανατολή:

• Τηλ: +44 (0)13 2924 6777

• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com

Σε Νοτιοανατολική Ασία και Αυστραλία:

• Τηλ: +61 (0)29479 4800

• E-mail: aus.support@raymarine.com

Πληροφορίες προϊόντος
Εάν θέλετε να ζητήσετε υποστήριξη, 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.
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Παράρτημα A Ανταλλακτικά
Στοιχείο Κωδικός Σημειώσεις

Κιτ καλωδίων
SeaTalkng

R70160 Περιλαμβάνει:

• Καλώδιο
τροφοδοσίας
SeaTalkng 0,4 μ. (1,3
πόδια) (ποσότητα:
1)

• Καλώδιο κεντρικού
δικτύου (backbone)
SeaTalkng 5 μ. (16,4
πόδια) (ποσότητα:
1)

• Καλώδιο
διακλάδωσης
SeaTalkng 0,4 μ. (1,3
πόδια) (ποσότητα:
1)

• Μπλοκ συνδέσμων
5 εξόδων SeaTalkng
(ποσότητα: 1)

• Σύνδεσμος τύπου
Τ SeaTalkng
(ποσότητα: 2)

• Τερματιστής
SeaTalkng
(ποσότητα: 2)

Κιτ καλωδίων
DeviceNet

R70192 Περιλαμβάνει:

• Καλώδιο
προσαρμογέα
DeviceNet (θηλυκό)
(ποσότητα: 2)

• Καλώδιο
τροφοδοσίας
SeaTalkng
(ποσότητα: 1)

• Τερματιστής
SeaTalkng
(ποσότητα: 2)

Σετ δακτυλίου
στεγανοποίησης

R70161

Βραχίονας επιτοίχιας
τοποθέτησης μονάδας
EV-1 / EV-2

R70162

Παράρτημα B Τεχνικές προδιαγραφές
— EV-1 και EV-2
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 12 V (τροφοδοτείται από το

σύστημα SeaTalkng)

Εύρος τάσης λειτουργίας 10,8 V έως 15,6 V DC

Κατανάλωση ενέργειας (λήψη
από το σύστημα SeaTalkng)

30 mA

SeaTalkng LEN (Αριθμός
αντιστοίχισης φορτίου)

1

Αισθητήρες • Ψηφιακό επιταχυνσιόμετρο 3
αξόνων

• Ψηφιακή πυξίδα 3 αξόνων

• Ψηφιακός αισθητήρας γωνιακής
ταχύτητας γυροσκοπικής πυξίδας
3 αξόνων

Συνδέσεις δεδομένων • SeaTalkng

• NMEA 2000 DeviceNet (EV-2
μόνο, η θύρα δεν χρησιμοποιείται
σε μονάδα EV-1)

Περιβάλλον Περιβάλλον εγκατάστασης

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC
έως +55ºC (-4ºF έως +131ºF)

• Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-30ºC έως +70ºC (-22°F έως
+158°F)

• Σχετική υγρασία: μέγ. 93%

• Αξιολόγηση αδιαβροχοποίησης:
IPX6

Διαστάσεις • Διάμετρος: 140 χιλ. (5,5 ίντσες)

• Βάθος (μαζί με το περίβλημα
τοποθέτησης): 35 χιλ. (1,4
ίντσες)

• Βάθος (μαζί με το βραχίονα
επιτοίχιας τοποθέτησης): 95 χιλ.
(3,8 ίντσες)

Βάρος 0,29 κιλά (0,64 λίβρες)

Ηλεκτρομαγνητική συμμόρφωση • Ευρώπη: 2004/108/EΚ

• Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία:
C-Tick, Επίπεδο συμμόρφωσης
2
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Παράρτημα C Τεχνικές προδιαγραφές
— ACU

ACU-100 ACU-200 ACU-300 ACU-400

Έξοδος ρεύματος
συστήματος μετάδοσης
κίνησης

• Μέγιστη συνεχής έξοδος 7
A στην τάση τροφοδοσίας

• Μέγιστη συνεχής
έξοδος 15 A στην τάση
τροφοδοσίας

• Μέγιστη συνεχής έξοδος 5
A στην τάση τροφοδοσίας

• Μέγιστη συνεχής
έξοδος 30 A στην τάση
τροφοδοσίας

Έξοδος συμπλέκτη
συστήματος μετάδοσης
κίνησης

Δεν υπάρχει σύνδεση
συμπλέκτη

Συνεχής έξοδος έως 2,0 Α με
δυνατότητα επιλογής μεταξύ
12 V/24 V

Δεν υπάρχει σύνδεση
συμπλέκτη

• Συνεχής έξοδος έως 4 A
στα 12 V σε συστήματα
12 V

• Συνεχής έξοδος έως 4 A
στα 24 V σε συστήματα
24 V

• Συνεχής έξοδος έως 4 A
στα 12 V σε συστήματα
24 V

Συνδέσεις • Αισθητήρας αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης

• Τροφοδοσία

• Κινητήρας συστήματος
μετάδοσης κίνησης

• Γείωση

• Αισθητήρας αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης

• Διακόπτης αδράνειας

• Τροφοδοσία

• Κινητήρας συστήματος
μετάδοσης κίνησης

• Συμπλέκτης συστήματος
μετάδοσης κίνησης

• Γείωση

• Αισθητήρας αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης

• Διακόπτης αδράνειας

• Τροφοδοσία

• Έξοδος / επιστροφή
συστήματος
μετάδοσης κίνησης
ηλεκτρομαγνητικών
βαλβίδων

• Γείωση

• Αισθητήρας αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης

• Διακόπτης αδράνειας

• Τροφοδοσία

• Κινητήρας συστήματος
μετάδοσης κίνησης

• Συμπλέκτης συστήματος
μετάδοσης κίνησης

• Γείωση

• Ψηφιακή είσοδος/έξοδος

Ονομαστική τάση
τροφοδοσίας

12 V 12 V ή 24 V

Εύρος τάσης λειτουργίας 10,8 V έως 15,6 V DC 10,8 V έως 31,2 V DC

Κατανάλωση ρεύματος
(σε αναμονή) — Κύριο
τροφοδοτικό

300 mA (12 V) 300 mA (12/24 V)

Κατανάλωση ρεύματος (σε
αναμονή) — Τροφοδοτικό
SeaTalkng

Δεν παρέχεται τροφοδοσία
στο σύστημα SeaTalkng

20 mA (12 V)

SeaTalkng LEN (Αριθμός
αντιστοίχισης φορτίου)

1 1

Έξοδος τροφοδοσίας
SeaTalkng

Δεν παρέχεται τροφοδοσία
στο σύστημα SeaTalkng

3 A στα 12 V (προστασία ασφάλειας στα 3 A)

Συνδέσεις δεδομένων SeaTalkng SeaTalkng

Περιβάλλον Περιβάλλον εγκατάστασης

• Θερμοκρασία
λειτουργίας: -20ºC έως
+55ºC (-4ºF έως +131ºF)

• Θερμοκρασία
αποθήκευσης: -30ºC
έως +70ºC (-22°F έως
+158°F)

• Σχετική υγρασία: μέγ.
93%

• Αξιολόγηση
αδιαβροχοποίησης:

• Πίνακας συνδέσεων:
IPX2

• Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
συστήματος μετάδοσης
κίνησης: IPX6

Περιβάλλον εγκατάστασης

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC έως +55ºC (-4ºF έως +131ºF)

• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30ºC έως +70ºC (-22°F έως +158°F)

• Σχετική υγρασία: μέγ. 93%

• Αξιολόγηση αδιαβροχοποίησης: Αντοχή στα σταγονίδια

Διαστάσεις • Πλάτος: 180 χιλ. (7,1
ίντσες)

• Ύψος: 140 χιλ. (5,5
ίντσες)

• Πλάτος: 285 χιλ. (11,2 ίντσες)

• Ύψος: 211,5 χιλ. (8,3 ίντσες)
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ACU-100 ACU-200 ACU-300 ACU-400

• Βάθος: 52 χιλ. (2,0
ίντσες)

• Βάθος: 64,5 χιλ. (2,5 ίντσες)

Βάρος 0,6 κιλά (1,32 λίβρες) 2,2 κιλά (4,84 λίβρες)

Ηλεκτρομαγνητική
συμμόρφωση

• Ευρώπη: 2004/108/EΚ

• Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: C-Tick, Επίπεδο συμμόρφωσης 2
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Παράρτημα D Προτάσεις NMEA 2000
(PGN) — EV-1 και EV-2
Οι μονάδες EV-1 και EV-2 υποστηρίζουν τις παρακάτω προτάσεις NMEA 2000:

Αριθμός μηνύματος Περιγραφή μηνύματος Εκπομπή Λήψη

59392 Αναγνώριση ISO ●

59904 Αίτημα ISO ● ●

60928 Απαίτηση διεύθυνσης ISO ● ●

65240 Ζητούμενη διεύθυνση ISO ●

126208 NMEA - Λειτουργία αιτήματος ομάδας ● ●

126208 NMEA - Λειτουργία εντολής ομάδας ● ●

126208 NMEA - Λειτουργία αναγνώρισης ομάδας ● ●

126464 Λίστα PGN ● ●

126996 Πληροφορίες προϊόντος:

• Έκδοση βάσης δεδομένων NMEA 2000

• Κωδικός προϊόντος κατασκευαστή NMEA

• Αναγνωριστικό μοντέλου κατασκευαστή NMEA

• Κωδικός έκδοσης λογισμικού κατασκευαστή

• Έκδοση μοντέλου κατασκευαστή

• Σειριακός κωδικός μοντέλου κατασκευαστή

• Επίπεδο πιστοποίησης NMEA 2000

• Αντιστοιχία φορτίου

●

127245 Κλίση πηδαλίου διεύθυνσης ● ●

127250 Κατεύθυνση σκάφους ● ●

127258 Μαγνητική απόκλιση ●

128259 Ταχύτητα στο νερό (STW) (αναφοράς) ●

129026 Γρήγορη ενημέρωση πορείας στο έδαφος (COG) και ταχύτητας στο
έδαφος (SOG)

●

129029 Δεδομένα θέσης GNSS:

• Ημερομηνία

• Ώρα

• Γεωγραφικό πλάτος

• Γεωγραφικό μήκος

●

129283 Σφάλμα εγκάρσιας πορείας ●

129284 Δεδομένα πλοήγησης (για την τήρηση διαδρομών):

• Απόσταση ενεργού σκέλους από σημείο διαδρομής (DTW)

• Αναφορά πορείας / διόπτευσης

• Τ

• Είσοδος σε κύκλο άφιξης

• Τύπος υπολογισμού

• Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης (ΕΤΑ)

• Εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης

• Προέλευση διόπτευσης ενεργού σκέλους προς προορισμό (BOD)

• Διόπτευση ενεργού σκέλους προς σημείο διαδρομής (BTW)

• ID σημείου προέλευσης ενεργού σκέλους

• ID ενεργού σημείου διαδρομής

• Γεωγραφικό πλάτος σημείου διαδρομής προορισμού

• Γεωγραφικό μήκος σημείου διαδρομής προορισμού

• Ταχύτητα προσέγγισης σημείου διαδρομής

●
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Αριθμός μηνύματος Περιγραφή μηνύματος Εκπομπή Λήψη

129285 Δεδομένα ενεργού σημείου διαδρομής ●

130306 Δεδομένα ανέμου ●
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Παράρτημα E Προτάσεις NMEA 2000
(PGN) — ACU
Η μονάδα ACU υποστηρίζει τις παρακάτω προτάσεις NMEA 2000:

Αριθμός μηνύματος Περιγραφή μηνύματος Εκπομπή Λήψη

59392 Αναγνώριση ISO ●

59904 Αίτημα ISO ● ●

60928 Απαίτηση διεύθυνσης ISO ● ●

65240 Ζητούμενη διεύθυνση ISO ●

126208 NMEA - Λειτουργία αιτήματος ομάδας ●

126208 NMEA - Λειτουργία εντολής ομάδας ●

126208 NMEA - Λειτουργία αναγνώρισης ομάδας ● ●

126464 Λίστα PGN ● ●

126996 Πληροφορίες προϊόντος:

• Έκδοση βάσης δεδομένων NMEA 2000

• Κωδικός προϊόντος κατασκευαστή NMEA

• Αναγνωριστικό μοντέλου κατασκευαστή NMEA

• Κωδικός έκδοσης λογισμικού κατασκευαστή

• Έκδοση μοντέλου κατασκευαστή

• Σειριακός κωδικός μοντέλου κατασκευαστή

• Επίπεδο πιστοποίησης NMEA 2000

• Αντιστοιχία φορτίου

●

127245 Κλίση πηδαλίου διεύθυνσης ● ●
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