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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές
πληροφορίες

Πληροφορίες εγχειριδίου
Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με τα υδραυλικά γραμμικά συστήματα μετάδοσης κίνησης.
Το εγχειρίδιο προορίζεται για χρήση με τα εξής μοντέλα:
Αριθμός εξαρτήματος Τύπος Τάση

E12207 (αντικαθιστά το
M81200)

Τύπος 2 12 V

E12208 (αντικαθιστά το
M81201)

Τύπος 2 24 V

M81202 Τύπος 3 12 V

M81203 Τύπος 3 24 V

Επιπλέον εγχειρίδια
Τα παρακάτω εγχειρίδια παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά
με τη λειτουργία του υδραυλικού γραμμικού συστήματος μετάδοσης
κίνησης και συμβατούς υπολογιστές πορείας.

Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος

Οδηγός εγκατάστασης συστήματος
SPX

87072

Οδηγίες αρχικής ρύθμισης
συστήματος SPX

81287

Εγχειρίδιο αναφοράς συστήματος
SeaTalkng

81300

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

Προειδοποίηση: Εγκατάσταση και
λειτουργία του προϊόντος
Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί και να
λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε
τραυματισμούς, ζημίες στο σκάφος σας ή/και σε κακή
απόδοση του προϊόντος.

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 και εάν υποδεικνύεται στο
παρόν έγγραφο.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος
παγίδευσης
Το προϊόν αυτό διαθέτει κινούμενα εξαρτήματα
που δημιουργούν ενδεχόμενο κίνδυνο παγίδευσης.
Φροντίστε να κρατάτε απόσταση από τα κινούμενα
εξαρτήματα σε κάθε περίπτωση.
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ΜΗΝ πραγματοποιήσετε δοκιμή με
ηλεκτρική αναλαμπή
Σύντομη περιγραφή που δεν εκτυπώνεται, αλλά χρησιμοποιείται
στις αναζητήσεις

ΜΗΝ πραγματοποιήσετε δοκιμή με ηλεκτρική αναλαμπή σε αυτό
το προϊόν.

Λάδι υδραυλικού συστήματος
Σύντομη περιγραφή που δεν εκτυπώνεται, αλλά χρησιμοποιείται
στις αναζητήσεις

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια:

• Μάτια — Το λάδι είναι απίθανο να προκαλέσει ερεθισμό στα
μάτια, αλλά συνιστάται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού για
τα μάτια. Εάν το λάδι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε
με άφθονο νερό.

• Δέρμα— Το λάδι είναι απίθανο να προκαλέσει άμεσα ερεθισμό,
αλλά η παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να
προκαλέσει δερματικές βλάβες. Συνιστάται η χρήση γαντιών από
νιτρίλιο. Εάν εκτεθεί το δέρμα σας στο λάδι, ξεπλύνετε το σημείο
πολύ προσεκτικά με σαπούνι και νερό.

• Κατάποση — Δεν είναι πιθανόν να προκληθούν αρνητικές
συστημικές επιπτώσεις. Εάν καταπιείτε λάδι, ΜΗΝ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

• Εισπνοή— Μεταφέρετε το πρόσωπο που εισέπνευσε το λάδι σε
καθαρό αέρα. Εάν δεν επανέλθει άμεσα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Προειδοποίηση: Διασφάλιση
ασφαλούς πλοήγησης
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο ως βοήθημα στην
πλοήγηση και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για
την ορθή κρίση της πλοήγησης. 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. Αποτελεί
ευθύνη του χρήστη 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.

Διασφαλίστε ότι ο χώρος είναι καθαρός.
Κατά την εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, βεβαιωθείτε ότι
ο χώρος είναι καθαρός.

Η απόλυτη καθαριότητα είναι εξαιρετικά σημαντική κατά την εργασία
με υδραυλικά συστήματα. Ακόμα και το μικρότερο σωματίδιο
βρωμιάς μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία των βαλβίδων
ελέγχου του συστήματος πλοήγησης.
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Δομική αντοχή
Η δομή του σκάφους και ο βραχίονας της λαγουδέρας ή το τόξο του
πηδαλίου διεύθυνσης πρέπει να μπορούν να αντέχουν στη μέγιστη
ώθηση του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Κατά τη λειτουργία του, το υδραυλικό γραμμικό σύστημα μετάδοσης
κίνησης παράγει πολύ μεγάλη δύναμη. Το υδραυλικό έμβολο
ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί σε εξαιρετικά στερεή δομή (π.χ. σε
σημαντικό τμήμα του σκελετού του σκάφους). Τόσο η δομή όσο και
ο βραχίονας της λαγουδέρας ή το τόξο του πηδαλίου διεύθυνσης
ΠΡΕΠΕΙ να μπορούν να αντέξουν τα μέγιστα επίπεδα ώθησης
που αναφέρονται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" αυτού
του εγγράφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί
να κατασκευάσετε ένα ειδικά ενισχυμένο πλαίσιο στο οποίο θα
τοποθετηθεί το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Εάν δεν είστε βέβαιοι
σχετικά με την αντοχή του βραχίονα της λαγουδέρας ή του τόξου
του πηδαλίου διεύθυνσης, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του
εξοπλισμού πλοήγησης.

Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη
στο υδραυλικό έμβολο.
Οποιαδήποτε βλάβη στο υδραυλικό έμβολο θα προκαλέσει
βλάβη στους στεγανοποιητικούς δακτυλίους και θα επιτρέψει την
είσοδο αέρα στη μονάδα, μειώνοντας έτσι την απόδοσή της και
προκαλώντας ενδεχομένως διαρροές λαδιού.

Συμμόρφωση ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας
Ο εξοπλισμός και τα αξεσουάρ της Raymarine συμμορφώνονται
με τους κατάλληλους κανονισμούς περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) για χρήση σε ναυτικό περιβάλλον για
ψυχαγωγικούς σκοπούς.
Απαιτείται σωστή εγκατάσταση για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα
της απόδοσης EMC.

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 την ευθύνη για τυχόν διαφορές
ανάμεσα στο προϊόν και στο παρόν έγγραφο.

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.
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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

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.

Καταχώρηση εγγύησης
Για να καταχωρήσετε την ιδιοκτησία του Hydraulic Linear Drive ,
διαθέστε λίγα λεπτά για τη συμπλήρωση της κάρτας καταχώρησης
εγγύησης που βρίσκεται στη συσκευασία, ή επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.raymarine.com και πραγματοποιήστε την
καταχώρηση ηλεκτρονικά.
Είναι σημαντικό να καταχωρήσετε το προϊόν σας για να λαμβάνετε
τα πλήρη προνόμια της εγγύησης. Η συσκευασία της μονάδας σας
περιλαμβάνει μια ετικέτα γραμμωτού κώδικα που υποδεικνύει τον
αριθμό σειράς της μονάδας. Πρέπει να κολλήσετε αυτή την ετικέτα
στην κάρτα καταχώρησης εγγύησης.
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Προϋποθέσεις εγκατάστασης
Πριν εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
τηρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης.
Το υδραυλικό έμβολο κινεί το πηδάλιο διεύθυνσης απευθείας
από το βραχίονα της λαγουδέρας ή το τόξο του πηδαλίου. Πριν
εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα μετάδοσης κίνησης, ελέγξτε ότι το
σύστημα διεύθυνσης του σκάφους διαθέτει δυνατότητα αντιστροφής
της κίνησης από το πηδάλιο διεύθυνσης.
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2.1 Λίστα ελέγχου εγκατάστασης
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Εργασία εγκατάστασης

1 Σχεδιάστε την εγκατάσταση.

2 Συγκεντρώστε όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα εργαλεία.

3 Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος.

4 Περάστε όλα τα καλώδια.

5 Ανοίξτε οπές για τα καλώδια και την τοποθέτηση.

6 Πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις στον εξοπλισμό.

7 Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια.

8 Ολοκληρώστε τον έλεγχο μετά την εγκατάσταση.

2.2 Τύποι συστημάτων μετάδοσης
κίνησης
Υπάρχουν 2 τύποι συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Κάθε τύπος
συστήματος μετάδοσης κίνησης έχει 2 παραλλαγές (μία για
συστήματα 12 V και μία για συστήματα 24 V).
Παρότι η βασική λειτουργία κάθε τύπου συστήματος μετάδοσης
κίνησης είναι ουσιαστικά η ίδια, το μέγεθος ορισμένων εξαρτημάτων
διαφέρει ως εξής:

Υδραυλικό έμβολο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 2:

D11864-1

Σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 3:

D11865-1

Σημείωση: Τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λόγους απεικόνισης. Το
ακριβές σχήμα των εξαρτημάτων του συστήματός σας μπορεί να
διαφέρει από τα απεικονιζόμενα.
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2.3 Ρεζερβουάρ

D11866-1

1

2

 3

4

5

1. Βίδα μεταφοράς — Πρέπει να αφαιρεθεί από την τάπα πριν
από τη χρήση.

2. Βιδωτό καπάκι — Το στεγανοποιητικό μέσο πρέπει να
αφαιρεθεί από την τάπα πριν από τη χρήση.

3. Στάθμη πλήρωσης— Η πλήρωση του ρεζερβουάρ πρέπει να
γίνεται μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης στάθμης.

4. Οπή στερέωσης — Χρησιμοποιείται για τη στερέωση του
ρεζερβουάρ σε κατάλληλο σημείο του σκάφους.

5. Τάπα — Ελέγχει τη ροή του λαδιού υδραυλικού συστήματος
προς την αντλία.

2.4 Επισκόπηση προϊόντος
Το υδραυλικό, γραμμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης προορίζεται
για το χειρισμό του μηχανισμού πλοήγησης ενός σκάφους στο
πλαίσιο ενός συστήματος αυτόματου πιλότου Raymarine.
Το υδραυλικό, γραμμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει σχεδιαστεί
για σκάφη που διαθέτουν μηχανικά, και ΟΧΙ υδραυλικά, συστήματα
πλοήγησης. Τοποθετείται κάτω από το κατάστρωμα και κινεί
απευθείας το πηδάλιο διεύθυνσης σπρώχνοντας το βραχίονα της
λαγουδέρας ή το τόξο του πηδαλίου διεύθυνσης.
Το υδραυλικό, γραμμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης παρέχει ένα
απόλυτα απομονωμένο σύστημα πλοήγησης με αυτόματο πιλότο
που αποτελείται από τα εξής:

D11851-1

1

10

2

3

4
5

6
7

8

9

11

1. Ρεζερβουάρ λαδιού υδραυλικού συστήματος— Παρέχει λάδι
στο υδραυλικό σύστημα.

2. Σωλήνας ρεζερβουάρ — Μεταφέρει το λάδι του υδραυλικού
συστήματος από το ρεζερβουάρ στην αντλία.

3. Σωλήνας εμβόλου — Σωλήνας χαμηλής πίεσης, μεταξύ της
αντλίας και του υδραυλικού εμβόλου.

4. Αμφίδρομη υδραυλική αντλία— Κινεί το υδραυλικό έμβολο.
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5. Καλώδια κινητήρα— Συνδέουν την αντλία με έναν υπολογιστή
πορείας.

6. Άκρο εμβόλου — Συνδέει το υδραυλικό έμβολο με τη
λαγουδέρα ή το τόξο του πηδαλίου διεύθυνσης του σκάφους.

7. Μπιέλα — Προεξέχει από το περίβλημα του υδραυλικού
εμβόλου και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του βραχίονα της
λαγουδέρας ή του τόξου του πηδαλίου διεύθυνσης.

8. Υδραυλικό έμβολο — Αυτόνομος κύλινδρος πλοήγησης με
αυτόματο πιλότο που διαθέτει σύστημα περιορισμού φορτίου
και ενσωματωμένο συμπλέκτη.

9. Σωλήνες αντλίας — Σωλήνες υψηλής πίεσης, μεταξύ της
αντλίας και του υδραυλικού εμβόλου.

10. Καλώδιο συμπλέκτη— Συνδέει το συμπλέκτη του υδραυλικού
εμβόλου με τις συνδέσεις συμπλέκτη του υπολογιστή πορείας.
Ο συμπλέκτης παρέχει δυνατότητα πλοήγησης χωρίς τριβή,
όταν δεν χρησιμοποιείται ο αυτόματος πιλότος.

11. Πόδι στήριξης — Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του
υδραυλικού εμβόλου σε κατάλληλο σημείο του σκάφους.

Προαιρετικό εξάρτημα αναφοράς πηδαλίου
διεύθυνσης
Ο υπολογιστής πορείας διαθέτει έναν αισθητήρα αναφοράς
πηδαλίου διεύθυνσης, ο οποίος παρέχει βελτιωμένη απόδοση για
τα συστήματα αυτόματου πιλότου.

D11894-1

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη σύνδεση
του προαιρετικού εξαρτήματος αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης,
ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με τον υπολογιστή πορείας.
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2.5 Τυπικό σύστημα
Τα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης συνδέονται με
έναν υπολογιστή πορείας στο πλαίσιο ενός συστήματος αυτόματου
πιλότου.
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει ένα τυπικό σύστημα αυτόματου
πιλότου SPX-30.

D11853-1

SMARTPILOT

1

 2

3

4

1. Ελεγκτής αυτόματου πιλότου

2. Υπολογιστής πορείας SPX

3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

4. Μαγνητική πυξίδα ηλεκτρονικού τύπου (fluxgate)

2.6 Παρεχόμενα εξαρτήματα

D
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4-

1

03
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1

1. Τα εξαρτήματα του υδραυλικού γραμμικού συστήματος
μετάδοσης κίνησης είναι τα εξής:

• Ρεζερβουάρ λαδιού υδραυλικού συστήματος

• Αντλία

• Υδραυλικό έμβολο

2. Το συγκρότημα του πείρου λαγουδέρας αποτελείται από τα εξής:

• Πείρος λαγουδέρας

• Κλιπ τύπου R

• Παξιμάδι ασφάλισης

• Ροδέλες (ποσότητα: 2)
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3. Το πακέτο με τις βίδες στερέωσης του υδραυλικού εμβόλου
περιλαμβάνει τα εξής:

• Μπουλόνια (ποσότητα: 4)

• Ροδέλες (ποσότητα: 4)

• Παξιμάδια ασφάλισης (ποσότητα: 4)

4. Το πακέτο με τις βίδες στερέωσης της αντλίας περιλαμβάνει
τα εξής:

• Μπουλόνια (ποσότητα: 2)

• Ροδέλες (ποσότητα: 2)

• Παξιμάδια ασφάλισης (ποσότητα: 2)

5. Οδηγίες εγκατάστασης

6. Δοχείο μεταφοράς λαδιού υδραυλικού συστήματος

2.7 Απαιτούμενα εξαρτήματα
Επιπλέον εξαρτήματα που απαιτούνται αλλά ΔΕΝ παρέχονται με
το προϊόν
Για την εγκατάσταση του υδραυλικού γραμμικού συστήματος
μετάδοσης κίνησης απαιτούνται τα παρακάτω επιπλέον εξαρτήματα:

• Κατάλληλα μπουλόνια και τα αντίστοιχα παξιμάδια και ροδέλες για
τη στερέωση του ρεζερβουάρ σε κατάλληλο σημείο του σκάφους.
Απαιτούμενη ποσότητα: 2

• Κατάλληλα μπουλόνια και τα αντίστοιχα παξιμάδια και ροδέλες
για τη στερέωση της αντλίας σε κατάλληλο σημείο του σκάφους.
Απαιτούμενη ποσότητα: 2

• Κατάλληλοι σύνδεσμοι καλωδίων και ηλεκτρικοί σύνδεσμοι για
τη σύνδεση και επέκταση των καλωδίων του κινητήρα και του
συμπλέκτη.
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2.8 Απαιτήσεις θέσης και τοποθέτησης
Υδραυλικό έμβολο
Απαιτήσεις θέσης και τοποθέτησης:

• Η τοποθέτηση ΠΡΕΠΕΙ να γίνει σε εξαιρετικά στερεή δομή (π.χ.
σημαντικό τμήμα του σκελετού του σκάφους). Το σύστημα
μετάδοσης κίνησης παράγει αρκετά μεγάλη δύναμη. Κατά
συνέπεια, ΠΡΕΠΕΙ να βεβαιωθείτε ότι τόσο η δομή όσο και ο
βραχίονας της λαγουδέρας ή το τόξο του πηδαλίου διεύθυνσης
μπορούν να αντέξουν στα μέγιστα επίπεδα ώθησης που
αναφέρονται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" αυτού του
εγγράφου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να
κατασκευάσετε ένα ειδικά ενισχυμένο πλαίσιο στο οποίο θα
τοποθετηθεί το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Εάν δεν είστε
βέβαιοι σχετικά με την αντοχή του βραχίονα της λαγουδέρας
ή του τόξου του πηδαλίου διεύθυνσης, απευθυνθείτε στον
κατασκευαστή του εξοπλισμού πλοήγησης.

• Το σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 2 μπορεί να τοποθετηθεί
οριζόντια ή κατακόρυφα.

• Το σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 3 ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί
οριζόντια με το πόδι στήριξης σε οριζόντια επιφάνεια. Η σφαιρική
άρθρωση ΔΕΝ διαθέτει επαρκή κίνηση για να τοποθετήσετε το
πόδι κατακόρυφα.

• Το υδραυλικό έμβολο ΔΕΝ πρέπει να έρχεται σε επαφή με κανένα
μέρος της δομής του σκάφους ή με το τόξο σε όλο το εύρος της
κίνησής του.

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί σε σημεία που παρέχει αρκετή απόσταση
ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε τον πείρο στερέωσης, εάν
χρειαστεί.

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση
στο πίσω μέρος του εμβόλου για τους υδραυλικούς σωλήνες.
Πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον 17 εκ. (6,7 ίντσες) απόσταση στο
πίσω μέρος της μονάδας για τους σωλήνες που προεξέχουν.

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί σε στεγνό σημείο, όπου δεν υπάρχουν
σεντινόνερα (το έμβολο ΔΕΝ είναι αδιάβροχο).

• ΠΡΕΠΕΙ να είναι προσβάσιμο ώστε να μπορείτε να εκτελείτε
εργασίες συντήρησης στο μέλλον.

• Τα μπουλόνια Μ8 και οι ροδέλες που παρέχονται είναι κατάλληλα
για την τοποθέτηση του υδραυλικού εμβόλου σε επιφάνεια με
πάχος από 1,2 εκ. (0,47 ίντσες) έως 2,4 εκ. (0,94 ίντσες).
Για επιφάνειες με μεγαλύτερο πάχος απαιτούνται μεγαλύτερα
μπουλόνια και ροδέλες.

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν το σωστό προσανατολισμό
του συστήματος μετάδοσης κίνησης σε κάτοψη και το βέλος δείχνει
προς την πρύμνη.
Τύπος 2:

D11899-1

Τύπος 3:
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Υδραυλική αντλία
Απαιτήσεις θέσης και τοποθέτησης:

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί σε στερεή δομή ώστε να αποφεύγονται
οι κραδασμοί που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στους σωλήνες
του υδραυλικού συστήματος.

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί σε στεγνή, οριζόντια επιφάνεια, η οποία
δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

• Η υπερβολική θερμοκρασία, οι κραδασμοί και η ύπαρξη
καπναερίων στην ατμόσφαιρα μπορούν να μειώσουν κατά πολύ
τη διάρκεια ζωής του συλλέκτη του κινητήρα.

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με το υδραυλικό έμβολο
ή πιο πάνω από αυτό, ώστε να μην επιτρέπεται η συγκέντρωση
αέρα στο έμβολο.

• ΠΡΕΠΕΙ να είναι προσβάσιμο ώστε να μπορείτε να εκτελείτε
εργασίες συντήρησης στο μέλλον.

Ρεζερβουάρ
Απαιτήσεις θέσης και τοποθέτησης:

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί κατακόρυφα και κατά προτίμηση σε
κάποιο διάφραγμα.

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί τουλάχιστον 150 χιλ. (6 ίντσες) ΠΑΝΩ
από την υδραυλική αντλία και το υδραυλικό έμβολο ώστε να
διασφαλίζεται η σωστή παροχή καυσίμου στο σύστημα.

• ΠΡΕΠΕΙ να είναι προσβάσιμο ώστε να μπορείτε να συμπληρώνετε
λάδι για το υδραυλικό σύστημα.

• Η Raymarine συνιστά να χρησιμοποιήσετε μπουλόνια Μ8
και κατάλληλα παξιμάδια και ροδέλες για να στερεώσετε το
ρεζερβουάρ στο σκάφος.

Σωλήνες
Οι σωλήνες μεταφέρουν λάδι και πίεση στο υδραυλικό, γραμμικό
σύστημα μετάδοσης κίνησης. Κατά την παράδοση του συστήματος
έχει γίνει μέτρηση της στάθμης και εξαέρωση και έχουν συμπληρωθεί
τα κατάλληλα λάδια και απλά είναι άδειο το ρεζερβουάρ. Ωστόσο,
κατά το χειρισμό και την τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει να
προσέξετε τα εξής:

• Φροντίστε οι σωλήνες να ΜΗΝ είναι πολύ λυγισμένοι. Η ελάχιστη
ακτίνα κάμψης για τους σωλήνες είναι 7,6 εκ. (3 ίντσες).

• Οι σωλήνες ΔΕΝ πρέπει να έρχονται σε επαφή με κανένα μέρος
του σκάφους.

• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν είναι στρεβλωμένοι.

• Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν είναι κομμένοι ή φθαρμένοι.
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2.9 Διαφορές προϊόντων
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αντικατάσταση
ενός υπάρχοντος συστήματος μετάδοσης κίνησης τύπου 2 (M81200,
M81201) με καινούργιο σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 2
(E12207, E12208):
Τα δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης έχουν αρκετές σημαντικές
διαφορές:

• Το υπάρχον υδραυλικό έμβολο τύπου 2 (M81200, M81201) έχει
ανοχή κίνησης 5 μοιρών στο κατακόρυφο επίπεδο. Το καινούργιο
υδραυλικό έμβολο τύπου 2 (E12207, E12208) έχει ανοχή 10
μοιρών.

• Στο υπάρχον σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 2 (M81200,
M81201), οι σωλήνες που μεταφέρουν το λάδι του υδραυλικού
συστήματος στη μονάδα του εμβόλου συνδέονται στο πάνω
μέρος της μονάδας. Στο καινούργιο σύστημα μετάδοσης κίνησης
τύπου 2 (E12207, E12208), οι σωλήνες συνδέονται στο πίσω
μέρος της μονάδας. Πρέπει να αφήσετε ένα κενό τουλάχιστον 17
εκ. (6,7 ίντσες) στο πίσω μέρος της μονάδας για τους σωλήνες
που προεξέχουν. Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης για τους σωλήνες
είναι 7,6 εκ. (3 ίντσες).

• Το καινούργιο σύστημα μετάδοσης κίνησης (E12207, E12208)
μπορεί να τοποθετηθεί είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα.

• Το ρεζερβουάρ του καινούργιου συστήματος μετάδοσης κίνησης
για το λάδι του υδραυλικού συστήματος (Ε12207, Ε12208) έχει
διαφορετικό μέγεθος και σχήμα.

2.10 Διαστάσεις
Σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 2
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1. Υδραυλικό έμβολο στο μέσο της διαδρομής του
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Σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 3
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1. Υδραυλικό έμβολο στο μέσο της διαδρομής του

2.11 Διαστάσεις
Διαστάσεις ρεζερβουάρ

D11901-1
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3.1 Λίστα ελέγχου τοποθέτησης
Η τοποθέτηση του υδραυλικού γραμμικού συστήματος μετάδοσης
κίνησης περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Εργασία τοποθέτησης

1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το 2.8 Απαιτήσεις
θέσης και τοποθέτησης.

2 Ευθυγραμμίστε το υδραυλικό έμβολο.

3 Στερεώστε το υδραυλικό έμβολο στο σκάφος.

4 Συνδέστε το υδραυλικό έμβολο στο σύστημα πλοήγησης του
σκάφους.

5 Πραγματοποιήστε έναν έλεγχο πλοήγησης για να βεβαιωθείτε ότι το
υδραυλικό έμβολο έχει τοποθετηθεί σωστά.

6 Τοποθετήστε την υδραυλική αντλία.

7 Τοποθετήστε το ρεζερβουάρ.

8 Γεμίστε το ρεζερβουάρ με λάδι για το υδραυλικό σύστημα.

3.2 Ευθυγράμμιση υδραυλικού εμβόλου
Κατά την τοποθέτηση του υδραυλικού εμβόλου, βεβαιωθείτε ότι είναι
σωστά ευθυγραμμισμένο.

Υδραυλικό έμβολο

• Το υδραυλικό έμβολο πρέπει να έχει τις σωστές γωνίες σε σχέση
με την επιφάνεια στερέωσης.

• Το υδραυλικό έμβολο πρέπει να είναι στο μέσο της διαδρομής του
και να έχει τις σωστές γωνίες προς το βραχίονα όταν το πηδάλιο
διεύθυνσης είναι στη μεσαία θέση.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη σωστή ευθυγράμμιση του
υδραυλικού εμβόλου. Το υδραυλικό έμβολο στο επάνω μισό τμήμα
του διαγράμματος απεικονίζεται με κατεύθυνση προς την πρύμνη.
Το κάτω μισό τμήμα του διαγράμματος αποτελεί κάτοψη. Το γκρι
βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την πλώρη.

 

D11857-1

90º 

90º 

1

2

1. Υδραυλικό έμβολο στο μέσο της διαδρομής του

2. Ακτίνα βραχίονα λαγουδέρας:
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• Τύπος 2: 180 χιλ. (7,1 ίντσες)

• Τύπος 3: 267 χιλ. (10,5 ίντσες)

Μπιέλα και βραχίονας λαγουδέρας
Το έμβολο πρέπει να είναι επακριβώς ευθυγραμμισμένο με το
επίπεδο περιστροφής του βραχίονα της λαγουδέρας. Η σφαιρική
απόληξη επιτρέπει μόνο τις παρακάτω μοίρες απόκλισης από
την απόλυτη ευθυγράμμιση μεταξύ της μπιέλας και του επιπέδου
περιστροφής του βραχίονα της λαγουδέρας:

• Σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 2: 10 μοίρες

• Σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 3: 5 μοίρες

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν το όριο μοιρών για κάθε τύπο
συστήματος μετάδοσης κίνησης. Τα διαγράμματα είναι σχεδιασμένα
με κατεύθυνση προς την πρύμνη.
Τύπος 2:

D11900-1

10º

10º

Τύπος 3:

D11858-1

5º

5º

Σημείωση: Η ακριβής γωνιακή ευθυγράμμιση του υδραυλικού
εμβόλου είναι εξαιρετικά σημαντική. ΔΕΝ πρέπει να υπερβείτε τα
καθορισμένα όρια μοιρών ευθυγράμμισης σε καμία περίπτωση.
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3.3 Τοποθέτηση υδραυλικού εμβόλου
Τοποθετήστε το υδραυλικό έμβολο όσο το δυνατόν ασφαλέστερα
ώστε να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία και τη διατήρησή
του στη σωστή ευθυγράμμιση.

• Πριν τοποθετήσετε το υδραυλικό έμβολο, ανατρέξτε στις
οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα 2.8 Απαιτήσεις θέσης και
τοποθέτησης.

• Ανοίξτε 4 οπές για το πόδι στήριξης (κάθε οπή πρέπει να έχει
διάμετρο 8,8 χιλ. (0,34 ίντσες)).

• Στερεώστε το πόδι στήριξης στο κατάλληλο σημείο του σκάφους
χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια, τις ροδέλες και τα παξιμάδια
που παρέχονται.

• Σφίξτε τα μπουλόνια σε ροπή 17 Nm (12,5 lb ft).

3.4 Σύνδεση συστήματος πλοήγησης
Το άκρο του υδραυλικού εμβόλου πρέπει να συνδεθεί με το βραχίονα
λαγουδέρας ή με το τόξο πηδαλίου διεύθυνσης του σκάφους.
Πριν συνδέσετε το υδραυλικό έμβολο στο σύστημα πλοήγησης,
βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας λαγουδέρας ή το τόξο πηδαλίου
διεύθυνσης του σκάφους μπορεί να αντέξει τη μέγιστη ώθηση που
αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Ακολουθήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να συνδέσετε την
μπιέλα στον κορμό του πηδαλίου διεύθυνσης:

• Ανεξάρτητος βραχίονας λαγουδέρας — Αυτή είναι η
συνιστώμενη μέθοδος.

• Βραχίονας λαγουδέρας ή τόξο πηδαλίου διεύθυνσης
συστήματος αρθρώσεων πλοήγησης — Σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε
την μπιέλα στον ίδιο βραχίονα λαγουδέρας ή στο ίδιο τόξο
πηδαλίου διεύθυνσης που χρησιμοποιείται από το κεντρικό
σύστημα αρθρώσεων πλοήγησης. Πριν τροποποιήσετε το τόξο
του πηδαλίου διεύθυνσης, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του
συστήματος πλοήγησης.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη σύνδεση:

D11895-1

2

1

56 m
m

26 m
m

1. Πείρος λαγουδέρας

2. Βραχίονας λαγουδέρας ή τόξο πηδαλίου διεύθυνσης
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Σύνδεση άκρου εμβόλου
Σημείωση: Ο παρεχόμενος πείρος λαγουδέρας είναι κατάλληλος
για τόξο πάχους 12 χιλ. (0,47 ίντσες) έως 16 χιλ. (0,63 ίντσες).

1. Συνδέστε τον πείρο λαγουδέρας στο βραχίονα της λαγουδέρας,
όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:
i. Εισαγάγετε τον πείρο της λαγουδέρας μέσα από την οπή που

υπάρχει στο βραχίονα της λαγουδέρας έτσι ώστε η φλάντζα
να βρίσκεται πάνω από το βραχίονα.

ii. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος της λαγουδέρας είναι καλά
στερεωμένος στο βραχίονα της λαγουδέρας. Η Raymarine
συνιστά τη χρήση κατάλληλης συγκολλητικής ουσίας γύρω
από τον πείρο της λαγουδέρας.

iii. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ροδέλα ασφάλισης και
σφίξτε εντελώς το παξιμάδι ασφάλισης στα 27 Nm (20 lb ft).

2. Συνδέστε το άκρο του εμβόλου στον πείρο της λαγουδέρας,
όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:
i. Τοποθετήστε το άκρο του εμβόλου στον πείρο της

λαγουδέρας.
ii. Ασφαλίστε με την παρεχόμενη ροδέλα και το κλιπ τύπου R.

2

9

1

4

3

5

6
7

8

D11859-1

1. Κλιπ τύπου R
2. Ροδέλα
3. Άκρο εμβόλου
4. Φλάντζα
5. Βραχίονας λαγουδέρας
6. Ροδέλα ασφάλισης
7. Παξιμάδι ασφάλισης
8. Πείρος λαγουδέρας
9. Διάμετρος οπής:

• Τύπος 2: 12,2 χιλ. (0,48 ίντσες)
• Τύπος 3: 20 χιλ. (0,78 ίντσες)

Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε μια οπή στο
βραχίονα της λαγουδέρας. Η οπή αυτή πρέπει να έχει τη διάμετρο
που καθορίζεται πιο πάνω.

Έλεγχος πλοήγησης
Αφού τοποθετήσετε το υδραυλικό έμβολο, πρέπει να
πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο πλοήγησης για να βεβαιωθείτε ότι
έχετε τοποθετήσει σωστά το έμβολο.
Στρίψτε το τιμόνι του σκάφους από τη μία άκρη στην άλλη και
ελέγξτε τα ακόλουθα:
• Η γωνιακή κίνηση της σφαιρικής απόληξης είναι μικρότερη από
10 μοίρες για το σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 2 ή 5 μοίρες
για το σύστημα μετάδοσης κίνησης τύπου 3. Εάν γίνει υπέρβαση
αυτού του ορίου, το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα έρθει σε
επαφή με το βραχίονα της λαγουδέρας ή το τόξο του πηδαλίου και
η σφαιρική απόληξη θα συμπλεχτεί.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένα σημείο του συστήματος μετάδοσης
κίνησης δεν ακουμπάει στη δομή του σκάφους όταν η μπιέλα
κινείται προς τα μέσα και προς τα έξω.
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• Βεβαιωθείτε ότι η συνολική κίνηση του πηδαλίου διεύθυνσης
περιορίζεται κατά +/- 35 μοίρες από τα στοπ του συστήματος
πλοήγησης και όχι από τα όρια του γραμμικού συστήματος
μετάδοσης κίνησης.

35º35º
D11860-1

 1 2

1. Στοπ συστήματος πλοήγησης: –35 μοίρες

2. Στοπ συστήματος πλοήγησης: +35 μοίρες

Συνολική κίνηση πηδαλίου διεύθυνσης

Βεβαιωθείτε ότι η κίνηση του πηδαλίου διεύθυνσης περιορίζεται από
τα ακριανά στοπ πλοήγησης πριν φτάσει η μπιέλα στο δικό της στοπ.
Εάν δεν τηρήσετε αυτή την οδηγία, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο
σύστημα μετάδοσης κίνησης και θα καταστεί άκυρη η εγγύηση.

3.5 Τοποθέτηση υδραυλικής αντλίας
Η υδραυλική αντλία πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο
προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη απόδοσή της.

• Πριν τοποθετήσετε την υδραυλική αντλία, ανατρέξτε στις
οδηγίες που παρέχονται στην ενότητα 2.8 Απαιτήσεις θέσης και
τοποθέτησης.

• Ανοίξτε 2 οπές στερέωσης.

• Στερεώστε την αντλία στο κατάλληλο σημείο του σκάφους
χρησιμοποιώντας κατάλληλα μπουλόνια, ροδέλες και παξιμάδια
ασφάλισης από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Σφίξτε εντελώς τα παξιμάδια για να ελαχιστοποιήσετε τους
κραδασμούς.
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3.6 Τοποθέτηση ρεζερβουάρ
Το ρεζερβουάρ πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα διάφραγμα, όσο το
δυνατόν πιο πάνω από την αντλία και το υδραυλικό έμβολο.

• Πριν τοποθετήσετε το ρεζερβουάρ, ανατρέξτε στις οδηγίες που
παρέχονται στην ενότητα 2.8 Απαιτήσεις θέσης και τοποθέτησης.

• Στερεώστε το ρεζερβουάρ σε κατάλληλο σημείο του σκάφους
χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες οπές στερέωσης.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μπουλόνια, ροδέλες και παξιμάδια
ασφάλισης από ανοξείδωτο ατσάλι.

3.7 Γέμισμα του ρεζερβουάρ
Το ρεζερβουάρ λαδιού υδραυλικού συστήματος παρέχεται άδειο και
πρέπει να το γεμίσετε μέχρι τη σωστή στάθμη με το παρεχόμενο
λάδι υδραυλικού συστήματος.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να μετακινήσετε ή να χρησιμοποιήσετε την
υδραυλική μπιέλα πριν ολοκληρώσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Το ρεζερβουάρ διαθέτει μια ειδική τάπα με οπή εξαερισμού, η

οποία είναι σφραγισμένη για λόγους μεταφοράς. Αφαιρέστε τη
βίδα και το στεγανοποιητικό μέσο από την τάπα για να ανοίξετε
την οπή εξαερισμού. Κρατήστε τη βίδα και το στεγανοποιητικό
μέσο για μελλοντική χρήση.

2. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με το παρεχόμενο λάδι υδραυλικού
συστήματος μέχρι ένα σημείο μεταξύ της ενδεικτικής γραμμής
ελάχιστης και μέγιστης στάθμης.

3. Γυρίστε την τάπα στη θέση ΟΝ (η τάπα θα πρέπει να δείχνει
προς τα πάνω).
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4.1 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 του καλωδίου.
• ΜΗΝ λυγίζετε υπερβολικά τα καλώδια. Όταν είναι δυνατόν,
εξασφαλίστε ελάχιστη ακτίνα κάμψης 100 χιλ.

Ελάχιστη κάμψη καλωδίου
ακτίνας 100 χιλ. (4 ιντσών)

Ελάχιστη κάμψη
διαμέτρου 200 χιλ. 
(8 ιντσών)

• Προστατεύετε όλα τα καλώδια από φυσική ζημιά και έκθεση
σε θερμότητα. Χρησιμοποιείτε αγωγούς καλωδίων όπου είναι
δυνατόν. ΜΗΝ δρομολογείτε τα καλώδια μέσα από υδροσυλλέκτες
ή πόρτες ή κοντά σε κινούμενα ή καυτά αντικείμενα.

• Ασφαλίζετε τα καλώδια στη θέση τους χρησιμοποιώντας δεματικά
ή νήματα δεσίματος. Τυλίξτε τυχόν επιπλέον καλώδιο και δέστε
το για να μην εμποδίζει.

• Στα σημεία όπου το καλώδιο περνά μέσα από ένα εκτεθιμένο
διάφραγμα ή οροφή καταστρώματος, χρησιμοποιείτε μια
κατάλληλη υδατοστεγή διάταξη διόδου.

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

Να δρομολογείτε πάντα τα καλώδια όσο πιο μακριά γίνεται από:

• άλλο 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.

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).

Βεβαιωθείτε για τη σωστή τάση.
ΜΗΝ συνδέσετε αντλία 24 V σε υπολογιστή πορείας που
υποστηρίζει μόνο 12 V. Για τους υπολογιστές πορείας που
υποστηρίζουν τόσο 12 V όσο και 24 V, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει
τη σωστή τάση για τον ακροδέκτη συμπλέκτη.
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4.2 Σύνδεση συμπλέκτη
Ο συμπλέκτης (βαλβίδα παράκαμψης) του υδραυλικού εμβόλου
πρέπει να συνδεθεί με τις υποδοχές συμπλέκτη του υπολογιστή
πορείας και με κατάλληλη γείωση.
Ο συμπλέκτης χρησιμεύει προκειμένου να παρακάμψετε το
υδραυλικό έμβολο και να χειριστείτε το σύστημα πλοήγησης
χειροκίνητα, όταν υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα αυτόματου
πιλότου. Ο συμπλέκτης βρίσκεται στο πίσω μέρος του υδραυλικού
εμβόλου.

D11897-1

1

1. Το στοιχείο με την ένδειξη "1" στο παραπάνω διάγραμμα είναι ο
συμπλέκτης.

Για να συνδέσετε το συμπλέκτη και τα καλώδια γείωσης, πρέπει
να αφαιρέσετε το περίβλημα του συμπλέκτη με ένα κατάλληλο
κατσαβίδι. Το περίβλημα του συμπλέκτη περιλαμβάνει τις 3
υποδοχές για τις συνδέσεις συμπλέκτη και γείωσης:

D11898-1

 2  3

 1

Στοιχείο Περιγραφή Κατάλληλο καλώδιο

1 Σύνδεση γείωσης Χάλκινο καλώδιο
τουλάχιστον 4 χιλ.2
(12 AWG)

2 Ακίδα 1: ΘΕΤΙΚΟ Χάλκινο καλώδιο
τουλάχιστον 1,5 χιλ.2
(16 AWG)

3 Ακίδα 2: ΑΡΝΗΤΙΚΟ Χάλκινο καλώδιο
τουλάχιστον 1,5 χιλ.2
(16 AWG)

Αφού συνδέσετε τα καλώδια, τοποθετήστε ξανά το περίβλημα του
συμπλέκτη και σφίξτε τη βίδα σε ροπή 0,5 Nm (0,37 lb ft).
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4.3 Σύνδεση υπολογιστή πορείας
Το υδραυλικό γραμμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να
συνδεθεί σε υπολογιστή πορείας SPX-30.

D11896-1
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Στοιχείο

Υδραυλικό
γραμμικό
σύστημα
μετάδοσης
κίνησης

Υπολογιστής
πορείας Περιγραφή

1 Διακόπτης
επιλογής
τάσης
συμπλέκτη

Προσαρμόστε τη ρύθμιση τάσης έτσι
ώστε να ταιριάζει με την τιμή τάσης
που καθορίζεται στο συμπλέκτη του
υδραυλικού εμβόλου.

2 Συμπλέκτης
υδραυλικού
εμβόλου (+)

Συμπλέκτης
(+)

Συνδέστε το ΘΕΤΙΚΟ ακροδέκτη του
συμπλέκτη του υδραυλικού εμβόλου με
το ΘΕΤΙΚΟ ακροδέκτη συμπλέκτη του
υπολογιστή πορείας.

3 Συμπλέκτης
υδραυλικού
εμβόλου (-)

Συμπλέκτης
(-)

Συνδέστε τον ΑΡΝΗΤΙΚΟ ακροδέκτη
του συμπλέκτη του υδραυλικού εμβόλου
με τον ΑΡΝΗΤΙΚΟ ακροδέκτη του
συμπλέκτη του υπολογιστή πορείας.

4 Είσοδος
τροφοδοσίας
(+)

Συνδέστε το ΘΕΤΙΚΟ ακροδέκτη
τροφοδοσίας (για παράδειγμα, μέσω
του πίνακα διανομής).

5 Είσοδος
τροφοδοσίας
(-)

Συνδέστε τον ΑΡΝΗΤΙΚΟ ακροδέκτη
τροφοδοσίας (για παράδειγμα, μέσω
του πίνακα διανομής).

6 Μοτέρ
αντλίας (+)

Κινητήρας
(+)

Συνδέστε το ΘΕΤΙΚΟ ακροδέκτη της
αντλίας με τον ακροδέκτη MOTOR
Α (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Α) του υπολογιστή
πορείας.

7 Κινητήρας
αντλίας (-)

Κινητήρας
(-)

Συνδέστε τον ΑΡΝΗΤΙΚΟ ακροδέκτη
της αντλίας με τον ακροδέκτη MOTOR
Β (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Β) του υπολογιστή
πορείας.
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Στοιχείο

Υδραυλικό
γραμμικό
σύστημα
μετάδοσης
κίνησης

Υπολογιστής
πορείας Περιγραφή

8 Σύνδεση
γείωσης

Συνδέστε με αποκλειστική πλακέτα
γείωσης που έρχεται σε επαφή με
το νερό ή στον αρνητικό πόλο της
μπαταρίας.

9 Σύνδεση
γείωσης
υδραυλικού
εμβόλου

Συνδέστε στην ίδια γείωση με τον
υπολογιστή πορείας.

Σημείωση: Για ολοκληρωμένες οδηγίες σύνδεσης και
εγκατάστασης σχετικά με τον υπολογιστή πορείας, ανατρέξτε στα
έγγραφα που συνοδεύουν τη μονάδα.

Επεκτάσεις καλωδίων
Μπορεί να χρειαστεί να επεκτείνετε τα καλώδια του υδραυλικού
γραμμικού συστήματος μετάδοσης κίνησης.

• Καλώδιο συμπλέκτη (σύνδεση από υδραυλικό έμβολο σε
συμπλέκτη υπολογιστή πορείας) — Χρησιμοποιήστε χάλκινο
καλώδιο τουλάχιστον 1,5 χιλ.2 (16 AWG).

• Καλώδιο μοτέρ (σύνδεση από υδραυλική αντλία σε κινητήρα
υπολογιστή πορείας)— Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα
για να προσδιορίσετε τη σωστή διάμετρο του καλωδίου:

Τύπος
συστήματος
μετάδοσης
κίνησης

Μήκος
καλωδίου

Διάμετρος
καλωδίου
(AWG)

Διάμετρος
καλωδίου (χιλ.2)

Τύπος 2 (12 V) Έως 5 μ. (16
πόδια)

10 6

Έως 7 μ. (23
πόδια)

8 10

Έως 16 μ. (52
πόδια)

6 16

Τύπος 2 (24 V) Έως 3 μ. (10
πόδια)

12 4

Έως 5 μ. (16
πόδια)

10 6

Έως 10 μ. (32
πόδια)

8 10

Έως 16 μ. (52
πόδια)

6 16

Τύπος 3 (12 V) Έως 5 μ. (16
πόδια)

8 10

Έως 7 μ. (23
πόδια)

6 16

Έως 16 μ. (52
πόδια)

4 25

Τύπος 3 (24 V) Έως 5 μ. (16
πόδια)

10 6
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Τύπος
συστήματος
μετάδοσης
κίνησης

Μήκος
καλωδίου

Διάμετρος
καλωδίου
(AWG)

Διάμετρος
καλωδίου (χιλ.2)

Έως 7 μ. (23
πόδια)

8 10

Έως 16 μ. (52
πόδια)

6 16

Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ηλεκτρικούς συνδέσμους ή
κουτιά διακλάδωσης για να συνδέσετε τα καλώδια του υδραυλικού
γραμμικού συστήματος μετάδοσης κίνησης με τις επεκτάσεις
καλωδίων.

Σημείωση: ΜΗΝ ξετυλίξετε τα καλώδια της αντλίας και μην
αφαιρέσετε τη συσκευή εξασθένισης φερρίτη.

4.4 Έλεγχος μετά την εγκατάσταση
Αφού εγκαταστήσετε το σύστημα μετάδοσης κίνησης και συνδέσετε
τον υπολογιστή πορείας, ελέγξτε τα ακόλουθα:

Έλεγχος

1 Βεβαιωθείτε ότι το πόδι στήριξης του υδραυλικού εμβόλου είναι καλά
στερεωμένο σε στερεό σημείο του σκάφους.

2 Βεβαιωθείτε ότι το υδραυλικό έμβολο είναι σωστά ευθυγραμμισμένο:

• Το πόδι στήριξης έχει το σωστό προσανατολισμό.

• Το σύστημα μετάδοσης κίνησης έχει τη σωστή γωνία ως προς το
βραχίονα της λαγουδέρας στο μέσο της διαδρομής του, όταν το
πηδάλιο διεύθυνσης είναι στη μεσαία θέση.

• Η μπιέλα είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με το επίπεδο
περιστροφής του βραχίονα της λαγουδέρας (απόκλιση κάτω από
10 μοίρες για τα συστήματα μετάδοσης κίνησης τύπου 2 ή 5 μοίρες
για τα συστήματα μετάδοσης κίνησης τύπου 3).

3 Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του υδραυλικού εμβόλου είναι:

• Ασφαλώς στερεωμένο στο βραχίονα της λαγουδέρας ή στο τόξο
του πηδαλίου διεύθυνσης

• Στερεωμένο στην ακτίνα του βραχίονα της λαγουδέρας που
συνιστάται για το σκάφος

4 Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια του κινητήρα και του συμπλέκτη είναι
σωστά δρομολογημένα και ασφαλώς στερεωμένα στον υπολογιστή
πορείας.

5 Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες του υδραυλικού συστήματος είναι
ασφαλώς στερεωμένοι και δεν παρουσιάζουν διαρροές.

6 Βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο με λάδι υδραυλικού
συστήματος στη σωστή στάθμη.
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Έλεγχος

7 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει από την τάπα του ρεζερβουάρ τη βίδα
και το στεγανοποιητικό μέσο που τοποθετούνται για τη μεταφορά.
Βεβαιωθείτε ότι η τάπα είναι καλά τοποθετημένη στο ρεζερβουάρ.

8 Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του ρεζερβουάρ είναι στη θέση ΟΝ.

9 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει τον έλεγχο χειροκίνητης
πλοήγησης (δείτε την ενότητα Έλεγχος πλοήγησης).

10 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης συμπλέκτη του υπολογιστή πορείας είναι
στη σωστή θέση (δείτε την ενότητα 4.3 Σύνδεση υπολογιστή πορείας).

Αφού ολοκληρώσετε τους παραπάνω ελέγχους, πρέπει να
πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο πλοήγησης με τον αυτόματο πιλότο
προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή ελέγχου του αυτόματου
πιλότου, ο υπολογιστής πορείας και το σύστημα μετάδοσης
κίνησης είναι συνδεδεμένα και επικοινωνούν σωστά. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο που συνοδεύει τον υπολογιστή πορείας.
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5.1 Έλεγχοι συντήρησης
Προκειμένου να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή λειτουργία,
πρέπει να εκτελείτε εργασίες συντήρησης ανά τακτά διαστήματα.

Τακτικοί έλεγχοι

• Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα στερέωσης είναι ασφαλή και ειδικά
το πόδι στήριξης του υδραυλικού εμβόλου.

• Ελέγξτε ότι ο πείρος της λαγουδέρας είναι καλά συνδεδεμένος
στο άκρο του εμβόλου και στο βραχίονα της λαγουδέρας ή το
τόξο του πηδαλίου διεύθυνσης.

• Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του υδραυλικού εμβόλου, όπως
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

• Ελέγξτε όλους τους σωλήνες για ενδείξεις φθοράς ή βλάβης.

• Ελέγξτε όλες τις καλωδιακές και ηλεκτρικές συνδέσεις για ενδείξεις
φθοράς ή βλάβης.

• Λιπάνετε το άκρο του εμβόλου. Χρησιμοποιήστε ναυτικό γράσο
καλής ποιότητας, συμβατό με τα στεγανοποιητικά μέσα από
νιτρίλιο.

Ετήσιοι έλεγχοι

• Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού του υδραυλικού συστήματος.
Η στάθμη του λαδιού στο ρεζερβουάρ πρέπει να είναι μεταξύ
της ελάχιστης και μέγιστης ένδειξης. Συμπληρώστε λάδι,
εάν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο λάδι όπως
αναφέρεται στην ενότητα Παράρτημα A Τεχνικές προδιαγραφές.

• Ελέγξτε το υδραυλικό, γραμμικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για
εξωτερική απώλεια λαδιού, που μπορεί να υποδεικνύει ότι το
σύστημα χρειάζεται εξαέρωση.

5.2 Εξαέρωση του συστήματος
Σημείωση: Η Raymarine συνιστά να αναθέτετε την εξαέρωση του
συστήματος σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Raymarine.
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λαδιού και τυχόν άλλα
δοχεία αποθήκευσης είναι καθαρά και ελεύθερα επιμολυντικών
ουσιών.
1. Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του ρεζερβουάρ είναι στη θέση ΟΝ.
2. Σπρώξτε το υδραυλικό έμβολο προς τα μέσα έτσι ώστε να είναι

εντελώς συμπτυγμένο.
3. Γεμίστε το ρεζερβουάρ και χαλαρώστε τους σωλήνες που

συνδέονται με το υδραυλικό έμβολο. ΜΗΝ αποσυνδέσετε τους
σωλήνες.

4. Μόλις αρχίσει να βγαίνει λάδι από τους συνδέσμους, σφίξτε ξανά
τους σωλήνες.

5. Θέστε σε λειτουργία την αντλία προκειμένου να κατευθύνετε τη
ροή στις θύρες των υδραυλικών κυλίνδρων.

6. Φορτίστε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και τραβήξτε αργά προς
τα έξω το υδραυλικό έμβολο έως ότου είναι πλήρως εκτεταμένο.
Παρατηρήστε τη στάθμη του λαδιού στο ρεζερβουάρ και
συμπληρώστε, εάν είναι απαραίτητο, με το λάδι που συνιστάται
στην ενότητα Παράρτημα A Τεχνικές προδιαγραφές .
Όταν συμπτυχθεί το έμβολο, η στάθμη του λαδιού θα ανέβει και
μπορεί να υπάρξει υπερχείλιση.

7. Συμπτύξτε πλήρως το έμβολο παρατηρώντας και πάλι τη
στάθμη του λαδιού και συμπληρώστε, εάν είναι απαραίτητο.
Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να μην βλέπετε αέρα να
ανεβαίνει στο δοχείο και να τίθεται σε λειτουργία η αντλία.
Αποφορτίστε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

8. Για να ολοκληρώσετε την εξαέρωση, φορτίστε ξανά την
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και θέστε την αντλία σε λειτουργία
και στις δύο κατευθύνσεις για να εκτείνετε και να συμπτύξετε το
υδραυλικό έμβολο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η βαλβίδα μπορεί
να χρειαστεί χειροκίνητη υποβοήθηση αρχικά προκειμένου να
αφαιρέσει τυχόν αέρα που έχει απομείνει στο σύστημα.
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9. Γεμίστε το ρεζερβουάρ, εάν είναι απαραίτητο, μέχρι την
ενδεικνυόμενη στάθμη.
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5.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εδώ περιγράφονται πιθανά προβλήματα του υδραυλικού, γραμμικού συστήματος μετάδοσης κίνησης και οι πιθανές αιτίες τους.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Δεν παρέχεται ρεύμα στον κινητήρα. Ελέγξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

Ο κινητήρας δεν λαμβάνει οδηγίες από
τον υπολογιστή πορείας

Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της κεφαλής ελέγχου του αυτόματου πιλότου
και του υπολογιστή πορείας και μεταξύ του υπολογιστή πορείας και της
αντλίας.

Δεν λειτουργεί ο κινητήρας.

Οι ψήκτρες του κινητήρα έχουν φθαρεί. Ελέγξτε τις ψήκτρες του κινητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο για να προμηθευτείτε ψήκτρες αντικατάστασης.

Δεν λειτουργεί σωστά ο συμπλέκτης στη
μονάδα του υδραυλικού εμβόλου.

Ελέγξτε τη λειτουργία του συμπλέκτη.

Υπάρχει περίσσιος αέρας στη μονάδα
του υδραυλικού εμβόλου.

Ελέγξτε εάν υπάρχει αέρας στη μονάδα του υδραυλικού εμβόλου. Αυτό
μπορεί να υποδεικνύεται από εξωτερική απώλεια λαδιού. Μπορεί να
χρειάζεται εξαέρωση του συστήματος.

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί ομαλά ή δεν
κινείται το υδραυλικό έμβολο.

Σύζευξη συστήματος μετάδοσης κίνησης Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και ζητήστε του να ελέγξει τη σύζευξη
του συστήματος μετάδοσης κίνησης του κινητήρα. Ο αντιπρόσωπος πρέπει
να βεβαιωθεί ότι η σύζευξη είναι στη θέση της και ευθυγραμμισμένη με τη
γλωσσίδα περιστροφικής ακινητοποίησης του συστήματος μετάδοσης
κίνησης του κινητήρα.

Μπορεί να υπάρχει βλάβη ή ελάττωμα
στην αντλία.

Ελέγξτε τον κινητήρα για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει βλάβη.

Υπάρχει περίσσιος αέρας στη μονάδα
του υδραυλικού εμβόλου.

Ελέγξτε εάν υπάρχει αέρας στη μονάδα του υδραυλικού εμβόλου. Αυτό
μπορεί να υποδεικνύεται από εξωτερική απώλεια λαδιού. Μπορεί να
χρειάζεται εξαέρωση του συστήματος.

Υπερβολικός θόρυβος από την αντλία

Σύζευξη συστήματος μετάδοσης κίνησης Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και ζητήστε του να ελέγξει τη σύζευξη
του συστήματος μετάδοσης κίνησης του κινητήρα. Ο αντιπρόσωπος πρέπει
να βεβαιωθεί ότι η σύζευξη είναι στη θέση της και ευθυγραμμισμένη με τη
γλωσσίδα περιστροφικής ακινητοποίησης του συστήματος μετάδοσης
κίνησης του κινητήρα.
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Σημείωση: Μην αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα σε καμία
περίπτωση, παρά μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι η βλάβη είναι
εσωτερική. Με την αποσυναρμολόγηση, εισέρχεται αέρας στον
κύλινδρο και θα πρέπει να γίνει εξαέρωση της μονάδας.
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5.4 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: +1 603 881 5200, εσωτ. 2444
• Email: Raymarine@custhelp.com

Σε Η.Β., Ευρώπη, Μέση Ανατολή ή Άπω Ανατολή:
• Τηλ: +44 (0)23 9271 4713
• Email: ukproduct.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

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες προϊόντος
χρησιμοποιώντας τα μενού του προϊόντος σας.
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Παράρτημα A Τεχνικές προδιαγραφές
Προδιαγραφές (σε
ονομαστική τάση) Τύπος 2 Τύπος 3

Μέγιστο εκτόπισμα
σκάφους

22.000 κιλά (48.500
λίβρες)

35.000 κιλά (77.000
λίβρες)

Μέγιστη ώθηση 675 κιλά (1.488 λίβρες) 1.000 κιλά (2.200
λίβρες)

Μέγιστη διαδρομή 254 χιλ. (10 ίντσες) 300 χιλ. (12 ίντσες)

Χρόνος πλήρους
περιστροφής (+/- 35
μοίρες, χωρίς φορτίο)

10 δευτερόλεπτα 12 δευτερόλεπτα

Μέγιστη ροπή πηδαλίου
διεύθυνσης

1.270 Nm (11.300 lb in) 2.565 Nm (23.100 lb in)

Συμμόρφωση (ισχύει για
τα συστήματα τύπου 2
και τύπου 3)

• EN60945:2002 (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

– 2004/108/EC (Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας)

• EN28846:1993 (Προστασία από ανάφλεξη)

– 94/25/EC (RCD)

Λάδι υδραυλικού
συστήματος

Ορυκτέλαιο υδραυλικού συστήματος

• ελάχιστο ISO VG10

• μέγιστο ISO VG40

Τεχνικές προδιαγραφές 45
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