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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές πληροφορίες
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 εσφαλμένη απόδοση του προϊόντος.

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

Προειδοποίηση: Διάβρωση
Για να αποφύγετε την ταχύτερη γαλβανική διάβρωση του
προϊόντος, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια μη μεταλλική
βάση μόνωσης κατά την τοποθέτηση του προϊόντος απευθείας
επάνω σε μεγάλες, ανοξείδωτες πλατφόρμες/βάσεις ή σε
σκάφη με μεταλλική κατασκευή.

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

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

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

Προειδοποίηση: Τάση τροφοδοσίας
Εάν συνδέσετε το προϊόν σε τροφοδοσία με τάση μεγαλύτερη
από την καθορισμένη μέγιστη ονομαστική τιμή, μπορεί να
προκληθεί μόνιμη βλάβη στη μονάδα. Για να δείτε την
ονομαστική τιμή τάσης, ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικές
προδιαγραφές.

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.
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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.

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 FLIR, αποτελούν ευθύνη
του χρήστη.

Προειδοποίηση: Θα πρέπει να έχετε
τεταμένη την προσοχή σας 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.

Προσοχή: Μην ανοίξετε τη μονάδα
Η μονάδα έχει στεγανοποιηθεί από το εργοστάσιο
προκειμένου να προστατεύεται από την ατμοσφαιρική
υγρασία, τα αιωρούμενα σωματίδια και άλλες επιμολυντικές
ουσίες. Είναι σημαντικό να μην ανοίξετε τη μονάδα και να
μην αφαιρέσετε το περίβλημά της για οποιονδήποτε λόγο.
Εάν ανοίξετε τη μονάδα:
• Θα καταστραφεί η στεγανοποίηση και ενδεχομένως θα
προκληθεί βλάβη στη μονάδα.

• Θα καταστεί άκυρη η εγγύηση του κατασκευαστή.

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

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι όλος ο
εξοπλισμός διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία.
Αυτό το προϊόν διαθέτει ξεχωριστή τροφοδοσία. Για να
αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη του εξοπλισμού, συνιστάται ο
εξωτερικός εξοπλισμός που θα συνδέσετε με αυτό το προϊόν
να έχει επίσης ξεχωριστή τροφοδοσία.
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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 FLIR. Η μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
μπορεί να επηρεάσει την εγγύησή σας.

Προσοχή: Καλύμματα ηλίου
• Εάν το προϊόν συνοδεύεται από κάλυμμα ηλίου, φροντίστε
να το τοποθετείτε όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν
προκειμένου να το προστατεύετε από τις επιβλαβείς
επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).

• Όταν κινείστε με μεγάλη ταχύτητα, είτε το σκάφος
βρίσκεται στο νερό είτε ρυμουλκείται, πρέπει να αφαιρείτε
το κάλυμμα ηλίου.

Καθαρισμός της θερμικής κάμερας
Το περίβλημα και ο φακός της κάμερας πρέπει να καθαρίζονται ανά
διαστήματα. Ο φακός θα πρέπει να καθαρίζεται όταν παρατηρείται
υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας ή συσσώρευση βρωμιάς. Να
καθαρίζετε συχνά την επιφάνεια επαφής μεταξύ του βραχίονα και της
βάσης ώστε να μην συσσωρεύονται υπολείμματα και άλατα.
Όταν καθαρίζετε αυτό το προϊόν:
• ΜΗΝ σκουπίζετε το γυαλί του φακού με στεγνό πανί ή τραχιά υλικά,
όπως χαρτί ή σκληρή βούρτσα, καθώς μπορεί να γρατσουνιστεί η
επίστρωση.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση οξύ ή αμμωνία.
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε νερό με πίεση.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το γυαλί του φακού.
Αυτός ο φακός διαθέτει μια προστατευτική, αντιανακλαστική επίστρωση, η
οποία μπορεί να καταστραφεί εάν δεν γίνει σωστά ο καθαρισμός.
1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
2. Καθαρίστε το σώμα της κάμερας με ένα καθαρό, μαλακό, βαμβακερό

πανί. Μπορείτε να νοτίσετε το πανί και να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο
καθαριστικό, εάν είναι απαραίτητο.

3. Καθαρίστε το φακό της κάμερας.
• Ξεπλύνετε το φακό με καθαρό νερό για να αφαιρεθούν όλα τα
σωματίδια βρωμιάς και τα συσσωρευμένα άλατα και αφήστε τον να
στεγνώσει.

• Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν στίγματα ή κηλίδες, σκουπίστε το
γυαλί του φακού πολύ προσεκτικά με ένα καθαρό πανί από μικροΐνες
ή ένα μαλακό, βαμβακερό πανί.

• Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA) ή
ένα ήπιο καθαριστικό για να αφαιρέσετε τυχόν στίγματα ή σημάδια
που έχουν απομείνει.
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Επιθεώρηση της θερμικής κάμερας
Πρέπει να επιθεωρείτε την κάμερα και την επιφάνεια στην οποία αυτή
είναι τοποθετημένη σε τακτική βάση, προκειμένου να διασφαλίζετε ότι είναι
ασφαλώς τοποθετημένη, ότι οι επενδεδυμένες επιφάνειες είναι άθικτες και
ότι δεν υπάρχουν ίχνη διάβρωσης.
Αφού απενεργοποιήσετε την κάμερα, κρατήστε την καλά από τη βάση
της και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη στη θέση της. Έπειτα,
πιάστε την κάμερα πάνω από τη βάση και βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται
ελεύθερα και ότι δεν ταλαντεύεται και δεν υπάρχουν ίχνη χαλάρωσης
γύρω από τη βάση περιστροφής.

Είσοδος νερού
Αποποίηση ευθύνης για είσοδο νερού
Παρότι η αδιαβροχοποίηση του προϊόντος πληροί το πρότυπο IPX (ανατρέξτε
στις Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος), μπορεί να παρατηρηθεί
είσοδος νερού και, κατά συνέπεια, βλάβη του εξοπλισμού, εάν το προϊόν
πλυθεί με μεγάλη πίεση. Η FLIR δεν παρέχει εγγύηση για προϊόντα που
πλένονται με μεγάλη πίεση.

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

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

Σημείωση: Σε περιοχές όπου υπάρχουν ακραίες συνθήκες παρεμβολών
EMC, μπορεί να παρατηρήσετε κάποιες ελάχιστες παρεμβολές στη
λειτουργία του προϊόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να
απομακρύνετε το προϊόν από την πηγή των παρεμβολών.

Για βέλτιστη απόδοση EMC συνιστάται όποτε είναι δυνατόν:
• FLIR Ο εξοπλισμός και τα καλώδια FLIR που είναι συνδεδεμένα σε
αυτόν να βρίσκονται:
– Τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) μακριά από κάθε εξοπλισμό μετάδοσης ή
καλώδια που μεταφέρουν ραδιοσήματα, π.χ. ασύρματους VHF, καλώδια
και κεραίες. Στην περίπτωση ασυρμάτων 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.

12



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

• FLIR Να χρησιμοποιούνται τα καθορισμένα καλώδια FLIR.
• Μην κόβετε ή επιμηκύνετε τα καλώδια, εκτός εάν αυτό περιγράφεται με
ακρίβεια στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.

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

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

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

• Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες συσκευές φερρίτη που
παρέχονται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
του.

• Εάν η εγκατάσταση απαιτεί την τοποθέτηση πολλών συσκευών φερρίτη
σε ένα καλώδιο, θα πρέπει να γίνει χρήση πρόσθετων κλιπ για να
αποφευχθεί η άσκηση πίεσης στους συνδέσμους λόγω του μεγαλύτερου
βάρους του καλωδίου.

• Εάν η εγκατάσταση της κάμεράς σας απαιτεί μακρυά καλώδια, ενδέχεται
να πρέπει να προσαρμόσετε επιπλέον συσκευές φερρίτη για τη διατήρηση
της αποδεκτής απόδοσης EMC.

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

Δήλωση συμμόρφωσης
Η FLIR Systems Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις
βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας.
Μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο πιστοποιητικό της Δήλωσης συμμόρφωσης
στη σχετική σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση www.flir.com.
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Απόρριψη προϊόντος
Η απόρριψη του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Οδηγία
WEEE.

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

Δήλωση εγγύησης
Για να δηλώσετε την κατοχή προϊόντος FLIR, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.flir.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 FLIR δεν μπορεί να
αναλάβει 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 FLIR 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 FLIR στο web (www.flir.com/marine/support).
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2.1 Πληροφορίες για το έγγραφο
Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
εγκατάσταση του προϊόντος FLIR που διαθέτετε.
Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν στα
εξής:
• Σχεδίαση της εγκατάστασης και εξασφάλιση όλου του απαραίτητου
εξοπλισμού.

• Εγκατάσταση και σύνδεση του προϊόντος σε ένα ευρύτερο σύστημα
συνδεδεμένου ναυτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

• Χρήση του προϊόντος σας σε συνδυασμό με μια κατάλληλη οθόνη βίντεο,
μονάδα ελέγχου joystick (JCU), πρόγραμμα περιήγησης στο web ή οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών (MFD).

• Επίλυση προβλημάτων και λήψη τεχνικής υποστήριξης, εάν είναι
απαραίτητο.

Το παρόν, καθώς και άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης προϊόντων FLIR, διατίθεται
για λήψη σε μορφή PDF από τη διεύθυνση www.flir.com/marine/support.

Σχετικά προϊόντα
Το παρόν έγγραφο αφορά τα παρακάτω προϊόντα:

Κωδικός Όνομα Περιγραφή
E70432 M132

(9 Hz)
E70431 M132

(30 Hz)

Θερμική
βιντεοκάμερα
IP, με λειτουργία
κλίσης μόνο,
νυχτερινή όραση

E70354 M232
(9 Hz)

E70353 M232
(30 Hz)

Θερμική
βιντεοκάμερα IP,
με λειτουργία
περιστροφής
και κλίσης,
νυχτερινή όραση
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Κιτ συστήματος
Οι θερμικές κάμερες M100/M200-Series παρέχονται μεμονωμένα ή ως
μέρος ενός κιτ συστήματος.
Εκτός από τη θερμική κάμερα, τα κιτ συστήματος περιέχουν μια
μονάδα ελέγχου joystick (JCU) για τον έλεγχο της κάμερας και έναν
αποκωδικοποιητή βίντεο IP για οθόνες που απαιτούν αναλογική τροφοδοσία
βίντεο composite (NTSC ή PAL).
Τα περιεχόμενα κάθε κιτ συστήματος αναφέρονται παρακάτω. Για μια
λίστα των μεμονωμένων εξαρτημάτων που παρέχονται με κάθε κάμερα,
ανατρέξτε στην ενότητα Κάμερα M100/M200-Series.
Κιτ συστήματος
κωδικός Περιγραφή

Περιεχόμενα
(κωδικοί)

T70333 Κιτ συστήματος κάμερας
M132
30 Hz

• E70431: Θερμική κάμερα
M132
30 Hz (μόνο κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP

T70334 Κιτ συστήματος κάμερας
M132
9 Hz

• E70432: Θερμική κάμερα
M132
9 Hz (μόνο κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP

T70335 Κιτ συστήματος κάμερας
M232
30 Hz

• E70353: Θερμική κάμερα
M232
30 Hz (περιστροφή και
κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP

T70336 Κιτ συστήματος κάμερας
M232
9 Hz

• E70354: Θερμική κάμερα
M232
9 Hz (περιστροφή και
κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP

Εικόνες εγγράφου
Το προϊόν που έχετε στη διάθεσή σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς
από τις εικόνες του παρόντος εγγράφου, ανάλογα με το μοντέλο και την
ημερομηνία κατασκευής.
Όλες οι εικόνες παρέχονται αποκλειστικά για λόγους απεικόνισης.
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Τεκμηρίωση προϊόντος
Για το προϊόν που διαθέτετε, παρέχεται η παρακάτω τεκμηρίωση:
Περιγραφή Κωδικός
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας θερμικής
κάμερας M100/M200
Εγκατάσταση και λειτουργία θερμικής κάμερας
M100-Series ή M200-Series και σύνδεση σε ευρύτερο
σύστημα ναυτικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

71001

Πρότυπο στερέωσης M100/M200-Series σε
επιφάνεια
Διάγραμμα στερέωσης για τη στερέωση θερμικής
κάμερας M100-Series ή M200-Series.

77001

Πρότυπο στερέωσης M100/M200-Series με
εξάρτημα ανάποδης στερέωσης
Διάγραμμα στερέωσης για τη στερέωση του
εξαρτήματος ανάποδης στερέωσης για θερμική κάμερα
M100-Series ή M200-Series.

77003

Οδηγός γρήγορης έναρξης χρήσης με εικόνες για
τη θερμική κάμερα M100/M200
Μονοσέλιδος οδηγός με εικόνες για γρήγορη έναρξη
χρήσης της θερμικής σας κάμερας.

76001

Οδηγίες λειτουργίας οθόνης MFD LightHouse™ 2
Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής
κάμερας για οθόνες πολλαπλών λειτουργιών συμβατές
με το LightHouse™ 2.

81360

Βασικές οδηγίες λειτουργίας οθόνης MFD
LightHouse™ 3
Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής
κάμερας για οθόνες πολλαπλών λειτουργιών συμβατές
με το LightHouse™ 3.

81369

Οδηγίες λειτουργίας οθόνης MFD LightHouse™ 3
για προχωρημένους
Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής
κάμερας για οθόνες πολλαπλών λειτουργιών συμβατές
με το LightHouse™ 3.

81370

Οδηγίες εγκατάστασης απομακρυσμένου
πληκτρολογίου JCU-3
Εγκατάσταση απομακρυσμένου πληκτρολογίου
JCU-3 και σύνδεση σε ευρύτερο σύστημα ναυτικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

71002

Αποκωδικοποιητής βίντεο IP για θερμική κάμερα
M100/M200 — Οδηγός γρήγορης έναρξης
Περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης και διαμόρφωσης
του αποκωδικοποιητή βίντεο IP για λειτουργία με τη
θερμική κάμερα M100/M200.

76002
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2.2 Επισκόπηση προϊόντος

M100/M200
Η M100/M200-Series είναι ένα ναυτικό σύστημα θερμικής απεικόνισης
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν κάθε τύπο σκάφους. Παρέχει
καθαρή εικόνα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή απόλυτης απουσίας
φωτισμού. Για παράδειγμα, μια θερμική κάμερα μπορεί να σας βοηθήσει
στην πλοήγηση τη νύχτα ή να εντοπίζετε εμπόδια σε περιοχές χαμηλής
ορατότητας ή ακόμα και απόλυτου σκοταδιού.

1. Διάταξη κλίσης.
2. Γυαλί φακού θερμικής κάμερας.
3. Διάταξη περιστροφής (σταθερή θέση για την M100-Series).
Το σύστημα M100/M200-Series διαθέτει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες
και χαρακτηριστικά:
• Συνδεσιμότητα IP για απλούστερη εγκατάσταση και ενσωμάτωση στο
σύστημα.

• Ροή βίντεο IP με κωδικοποίηση H264 (με δυνατότητα μετατροπής σε
αναλογικό βίντεο composite NSTC/PAL με χρήση του αποκωδικοποιητή
βίντεο IP που παρέχεται με τα κιτ συστήματος M100/M200).

• Λειτουργίες περιστροφής και κλίσης (κλίση μόνο για την M100-Series)
με αποκλειστική μονάδα ελέγχου joystick, οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
(MFD) ή πρόγραμμα περιήγησης στο web.

• Αυτόματη προσαρμογή της κάμερας ανάλογα με τις συνθήκες.
• Προκαθορισμένες λειτουργίες (Σκηνές), βελτιστοποιημένες για τις
επικρατούσες συνθήκες.

• Έξυπνη τεχνολογία θερμικής ανάλυσης ClearCruise™. Παρέχει ακουστικές
και οπτικές ειδοποιήσεις όταν εντοπίζονται μη αναμενόμενα αντικείμενα

Πληροφορίες για το έγγραφο και το
προϊόν 19



στη σκηνή. (Απαιτεί οθόνη MFD Raymarine® με λογισμικό LightHouse™
3.)

• Αυτόματοι θερμαντήρες γυαλιού για να μην σχηματίζεται πάγος στο
γυαλί του φακού σε κρύες καιρικές συνθήκες

• Τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος 12 V ή 24 V.
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3.1 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
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3.2 Συμβατές οθόνες MFD
Σημείωση: Η οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (MFD) Raymarine® που
είναι συμβατή με το LightHouse™ δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιεί
κάμερα M100/M200-Series. Παρόλα αυτά, ορισμένες λειτουργίες της
κάμερας μπορεί να μην είναι προσβάσιμες χωρίς κάποια από αυτές.

Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τις παρακάτω οθόνες πολλαπλών
λειτουργιών Raymarine® με LightHouse™.
• a Series, c Series, e Series, eS Series.
• gS Series
• Axiom και Axiom Pro.

Απαιτήσεις λογισμικού οθόνης MFD
Για χρήση του προϊόντος με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (MFD)
Raymarine® συμβατή με LightHouse™, βεβαιωθείτε ότι στην MFD εκτελείται
η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού LightHouse™ 2 ή LightHouse™ 3.

Σημείωση:
• Το προϊόν αυτό ΔΕΝ είναι συμβατό με την έκδοση 17 ή προγενέστερες
του λογισμικού LightHouse™ 2.

• Μπορείτε να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό LightHouse™ για
την οθόνη MFD από την τοποθεσία www.raymarine.com/software.
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3.3 Παρεχόμενα εξαρτήματα

Κιτ συστήματος
Οι θερμικές κάμερες M100/M200-Series παρέχονται μεμονωμένα ή ως
μέρος ενός κιτ συστήματος.
Εκτός από τη θερμική κάμερα, τα κιτ συστήματος περιέχουν μια
μονάδα ελέγχου joystick (JCU) για τον έλεγχο της κάμερας και έναν
αποκωδικοποιητή βίντεο IP για οθόνες που απαιτούν αναλογική τροφοδοσία
βίντεο composite (NTSC ή PAL).
Τα περιεχόμενα κάθε κιτ συστήματος αναφέρονται παρακάτω. Για μια
λίστα των μεμονωμένων εξαρτημάτων που παρέχονται με κάθε κάμερα,
ανατρέξτε στην ενότητα Κάμερα M100/M200-Series.
Κιτ συστήματος
κωδικός Περιγραφή

Περιεχόμενα
(κωδικοί)

T70333 Κιτ συστήματος κάμερας
M132
30 Hz

• E70431: Θερμική κάμερα
M132
30 Hz (μόνο κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP

T70334 Κιτ συστήματος κάμερας
M132
9 Hz

• E70432: Θερμική κάμερα
M132
9 Hz (μόνο κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP

T70335 Κιτ συστήματος κάμερας
M232
30 Hz

• E70353: Θερμική κάμερα
M232
30 Hz (περιστροφή και
κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP

T70336 Κιτ συστήματος κάμερας
M232
9 Hz

• E70354: Θερμική κάμερα
M232
9 Hz (περιστροφή και
κλίση)

• A80510: Μονάδα ελέγχου
JCU-3

• A80508:
Αποκωδικοποιητής βίντεο
IP
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Κάμερα M100/M200-Series
Τα παρακάτω εξαρτήματα παρέχονται με το προϊόν σας.

1. Θερμική κάμερα
2. Τσιμούχα βάσης θερμικής κάμερας
3. 3 εξαρτήματα στερέωσης της θερμικής κάμερας: παξιμάδια, τυφλά

περικόχλια, δακτύλιοι ασφάλισης, ροδέλες και σπειροειδή μπουζόνια
4. 2 αυτοκόλλητα (μόνο για τη στερέωση με την κεφαλή προς τα κάτω)
5. Καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45 (100 χιλ.)
6. *Καλώδιο δεξιάς γωνίας RayNet σε RayNet (10 μ.)
7. *Καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας 3 ακίδων (10 μ.)
8. Κιτ εξαρτήματος ανάποδης στερέωσης (περιλαμβάνει το εξάρτημα

ανάποδης στερέωσης, την τσιμούχα βάσης του εξαρτήματος ανάποδης
στερέωσης και το πρότυπο στερέωσης με εξάρτημα ανάποδης
στερέωσης)

9. Πακέτο τεκμηρίωσης
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*Τα παρεχόμενα καλώδια τροφοδοσίας και RayNet δεξιάς γωνίας είναι
κατάλληλα για στερέωση σε επιφάνειες πάχους έως 25,4 χιλ. (1 ίν.).
Σε περίπτωση στερέωσης σε επιφάνειες μεγαλύτερου πάχους, μπορεί να
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καλώδια RayNet και τροφοδοσίας με ίσιους
συνδέσμους (διατίθενται ξεχωριστά).

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το υλικό και τα
καλώδια δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 10 Ανταλλακτικά
και εξαρτήματα.
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JCU–3
Η μονάδα ελέγχου joystick JCU-3 περιλαμβάνεται στα πακέτα συστήματος
κάμερας, αλλά διατίθεται για αγορά και ως ξεχωριστό εξάρτημα. Η μονάδα
παρέχεται με πληκτρολόγιο κατακόρυφου προσανατολισμού (ενσωματωμένο)
αλλά και πληκτρολόγιο οριζόντιου προσανατολισμού.
Για πληροφορίες σχετικά με τα άλλα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα
Κεφάλαιο 10 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
Σημείωση: Η θερμική κάμερα M100/M200-Series είναι επίσης συμβατή
με τις παρακάτω μονάδες ελέγχου joystick που παρέχονται με άλλα
συστήματα κάμερας FLIR και Raymarine:
• JCU-1 (αρ. εξαρτήματος 500-0385-00) — Μονάδα ελέγχου joystick για
κάμερες FLIR M-Series και Raymarine T-Series

• JCU-2 (αρ. εξαρτήματος 500-0398-00) — Μονάδα ελέγχου joystick για
κάμερες FLIR M400-Series, MV-Series και MU-Series

Παρεχόμενα εξαρτήματα
Παρακάτω παρουσιάζονται τα εξαρτήματα που παρέχονται μαζί με το
πληκτρολόγιο.

1. JCU-3 πληκτρολόγιο
2. Πρόσοψη πληκτρολογίου οριζόντιου προσανατολισμού
3. Πρόσοψη πληκτρολογίου κατακόρυφου προσανατολισμού (παρέχεται

ενσωματωμένη στη συσκευή)
4. Τσιμούχα τοποθέτησης
5. 4 εξαρτήματα στερέωσης
6. Πακέτο τεκμηρίωσης
7. Καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας 2 μ. (6,6 πόδια)
8. Καλώδιο δικτύου RayNet 2 μ. (6,6 πόδια)
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9. Καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45 (100 χιλ.)

Αποκωδικοποιητής βίντεο IP
Ο αποκωδικοποιητής βίντεο IP IONODES ION-R100 περιλαμβάνεται στα
πακέτα συστήματος κάμερας και διατίθεται επίσης για αγορά ως ξεχωριστό
εξάρτημα.
Για πληροφορίες σχετικά με τα άλλα εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα
Κεφάλαιο 10 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα εξαρτήματα που παρέχονται με τον
αποκωδικοποιητή βίντεο IP.

1. Αποκωδικοποιητής βίντεο IP IONODES ION-R100
2. Συσκευή εξασθένισης φερρίτη
3. Οδηγός γρήγορης έναρξης

28



3.4 Απαιτούμενα εργαλεία
Για την εγκατάσταση απαιτούνται τα παρακάτω εργαλεία.

Στοιχείο Περιγραφή
1. Τρυπάνι
2. Κλειδί 10 χιλ.
3. Κοπτικό διάτρησης κατάλληλου

μεγέθους*
4. Σέγα (απαιτείται μόνο για την

εγκατάσταση της μονάδας JCU)
5. Κατσαβίδι Pozidriv (απαιτείται μόνο

για την εγκατάσταση της μονάδας
JCU)

6. Συγκολλητική ουσία για βιδωτές
συνδέσεις

7. Κυκλικό πριόνι 50 χιλ. (2 ιντσών)

Σημείωση: * Το κατάλληλο μέγεθος του κοπτικού διάτρησης εξαρτάται
από το πάχος και το υλικό της επιφάνειας στερέωσης.
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3.5 Τυπικά συστήματα
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του προϊόντος,
ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 4 Καλώδια και συνδέσεις. Για
πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα καλώδια και εξαρτήματα, ανατρέξτε
στην ενότητα Κεφάλαιο 10 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

• Βασικό σύστημα περιήγησης στο Web: Μπορείτε να συνδέσετε το
προϊόν απευθείας σε συσκευή με δυνατότητα IP, όπως φορητός ή
επιτραπέζιος υπολογιστής, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο
RayNet και το καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45. Μπορείτε να
ελέγχετε την κάμερα μέσω της διασύνδεσης χρήστη που εμφανίζεται στο
πρόγραμμα περιήγησης στο web.

• Βασικό σύστημα οθόνης βίντεο με JCU: Μπορείτε να συνδέσετε το
προϊόν απευθείας σε κύρια αναλογική οθόνη βίντεο μέσω μεταγωγέα
Ethernet (χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο RayNet και το καλώδιο
προσαρμογέα RayNet σε RJ45), αποκωδικοποιητή βίντεο IP (παρέχεται
με τα κιτ συστήματος) και ομοαξονικό καλώδιο βίντεο. Μπορείτε να
ελέγχετε την κάμερα με μονάδα JCU-3 (παρέχεται με τα κιτ συστήματος)
που συνδέεται και στον μεταγωγέα Ethernet.

• Βασικό σύστημα περιήγησης στο Web με JCU: Μπορείτε να συνδέσετε
το προϊόν σε συσκευή με δυνατότητα IP, όπως φορητός ή επιτραπέζιος
υπολογιστής, μέσω μεταγωγέα Ethernet (χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο RayNet και το καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45) και ένα
επιπλέον καλώδιο Ethernet. Μπορείτε να ελέγχετε την κάμερα μέσω της
διασύνδεσης χρήστη που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης στο web
ή μέσω μονάδας JCU, η οποία συνδέεται και στον μεταγωγέα Ethernet.

• Βασικό σύστημα οθόνης πολλαπλών λειτουργιών (MFD) Raymarine
με LightHouse™: Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν απευθείας σε MFD
Raymarine χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο RayNet. Μπορείτε
να ελέγχετε την κάμερα απευθείας χρησιμοποιώντας την MFD. Για πιο
ευέλικτο σύστημα, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν μεταγωγέα RayNet
μεταξύ της κάμερας και της MFD και να προσθέσετε μια μονάδα JCU-3
(συνδεδεμένη και στον μεταγωγέα RayNet) ώστε να παρέχονται επιπλέον
έλεγχοι της κάμερας.

• Σύνθετο σύστημα με πολλές κάμερες, οθόνες πολλαπλών
λειτουργιών (MFD) και μονάδες JCU: Διαθέτοντας αρκετές θύρες
RayNet ή Ethernet στους εγκατεστημένους μεταγωγείς και τα κατάλληλα
καλώδια RayNet και Ethernet, μπορείτε να συνδέσετε πολλές κάμερες,
οθόνες πολλαπλών λειτουργιών (MFD) και μονάδες JCU μεταξύ τους
ώστε να δημιουργήσετε ένα ενοποιημένο σύστημα. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μονάδα JCU ή οθόνη MFD για έλεγχο και
παρακολούθηση οποιασδήποτε κάμερας.
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3.6 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Σημαντικό: Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και
κατανοήσει της προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναφέρονται στην
ενότητα Κεφάλαιο 1 Σημαντικές πληροφορίες του παρόντος εγγράφου.
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3.7 Γενικές απαιτήσεις θέσης
Σημαντικά θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή της
κατάλληλης θέσης για το προϊόν σας:
Αυτό το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από το κατάστρωμα.
Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου:
• Θα προστατεύεται από φυσικές φθορές και υπερβολικούς κραδασμούς.
• Θα αερίζεται καλά και θα βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας.
Κατά την επιλογή σημείου για την τοποθέτηση του προϊόντος, πρέπει
να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω προκειμένου να διασφαλίσετε την
αξιόπιστη και απρόσκοπτη λειτουργία του:
• Πρόσβαση — Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να συνδέσετε τα
καλώδια στο προϊόν χωρίς να τα λυγίσετε υπερβολικά.

• Διαγνωστικοί έλεγχοι — Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο
όπου η λυχνία LED διαγνωστικών ελέγχων θα είναι εύκολα ορατή.

Σημείωση: Δεν διαθέτουν όλα τα προϊόντα λυχνία LED διαγνωστικών
ελέγχων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Κεφάλαιο 8 Έλεγχοι και αντιμετώπιση προβλημάτων συστήματος.

• Ηλεκτρικές παρεμβολές — Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί αρκετά
μακριά από οποιονδήποτε εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές, π.χ. μοτέρ, γεννήτριες και ασύρματοι πομποί/δέκτες.

• Μαγνητική πυξίδα — Για συμβουλές σχετικά με τη διατήρηση της
κατάλληλης απόστασης μεταξύ του προϊόντος και οποιασδήποτε πυξίδας
υπάρχει στο σκάφος, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής απόσταση
πυξίδας σε αυτό το έγγραφο.

• Τροφοδοσία — Για να περιορίσετε στο ελάχιστο το μήκος των καλωδίων,
πρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην
τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος του σκάφους.

• Επιφάνεια στερέωσης — Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν διαθέτει την
κατάλληλη στήριξη και είναι τοποθετημένο σε ασφαλή επιφάνεια.
Ανατρέξτε στις πληροφορίες βάρους που περιλαμβάνονται στην ενότητα
Τεχνικές προδιαγραφές για αυτό το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι η
επιφάνεια στερέωσης που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλη και μπορεί
να αντέξει το βάρος του προϊόντος. ΜΗΝ τοποθετείτε μονάδες και
μην ανοίγετε τρύπες σε σημεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη
δομή του σκάφους.

Απόσταση ασφαλείας από πυξίδες
Για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές από τις μαγνητικές πυξίδες του
σκάφους, βεβαιωθείτε ότι τηρείται επαρκής απόσταση από το προϊόν.
Κατά την επιλογή της κατάλληλης θέσης για το προϊόν, θα πρέπει να
επιδιώκετε να τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση από τις πυξίδες.
Συνήθως, η απόσταση αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια)
προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, σε ορισμένα μικρότερα σκάφη
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση του προϊόντος σε τόσο
μεγάλη απόσταση από την πυξίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά
την επιλογή της θέσης του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πυξίδα δεν
επηρεάζεται από το προϊόν όταν είναι ενεργοποιημένο.
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3.8 Προσανατολισμός κάμερας
Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάμερα με 2 προσανατολισμούς, οι οποίοι
είναι ανεπίσημα γνωστοί ως "Κεφαλή επάνω" και "Κεφαλή κάτω".

Κεφαλή επάνω: Η κάμερα είναι
τοποθετημένη πάνω στην επιφάνεια
στερέωσης.

Κεφαλή κάτω: Η κάμερα είναι
τοποθετημένη ανάποδα στο κάτω
μέρος της επιφάνειας στερέωσης.

Ο προεπιλεγμένος προσανατολισμός της εικόνας βίντεο αντιστοιχεί στη
διαμόρφωση με την κεφαλή επάνω. Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε την
κάμερα με την κεφαλή προς τα κάτω, θα πρέπει να αντιστρέψετε την
εικόνα βίντεο. Για να αντιστρέψετε την εικόνα βίντεο, θα πρέπει:
• να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση χρήστη του προγράμματος περιήγησης
στο web της κάμερας για να ορίσετε την κατάλληλη επιλογή (ανατρέξτε
στην ενότητα 6.6 Περιβάλλον εργασίας προγράμματος περιήγησης
στο web
) ή,

• εάν το σύστημά σας περιλαμβάνει οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (MFD)
Raymarine, να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή κάμερας της MFD για να
ορίσετε την κατάλληλη επιλογή (ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας
οθόνης πολλαπλών λειτουργιών (MFD) που διαθέτετε).
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3.9 Διαστάσεις προϊόντος

M100/M200-Series
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M100/M200-Series με προαιρετικό εξάρτημα ανάποδης
στερέωσης

Σημείωση: Η διάμετρος βάσης με τοποθετημένη την τσιμούχα βάσης
του εξαρτήματος ανάρτησης είναι 190 χιλ. (7,48 ίντσες).
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JCU-3
Διαστάσεις προϊόντος

Διαστάσεις Μέτρηση
A 34,8 χιλ. (1,37 ίν.)
B 10,5 χιλ. (0,41 ίν.)
C 28,4 χιλ. (1,12 ίν.)
D 31,7 χιλ. (1,25 ίν.)
E 50,7 χιλ. (2,00 ίν.)
F 80,0 χιλ. (3,15 ίν.)
G 119,0 χιλ. (4,69 ίν.)
Η 133,0 χιλ. (5,24 ίν.)
I 41,0 χιλ. (1,61 ίν.)
J 55,0 χιλ. (2,17 ίν.)
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Αποκωδικοποιητής βίντεο IP
Διαστάσεις προϊόντος

Διαστάσεις Μέτρηση
A 19,5 χιλ. (0,77 ίν.)
B 90,5 χιλ. (3,56 ίν.)
C 81,0 χιλ. (3,19 ίν.)
D 3,0 χιλ. (0,12 ίν.)
E 28,0 χιλ. (1,10 ίν.)
F 66,0 χιλ. (2,60 ίν.)
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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 τυπικά καλώδια
του σωστού τύπου που παρέχονται από τη FLIR.

• Βεβαιωθείτε ότι τυχόν καλώδια που δεν ανήκουν στη FLIR 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 διέλευση.

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. Όταν είναι δυνατόν, εξασφαλίστε
ελάχιστη διάμετρο κάμψης 200 χιλ. (8 ίντσες) / ελάχιστη ακτίνα κάμψης
100 χιλ. (4 ίντσες).

• 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.
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• 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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4.2 Επισκόπηση συνδέσεων
Το προϊόν σας περιλαμβάνει τους παρακάτω συνδέσμους.

Σύνδεσμοι θερμικής κάμερας
Σύνδεσ-
μος Περιγραφή Σύνδεση με: Κατάλληλα καλώδια

Δίκτυο • Σύνδεσμος RJ45
σε:
– Μεταγωγέα
δικτύου τρίτου

– PC/φορητός
υπολογιστής

– Αποκωδικοποιη-
τής βίντεο IP
(παρέχεται με κιτ
συστήματος)

• Σύνδεσμος RayNet
σε:
– Μεταγωγέας
δικτύου
Raymarine

– Οθόνη
πολλαπλών
λειτουργιών
(MFD) με
Lighthouse™

• Καλώδιο
προσαρμογέα
RayNet σε RJ45
(παρέχεται)

• Καλώδιο δεξιάς
γωνίας RayNet σε
RayNet (παρέχεται)

Για τα διαθέσιμα
καλώδια, ανατρέξτε
στην ενότητα
Κεφάλαιο 10
Ανταλλακτικά και
εξαρτήματα.

Τροφοδοσία
και
απαγωγός

Τροφοδοσία 12 / 24
V dc

Καλώδιο τροφοδοσίας
δεξιάς γωνίας
(παρέχεται).

Σημείωση: Τα παρεχόμενα καλώδια τροφοδοσίας και RayNet δεξιάς
γωνίας είναι κατάλληλα για στερέωση σε επιφάνειες πάχους έως 25,4
χιλ. (1 ίν.). Σε περίπτωση στερέωσης σε επιφάνειες μεγαλύτερου
πάχους, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε καλώδια RayNet και
τροφοδοσίας με ίσιους συνδέσμους (διατίθενται ξεχωριστά).

Σημείωση: Τα καλώδια πρέπει να δρομολογούνται σε στεγνό σημείο του
σκάφους για τη σύνδεση. Εναλλακτικά, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι
όλες οι συνδέσεις είναι αδιάβροχες.

Σημείωση: Εάν θέλετε να συνδέσετε καλώδια στην κάμερα πριν
από την τοποθέτησή της στο σκάφος σας (για παράδειγμα, για να
ελέγξετε την κάμερα), συνδέστε πρώτα τα τρία σπειροειδή μπουζόνια
στη βάση (ανατρέξτε στην ενότητα Στερέωση της κάμερας). Έτσι
θα προστατευτούν οι σύνδεσμοι καλωδίων στη βάση της κάμερας και
θα δημιουργηθεί μια σταθερή πλατφόρμα η οποία θα συμβάλλει στην
αποτροπή βλάβης που μπορεί να προκληθεί από την πτώση της μονάδας
από τα άκρα της επιφάνειας εργασίας.
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Σύνδεση καλωδίων
Για να συνδέσετε το καλώδιο ή τα καλώδια στη συσκευή σας, ακολουθήστε
τα παρακάτω βήματα.
1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος στο σκάφος είναι

απενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θα συνδέσετε έχει εγκατασταθεί

σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που τη συνοδεύουν.
3. Αφού βεβαιωθείτε ότι ο προσανατολισμός τους είναι σωστός, σπρώξτε

τα βύσματα των καλωδίων εντελώς μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές.
4. Εφόσον υπάρχει μηχανισμός κλειδώματος, τοποθετήστε τον προκειμένου

να διασφαλίσετε την ασφαλή σύνδεση.
5. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν γυμνά άκρα καλωδιακών συνδέσεων είναι

κατάλληλα μονωμένα, ώστε να αποφευχθεί η διάβρωσή τους λόγω
εισροής νερού.

Προσανατολισμός δεξιών γωνιακών συνδέσμων
Κατά τη σύνδεση με χρήση των παρεχόμενων καλωδίων τροφοδοσίας
και δικτύου δεξιάς γωνίας, βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι είναι σωστά
προσανατολισμένοι σε σχέση με την βάση της θερμικής κάμερας.
Κοιτώντας από τη βάση της κάμερας, με την ετικέτα προς τα πάνω, τα
καλώδια τροφοδοσίας και δικτύου δεξιάς γωνίας φεύγουν και τα δύο από
την κάμερα προς τα δεξιά, σύμφωνα με την εικόνα.

1. Ετικέτα στη βάση της κάμερας.
2. Καλώδιο τροφοδοσίας με σύνδεσμο δεξιάς γωνίας.
3. Καλώδιο δικτύου με σύνδεσμο δεξιάς γωνίας.
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4.3 Σύνδεση τροφοδοσίας
Η κάμερα πρέπει να τροφοδοτείται από κατάλληλη πηγή τροφοδοσίας.

Απαιτήσεις σύνδεσης τροφοδοσίας
• Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 12 ή 24 Vdc
• Απομονωμένη τροφοδοσία
• Σύνδεση μέσω θερμικού διακόπτη ή ασφάλειας με κατάλληλη τιμή

Στοιχ-
είο Περιγραφή Σύνδεση με:
1 Καλώδιο τροφοδοσίας Σύνδεσμος τροφοδοσίας του

προϊόντος
2 Κόκκινο καλώδιο (θετικό) Θετικός ακροδέκτης

τροφοδοσίας
3 Μαύρο καλώδιο (αρνητικό) Αρνητικός ακροδέκτης

τροφοδοσίας
4 Σύνδεση σε παροχή

τροφοδοσίας 12V / 24V
Τροφοδοσία

5 Απαγωγός/Γείωση Γείωση RF σκάφους ή αρνητικός
πόλος μπαταρίας

Προέκταση καλωδίου τροφοδοσίας
Το προϊόν τροφοδοτείται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας, το οποίο μπορείτε
να προεκτείνετε εάν είναι απαραίτητο.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε μονάδας του συστήματός σας πρέπει να
δρομολογείται ως ξεχωριστό καλώδιο 2 αγωγών από τη μονάδα μέχρι
την μπαταρία ή τον πίνακα διανομής του σκάφους.

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

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

Σημαντικό: Πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένες συσκευές του συστήματός
σας (π.χ. μονάδες βυθόμετρου) μπορεί να δημιουργήσουν τάσεις κορυφής
ορισμένες φορές, επηρεάζοντας έτσι την τάση που είναι διαθέσιμη για
τις υπόλοιπες συσκευές.
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Διανομή τροφοδοσίας
Συστάσεις και βέλτιστη πρακτική
• Η συσκευή συνοδεύεται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Να χρησιμοποιείτε
μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή. ΜΗΝ
χρησιμοποιήσετε καλώδιο τροφοδοσίας που έχει σχεδιαστεί για άλλη
συσκευή ή παρέχεται με άλλη συσκευή.

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

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

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

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

Υλοποίηση — Απευθείας σύνδεση με μπαταρία
• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με το προϊόν μπορεί να συνδεθεί
απευθείας στην μπαταρία του σκάφους, μέσω ασφάλειας ή διακόπτη με
την κατάλληλη ονομαστική τιμή.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή ενδέχεται να
ΜΗΝ περιλαμβάνει ξεχωριστό αγωγό γείωσης. Σε αυτή την περίπτωση,
πρέπει να συνδέσετε μόνο τον κόκκινο και το μαύρο αγωγό του καλωδίου
τροφοδοσίας.

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

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

• Εάν θέλετε να προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται
με τη συσκευή, φροντίστε να τηρήσετε τις σχετικές οδηγίες της
ενότητας Προεκτάσεις καλωδίων τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στην
τεκμηρίωση της συσκευής.
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A Περίπτωση σύνδεσης μπαταρίας Α: Ενδείκνυται για σκάφη με κοινό
σημείο γείωσης RF. Σε αυτή την περίπτωση, εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας του προϊόντος διαθέτει ξεχωριστό αγωγό γείωσης, θα
πρέπει να συνδέσετε αυτόν τον αγωγό στο κοινό σημείο γείωσης
του σκάφους.

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

Υλοποίηση — Σύνδεση σε πίνακα διανομής

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

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

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

• Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να τηρείτε τις προτεινόμενες
ονομαστικές τιμές των διακοπτών / ασφαλειών που αναφέρονται στην
τεκμηρίωση της συσκευής.

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

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

Περισσότερες πληροφορίες
Η Raymarine συνιστά να ακολουθείτε τη βέλτιστη πρακτική σε όλες τις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σκαφών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς
στα παρακάτω πρότυπα:
• Επαγγελματικός κώδικας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
σε σκάφη BMEA

• Πρότυπο εγκαταστάσεων NMEA 0400
• Ηλεκτρολογικά συστήματα AC & DC σε σκάφη ABYC E-11
• Φορτιστές μπαταριών και αντιστροφείς ABYC A-31
• Αντικεραυνική προστασία ABYC TE-4
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Ονομαστικές τιμές ασφάλειας σε σειρά και θερμικού
διακόπτη
Για το προϊόν σας ισχύουν οι παρακάτω ονομαστικές τιμές ασφάλειας σε
σειρά και θερμικού διακόπτη:
Ονομαστική τιμή ασφάλειας σε
σειρά

Ονομαστική τιμή θερμικού
διακόπτη

5 A, βραδείας καύσης 5 A (εάν γίνεται σύνδεση μίας
συσκευής μόνο)

Σημείωση:
• Η κατάλληλη ονομαστική τιμή της ασφάλειας για το θερμικό διακόπτη
εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών που θα συνδέσετε. Εάν
έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
της FLIR.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος σας μπορεί να διαθέτει
ενσωματωμένη ασφάλεια σε σειρά. Εάν όχι, μπορείτε να προσθέσετε
μια ασφάλεια σε σειρά στο θετικό αγωγό της σύνδεσης τροφοδοσίας
του προϊόντος σας.

Γείωση — Αποκλειστικός αγωγός γείωσης
Το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει αυτό το προϊόν περιλαμβάνει έναν
αποκλειστικό αγωγό γείωσης που συνδέεται στο σημείο γείωσης RF του
σκάφους.
Είναι σημαντικό να συνδέσετε το σύστημα με αποτελεσματική γείωση RF.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα σημείο γείωσης για όλο τον εξοπλισμό.
Μπορείτε να γειώσετε τη μονάδα συνδέοντας τον αγωγό γείωσης του
καλωδίου τροφοδοσίας στο σημείο γείωσης RF του σκάφους. Στα σκάφη
που δεν διαθέτουν σύστημα γείωσης RF, ο αγωγός γείωσης 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

Προειδοποίηση: Συστήματα θετικής γείωσης
Μην συνδέσετε αυτήν τη μονάδα σε σύστημα με θετική
γείωση.
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4.4 Συνδέσεις δικτύου
Η θερμική κάμερα διαθέτει ένα μόνο σύνδεσμο δικτύου RayNet. Αυτός
συνδέει την κάμερα στο ευρύτερο δίκτυο IP του σκάφους σας. Αυτό μπορεί
να είναι ένα υπάρχον δίκτυο Ethernet τρίτου μέρους ή ένα αποκλειστικό
δίκτυο RayNet της Raymarine.
Οι λεπτομέρειες των συνδέσεων δικτύου μεταξύ της κάμερας, της οθόνης
βίντεο (πρόγραμμα περιήγησης στο web, της αναλογικής οθόνης βίντεο
ή της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών Raymarine με LightHouse™), της
μονάδας ελέγχου (για παράδειγμα, ελεγκτή JCU-3) και των υπόλοιπων
στοιχείων της εγκατάστασης εξαρτώνται από:
• τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ελέγχετε την κάμερα (για παράδειγμα,
με πρόγραμμα περιήγησης στο web, οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
Raymarine με LightHouse™, ελεγκτή JCU ή συνδυασμό αυτών)

• τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να προβάλλετε την τροφοδοσία
βίντεο IP της κάμερας (για παράδειγμα, με αναλογική οθόνη βίντεο
συνδεδεμένη μέσω αποκωδικοποιητή βίντεο IP, οθόνη πολλαπλών
λειτουργιών Raymarine με LightHouse™, πρόγραμμα περιήγησης στο
web ή συνδυασμό αυτών)

• τον εξοπλισμό που είναι ήδη εγκατεστημένος στο σκάφος σας (για
παράδειγμα, μεταγωγείς δικτύου με ελεύθερες θύρες, αναλογικές οθόνες
βίντεο ή άλλες κάμερες)

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται κάποιες πιθανές συνδέσεις
δικτύου, ξεκινώντας με ένα βασικό σύστημα με μια απλή κάμερα απευθείας
συνδεδεμένη σε πρόγραμμα περιήγησης στο web και τελειώνοντας με ένα
πιο σύνθετο σύστημα πολλών καμερών, πολλών οθονών, πολλών JCU.

Συστήματα εκτός των RayNet
Μπορείτε να εγκαταστήσετε την κάμερα σε σκάφος που δεν διαθέτει
ήδη δίκτυο RayNet ή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (MFD) Raymarine
με LightHouse™.
Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τις πιθανές συνδέσεις δικτύου για
τις εξής περιπτώσεις:
• σύστημα μίας κάμερας με την κάμερα συνδεδεμένη σε φορητό υπολογιστή
ή άλλη συσκευή που εκτελεί πρόγραμμα περιήγησης στο web (για έλεγχο
της κάμερας και εμφάνιση της τροφοδοσίας βίντεο IP της κάμερας)

• σύστημα μίας κάμερας που αποτελείται από έναν φορητό υπολογιστή ή
άλλη συσκευή που εκτελεί πρόγραμμα περιήγησης στο web (για έλεγχο
της κάμερας και προβολή της τροφοδοσίας βίντεο IP της κάμερας), έναν
μεταγωγέα δικτύου Ethernet και μια προαιρετική μονάδα JCU (παρέχεται
με τα κιτ συστήματος) για επιπλέον έλεγχο της κάμερας

• σύστημα μίας κάμερας που αποτελείται από μια αναλογική οθόνη βίντεο
συνδεδεμένη μέσω αποκωδικοποιητή βίντεο IP (παρέχεται με τα κιτ
συστήματος), έναν μεταγωγέα δικτύου Ethernet και μια μονάδα JCU
(παρέχεται με τα κιτ συστήματος) για έλεγχο της κάμερας.
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Σύστημα μίας κάμερας με άμεση σύνδεση σε πρόγραμμα περιήγησης
στο web

Σημείωση: Οι συνδέσεις τροφοδοσίας δεν εμφανίζονται στην εικόνα
αυτή. Η κάμερα και οι άλλες συσκευές που εμφανίζονται απαιτούν δική
τους αποκλειστική σύνδεση τροφοδοσίας.

Στοιχείο Περιγραφή
1 Φορητός υπολογιστής (ή άλλη συσκευή με σύνδεση

Ethernet που εκτελεί πρόγραμμα περιήγησης στο web)
2 Κάμερα M100/M200-Series
3 Καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45
4 Καλώδιο RayNet σε RayNet

Σύστημα μίας κάμερας με πρόγραμμα περιήγησης στο web και
προαιρετική μονάδα JCU
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Σημείωση: Οι συνδέσεις τροφοδοσίας δεν εμφανίζονται στην εικόνα
αυτή. Η κάμερα και οι άλλες συσκευές που εμφανίζονται απαιτούν δική
τους αποκλειστική σύνδεση τροφοδοσίας.

Στοιχείο Περιγραφή
1 Μονάδα ελέγχου joystick (JCU-3), παρέχεται με τα κιτ

συστήματος
2 Κάμερα M100/M200-Series
3 Καλώδιο RayNet σε RayNet
4 Φορητός υπολογιστής (ή άλλη συσκευή με σύνδεση

Ethernet που εκτελεί πρόγραμμα περιήγησης στο web)
5 Καλώδιο Ethernet RJ45 σε RJ45
6 Καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45
7 Μεταγωγέας δικτύου Ethernet

Σύστημα μίας κάμερας με αναλογική οθόνη βίντεο και JCU
Για το σύστημα αυτό, δεν απαιτείται συσκευή που να εκτελεί πρόγραμμα
περιήγησης στο web. Η τροφοδοσία βίντεο IP της κάμερας δρομολογείται
μέσω μεταγωγέα δικτύου Ethernet σε αποκωδικοποιητή βίντεο IP (παρέχεται
με τα κιτ συστήματος) και σε αναλογική οθόνη βίντεο. Ο έλεγχος της
κάμερας παρέχεται από JCU (παρέχεται με τα κιτ συστήματος).

Σημείωση: Οι συνδέσεις τροφοδοσίας δεν εμφανίζονται στην εικόνα
αυτή. Η κάμερα και οι άλλες συσκευές που εμφανίζονται απαιτούν δική
τους αποκλειστική σύνδεση τροφοδοσίας.

Στοιχείο Περιγραφή
1 Αναλογική οθόνη βίντεο
2 Μονάδα ελέγχου joystick (JCU-3), παρέχεται με τα κιτ

συστήματος
3 Κάμερα M100/M200-Series
4 Καλώδιο RayNet σε RayNet
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Στοιχείο Περιγραφή
5 Καλώδιο αναλογικού βίντεο
6 Αποκωδικοποιητής βίντεο IP, παρέχεται με κιτ συστήματος
7 Καλώδιο Ethernet RJ45 σε RJ45
8 Καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45
9 Μεταγωγέας δικτύου Ethernet

Συστήματα RayNet με οθόνες πολλαπλών λειτουργιών
(MFD) Raymarine με LightHouse™
Οι κάμερες M100/M200-Series είναι συμβατές με τις οθόνες πολλαπλών
λειτουργιών (MFD) Raymarine με LightHouse™ και τα υπάρχοντα δίκτυα
RayNet.
Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν τις πιθανές συνδέσεις δικτύου για
τις εξής περιπτώσεις:
• σύστημα μίας κάμερας που αποτελείται από μια οθόνη MFD Raymarine
(για έλεγχο της κάμερας και εμφάνιση της τροφοδοσίας βίντεο IP της
κάμερας), ένα μεταγωγέα δικτύου RayNet και μια μονάδα JCU (παρέχεται
με τα κιτ συστήματος) για επιπλέον έλεγχο της κάμερας

• σύστημα πολλών καμερών που αποτελείται από αναλογική οθόνη βίντεο
συνδεδεμένη μέσω αποκωδικοποιητή βίντεο IP (παρέχεται με τα κιτ
συστήματος), δύο οθόνες MFD Raymarine, ένα μεταγωγέα δικτύου
RayNet, δύο μονάδες JCU (η μία JCU παρέχεται με τα κιτ συστήματος)
και ένα πρόγραμμα περιήγησης web (φορητός υπολογιστής) για επιπλέον
έλεγχο της κάμερας.

Σύστημα μίας κάμερας με οθόνη MFD Raymarine και JCU

Σημείωση: Οι συνδέσεις τροφοδοσίας δεν εμφανίζονται στην εικόνα
αυτή. Η κάμερα και οι άλλες συσκευές που εμφανίζονται απαιτούν δική
τους αποκλειστική σύνδεση τροφοδοσίας.
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Στοιχείο Περιγραφή
1 Μονάδα ελέγχου joystick (JCU-3), παρέχεται με τα κιτ

συστήματος
2 Κάμερα M100/M200-Series
3 Οθόνη MFD Raymarine
4 Καλώδιο RayNet σε RayNet
5 Μεταγωγέας δικτύου RayNet
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Σύστημα πολλών καμερών με οθόνη βίντεο, δύο οθόνες MFD
Raymarine, δύο μονάδες JCU και πρόγραμμα περιήγησης στο web

Σημείωση: Οι συνδέσεις τροφοδοσίας δεν εμφανίζονται στην εικόνα
αυτή. Η κάμερα και οι άλλες συσκευές που εμφανίζονται απαιτούν δική
τους αποκλειστική σύνδεση τροφοδοσίας.
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Στοιχείο Περιγραφή
1 Φορητός υπολογιστής (ή άλλη συσκευή με σύνδεση

Ethernet που εκτελεί πρόγραμμα περιήγησης στο web)
2 Αναλογική οθόνη βίντεο
3 Καλώδιο προσαρμογέα RayNet σε RJ45
4 Καλώδιο αναλογικού βίντεο
5 Αποκωδικοποιητής βίντεο IP, παρέχεται με κιτ συστήματος
6 Μονάδα ελέγχου joystick (JCU-3), παρέχεται με τα κιτ

συστήματος
7 Κάμερα M100/M200-Series
8 Καλώδιο RayNet σε RayNet
9 Οθόνη MFD Raymarine
10 Μεταγωγέας δικτύου RayNet
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5.1 Στερέωση της κάμερας

Απαιτήσεις θέσης
Κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης, πρέπει να λάβετε υπόψη
σας τα εξής:
• Η κάμερα είναι αδιάβροχη και μπορεί να τοποθετηθεί στο κατάστρωμα.
• Κατά την τοποθέτηση της κάμερας με την κεφαλή κάτω, βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει η κατάλληλη αποστράγγιση ώστε να μην συγκεντρώνεται
λιμνάζον νερό στη βάση.

• Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εγκατάστασης της κάμερας επιτρέπει
τον τακτικό καθαρισμό (ξέπλυμα με γλυκό νερό), τον έλεγχο της
ακεραιότητας και της μηχανικής σταθερότητας του σημείου στερέωσης
και τη διενέργεια εργασιών προληπτικής συντήρησης.

• Το κάτω μέρος (εσωτερικό) του διαμερίσματος ή του καταστρώματος
όπου θα στερεωθεί η κάμερα πρέπει να προφυλάσσεται από τα καιρικά
φαινόμενα. Πρέπει να εξασφαλίσετε προστασία από την εισροή νερού
στα καλώδια και στις συνδέσεις.

• Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι οριζόντια.
• Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και στις δύο πλευρές της επιφάνειας
τοποθέτησης, τότε θα πρέπει να τοποθετήσετε την κάμερα ανάποδα
χρησιμοποιώντας το εξάρτημα ανάποδης στερέωσης που παρέχεται με
την κάμερα (διατίθεται επίσης ως ξεχωριστό εξάρτημα: κωδικός A80509).

• Τα καλώδια RayNet και τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας είναι κατάλληλα
για χρήση με επιφάνεια τοποθέτησης πάχους έως 25,4 χιλ. (1 ίν.).
Επιφάνεια μεγαλύτερου πάχους μπορεί να απαιτεί τη χρήση καλωδίων
με ίσιους συνδέσμους (διατίθενται ξεχωριστά).

• Τα εξαρτήματα στερέωσης παρέχονται για χρήση σε επιφάνεια
τοποθέτησης πάχους έως 41 χιλ. (1,6 ίν.). Οι επιφάνειες με μεγαλύτερο
πάχος απαιτούν εναλλακτικά εξαρτήματα στερέωσης.

• Η κάμερα πρέπει να στερεωθεί όσο το δυνατόν πιο ψηλά, ώστε να
είναι πρακτική αλλά να μην δημιουργεί παρεμβολές σε ραντάρ ή άλλον
εξοπλισμό πλοήγησης ή επικοινωνίας.

• Επιλέξτε ένα σημείο που θα παρέχει την πλέον απρόσκοπτη θέα προς
όλες τις κατευθύνσεις.

• Επιλέξτε ένα σημείο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κεντρική γραμμή του
σκάφους. Έτσι, θα έχετε συμμετρική θέα όταν κοιτάτε μπροστά ή πίσω.

• Επιλέξτε ένα σημείο για την κάμερα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ.
(39,4 ίν.) από οποιαδήποτε μαγνητική πυξίδα.

• Επιλέξτε ένα σημείο σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) από
συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές, όπως κινητήρες,
γεννήτριες και ασύρματους πομπούς/δέκτες.

• Εάν πρόκειται να εγκαταστήσετε μια προαιρετική μονάδα JCU, επιλέξτε
ένα σημείο για τη μονάδα JCU σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. (39,4 ίν.)
από οποιαδήποτε μαγνητική πυξίδα.

Σημείωση: Εάν θέλετε να συνδέσετε καλώδια στην κάμερα πριν
από την τοποθέτησή της στο σκάφος σας (για παράδειγμα, για να
ελέγξετε την κάμερα), συνδέστε πρώτα τα τρία σπειροειδή μπουζόνια
στη βάση (ανατρέξτε στην ενότητα Στερέωση της κάμερας). Έτσι
θα προστατευτούν οι σύνδεσμοι καλωδίων στη βάση της κάμερας και
θα δημιουργηθεί μια σταθερή πλατφόρμα η οποία θα συμβάλλει στην
αποτροπή βλάβης που μπορεί να προκληθεί από την πτώση της μονάδας
από τα άκρα της επιφάνειας εργασίας.
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Στερέωση της κάμερας
Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να στερεώσετε τη μονάδα της κάμερας
στη θέση της.

1. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πρότυπο, σημειώστε και ανοίξτε τις
οπές στερέωσης της κάμερας.

Σημαντικά θέματα για τις οπές στερέωσης:
• Ελέγξτε τις διαστάσεις κάθε τυπωμένου προτύπου (για να
διασφαλίσετε ότι το πρότυπο έχει τυπωθεί στη σωστή κλίμακα) πριν
ανοίξετε οποιαδήποτε οπή.

• Εντοπίστε τα μπροστινά σημάδια στη βάση της κάμερας και
βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο είναι σωστά προσανατολισμένο σε σχέση
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με την πλώρη του σκάφους. Αυτό θα καθορίσει εάν θα στερεώσετε
την κάμερα με την κεφαλή επάνω ή κάτω.

2. Τοποθετήστε τα 3 σπειροειδή μπουζόνια στη βάση της κάμερας
και στερεώστε τα με συγκολλητική ουσία κατάλληλη για βιδωτές
συνδέσεις. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακέφαλες βίδες
διαφορετικού μήκους που θα είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση.

3. Σύρετε την τσιμούχα επάνω από τα σπειροειδή μπουζόνια και σπρώξτε
την σταθερά στη θέση της, στη βάση της κάμερας.

4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο δικτύου στην κάμερα
και περάστε τα καλώδια μέσα από τις κεντρικές οπές.

Σημείωση: Τα καλώδια RayNet και τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας είναι
κατάλληλα για χρήση με επιφάνεια τοποθέτησης πάχους έως 25,4 χιλ.
(1 ίν.). Επιφάνεια μεγαλύτερου πάχους απαιτεί τη χρήση καλωδίων με
ίσιους συνδέσμους (διατίθενται ξεχωριστά).

5. Τοποθετήστε την κάμερα στην επιφάνεια στερέωσης, έτσι ώστε οι
ακέφαλες βίδες να προεξέχουν μέσα από τις οπές που έχετε ανοίξει.

6. Κάντε τις κατάλληλες συνδέσεις με τα ελεύθερα άκρα των καλωδίων.
7. Σύρετε μια ροδέλα και μετά έναν δακτύλιο ασφάλισης επάνω σε κάθε

μπουζόνι.
8. Ασφαλίστε το σώμα της κάμερας στην επιφάνεια τοποθέτησης με τα

παρεχόμενα παξιμάδια, αφού βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα είναι σωστά
τοποθετημένη στη βάση της κάμερας.

Σφίξτε τα παξιμάδια με ροπή 3,7 Nm (2,7 lb-ft).

Παρέχονται κωνικά παξιμάδια για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, όταν
η εγκατάσταση είναι ορατή.
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Τοποθέτηση της κάμερας με το προαιρετικό εξάρτημα
ανάποδης στερέωσης (κωδικός A80509)
Το προαιρετικό εξάρτημα ανάποδης στερέωσης (A80509) χρησιμοποιείται
όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην κάτω πλευρά της επιφάνειας
τοποθέτησης. Για να τοποθετήσετε την κάμερα με το προαιρετικό εξάρτημα
ανάποδης τοποθέτησης (A80509), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πρότυπο, σημειώστε και ανοίξτε τις
οπές τοποθέτησης του εξαρτήματος ανάποδης τοποθέτησης.
• Σημειώστε το μπροστινό σημάδι της κάμερας στην επάνω επιφάνεια
του εξαρτήματος ανάποδης τοποθέτησης. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
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το εξάρτημα ανάποδης τοποθέτησης έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε η
κάμερα να είναι στραμμένη κατάλληλα προς την πλώρη του σκάφους.

• Τρυπήστε μόνο την προαιρετική οπή δρομολόγησης καλωδίων στην
επιφάνεια τοποθέτησης εάν σκοπεύετε να δρομολογήσετε τα καλώδια
από τη βάση του εξαρτήματος ανάποδης τοποθέτησης και όχι από
την πλαϊνή του πλευρά.

2. Τοποθετήστε τα 3 σπειροειδή μπουζόνια στη βάση της κάμερας. Μην
χρησιμοποιήσετε συγκολλητική ουσία κατάλληλη για βιδωτές συνδέσεις
καθώς μπορεί να καταστραφεί το πλαστικό εξάρτημα τοποθέτησης.

3. Σύρετε την τσιμούχα της βάσης της κάμερας επάνω από τα σπειροειδή
μπουζόνια και σπρώξτε την σταθερά στη θέση της, στη βάση της
κάμερας.

4. Τοποθετήστε την κάμερα επάνω στο εξάρτημα έτσι ώστε τα σπειροειδή
μπουζόνια να εξέχουν μέσα από τις τρεις οπές, στην επάνω επιφάνεια
του εξαρτήματος ανάποδης τοποθέτησης. Ελέγξτε ότι η τσιμούχα της
βάσης της κάμερας βρίσκεται στη θέση της.
• Σημειώστε το μπροστινό σημάδι της κάμερας στην επάνω επιφάνεια
του εξαρτήματος ανάποδης τοποθέτησης. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι
το εξάρτημα ανάποδης τοποθέτησης έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε η
κάμερα να είναι στραμμένη κατάλληλα προς την πλώρη του σκάφους.

5. Σύρετε μια ροδέλα και μετά έναν δακτύλιο ασφάλισης επάνω σε κάθε
μπουζόνι.

6. Ασφαλίστε το σώμα της κάμερας στο εξάρτημα ανάποδης τοποθέτησης
με τα παρεχόμενα παξιμάδια, αφού βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα είναι
σωστά τοποθετημένη στη βάση της κάμερας.

Σφίξτε τα παξιμάδια με ροπή 3,7 Nm (2,7 lb-ft).

7. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο δικτύου στην κάμερα,
στη συνέχεια τυλίξτε τα καλώδια στη βάση του εξαρτήματος ανάποδης
τοποθέτησης έτσι ώστε να μπορείτε να τα περάσετε από την κάτω
πλευρά του εξαρτήματος, μέσα από την οπή δρομολόγησης καλωδίων
στην επιφάνεια τοποθέτησης.

8. Τοποθετήστε την τσιμούχα της βάσης του εξαρτήματος ανάποδης
τοποθέτησης και στη συνέχεια ασφαλίστε τη συναρμογή
κάμερας-εξαρτήματος ανάποδης τοποθέτησης στην επιφάνεια στερέωσης
με τα κατάλληλα εξαρτήματα στερέωσης για το πάχος και το υλικό
αυτής της επιφάνειας. Μην χρησιμοποιήσετε συγκολλητική ουσία
κατάλληλη για βιδωτές συνδέσεις καθώς μπορεί να καταστραφεί το
πλαστικό εξάρτημα τοποθέτησης.

Πρέπει να διασφαλίσετε τη στεγανότητα της εγκατάστασης μεταξύ της
βάσης του εξαρτήματος τοποθέτησης και της επιφάνειας τοποθέτησης.
Αντί για την παρεχόμενη τσιμούχα τοποθέτησης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάποιο ναυτικό υλικό στεγανοποίησης.

Σημείωση:
• Εάν δεν είναι δυνατή η δρομολόγηση των καλωδίων μέσα από την
επιφάνεια τοποθέτησης, κάντε μια οπή στην πλαϊνή πλευρά του
εξαρτήματος τοποθέτησης και δρομολογήστε τα καλώδια από το πλάι
του εξαρτήματος. Ενδέχεται να πρέπει να τυλίξετε τα καλώδια μέσα
στη βάση του εξαρτήματος τοποθέτησης έτσι ώστε να μπορούν να
περάσουν μέσα από την οπή που ανοίξατε στο πλάι του εξαρτήματος.

• Σε περίπτωση δρομολόγησης των καλωδίων της κάμερας από το πλάι
του εξαρτήματος τοποθέτησης, και εφόσον η κάμερα έχει τοποθετηθεί
με την κεφαλή επάνω, ΜΗΝ στεγανοποιήσετε τη βάση του εξαρτήματος
τοποθέτησης με την παρεχόμενη τσιμούχα ή με υλικό στεγανοποίησης.
Η στεγανοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση νερού στο
εσωτερικό του εξαρτήματος τοποθέτησης.
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• Σε περίπτωση δρομολόγησης των καλωδίων της κάμερας από το πλάι
του εξαρτήματος τοποθέτησης, και εφόσον η κάμερα έχει τοποθετηθεί
με την κεφαλή κάτω, ΜΗΝ στεγανοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ
της βάσης της κάμερας και της επάνω επιφάνειας του εξαρτήματος
τοποθέτησης με την παρεχόμενη τσιμούχα. Η στεγανοποίηση μπορεί
να οδηγήσει σε συγκέντρωση νερού στο εσωτερικό του εξαρτήματος
τοποθέτησης.

Τοποθέτηση 63



64



5.2 Τοποθέτηση μονάδας JCU–3
Σημείωση: Η μονάδα ελέγχου joystick JCU-3 παρέχεται με τα
κιτ συστήματος κάμερας M100/M200-Series αλλά και ξεχωριστά ως
προαιρετικό εξάρτημα. Οι μονάδες JCU-3 δεν παρέχονται με κάμερες
που αγοράστηκαν ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα παρεχόμενα κιτ συστήματος και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα
Κιτ συστήματος.

Απαιτήσεις θέσης
Κατά την επιλογή της θέσης εγκατάστασης, πρέπει να λάβετε υπόψη
σας τα εξής:
• Επιλέξτε ένα σημείο του σκάφους το οποίο βρίσκεται κοντά σε οθόνη
που προβάλει την έξοδο βίντεο της κάμερας.

• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα JCU-3 είναι τοποθετημένη τουλάχιστον 1 μ.
(39,4") μακριά από κάθε εξοπλισμό που διαθέτει μαγνητική πυξίδα.

• Η μονάδα JCU-3 μπορεί να τοποθετηθεί σε ταμπλό ή άλλη επιφάνεια,
με οποιονδήποτε προσανατολισμό.

• Λάβετε υπόψη τα μήκη και τη δρομολόγηση των καλωδίων.

Αφαίρεση της πρόσοψης του πληκτρολογίου
Για πρόσβαση στα σημεία των οπών τοποθέτησης, πρέπει να αφαιρέσετε
την πρόσοψη του πληκτρολογίου.

Tip Για να αποφύγετε τις εκδορές στο προϊόν, καλύψτε την άκρη της
λεπίδας του κατσαβιδιού με ένα μικρό κομμάτι μονωτικής ταινίας.
1. Χρησιμοποιώντας ένα λεπτό επίπεδο κατσαβίδι, τοποθετήστε το άκρο

του στην εγκοπή ανάμεσα στην πρόσοψη και στο περίβλημα του
πληκτρολογίου, σε ένα σημείο μεταξύ των γλωττίδων ασφαλείας.

2. Σηκώστε απαλά την πρόσοψη του πληκτρολογίου για να το
απελευθερώσετε.

Προσέξτε να μην λυγίσετε την πρόσοψη του πληκτρολογίου κατά την
αφαίρεση.
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Χωνευτή τοποθέτηση του πληκτρολογίου
Με τη χωνευτή τοποθέτηση εξασφαλίζετε μια άψογη εγκατάσταση όπου
το προϊόν και το ταμπλό είναι χωνευτά, και μόνο τα κουμπιά και το
χειριστήριο εξέχουν από το ταμπλό. Για τη χωνευτή τοποθέτηση απαιτείται
μια εγκοπή στην επιφάνεια τοποθέτησης.

1. Ελέγξτε το σημείο που έχετε επιλέξει για την τοποθέτηση της μονάδας.
Το σημείο αυτό πρέπει να είναι μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια με
αρκετό κενό χώρο πίσω από το πλαίσιο.

2. Πριν τροποποιήσετε την επιφάνεια τοποθέτησης, ανατρέξτε στις
διαστάσεις που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο για να βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει αρκετός χώρος για τη μονάδα και όλα τα καλώδια.

3. Στερεώστε το παρεχόμενο πρότυπο τοποθέτησης στην επιλεγμένη θέση
χρησιμοποιώντας προστατευτική ή αυτοκόλλητη ταινία.

4. Ανοίξτε τέσσερις οπές, όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο στερέωσης,
για να τοποθετήσετε τις βίδες στερέωσης.

5. Με ένα κατάλληλο κυκλικό πριόνι (το μέγεθος και η θέση υποδεικνύονται
στο πρότυπο), ανοίξτε μια τρύπα σε κάθε γωνία της περιοχής κοπής.

6. Με μια κατάλληλη σέγα, κόψτε κατά μήκος του εσωτερικού άκρου
της γραμμής κοπής.

7. Χρησιμοποιώντας μια σέγα, ακολουθήστε τη γραμμή εγκοπών της
χωνευτής τοποθέτησης για να δημιουργήσετε μια εγκοπή με το
καθορισμένο βάθος, όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο.

8. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα χωράει στην οπή που έχετε ανοίξει και,
έπειτα, λειάνετε τα άκρα.

9. Τοποθετήστε την τσιμούχα που παρέχεται στο πίσω μέρος του
πληκτρολογίου, αφού σιγουρευτείτε ότι οι οπές είναι ευθυγραμμισμένες.

10.Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια στη μονάδα.
11.Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στην εγκοπή και στερεώστε το

χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες στερέωσης.

Σημείωση: Η κατάλληλη ροπή σύσφιξης και το κατάλληλο μέγεθος
του τρυπανιού που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτώνται από το πάχος της
επιφάνειας τοποθέτησης και τον τύπο του υλικού.
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Σημείωση: Η παρεχόμενη τσιμούχα προσφέρει στεγανοποίηση μεταξύ
της μονάδας και μιας κατάλληλης επίπεδης και άκαμπτης επιφάνειας
τοποθέτησης ή της πυξιδοθήκης. Η τσιμούχα πρέπει να χρησιμοποιείται
σε όλες τις τοποθετήσεις. Επίσης, εάν η επιφάνεια στερέωσης ή η
πυξιδοθήκη δεν είναι απόλυτα επίπεδη και άκαμπτη ή διαθέτει ανώμαλη
επίστρωση, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η χρήση ναυτικού υλικού
στεγανοποίησης.

Τοποθέτηση του πληκτρολογίου σε επίπεδη επιφάνεια
Η τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια παρέχει μια ομοιόμορφη εγκατάσταση
όπου τα προϊόντα εξέχουν από την επιφάνεια τοποθέτησης, συνήθως
ανάλογα με το πάχος της πρόσοψης.

1. Ελέγξτε το σημείο που έχετε επιλέξει για την τοποθέτηση της μονάδας.
Το σημείο αυτό πρέπει να είναι μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια με
αρκετό κενό χώρο πίσω από το πλαίσιο.

2. Πριν τροποποιήσετε την επιφάνεια τοποθέτησης, ανατρέξτε στις
διαστάσεις που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο για να βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει αρκετός χώρος για τη μονάδα και όλα τα καλώδια.

3. Στερεώστε το παρεχόμενο πρότυπο τοποθέτησης στην επιλεγμένη θέση
χρησιμοποιώντας προστατευτική ή αυτοκόλλητη ταινία.

4. Ανοίξτε τέσσερις οπές, όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο στερέωσης,
για να τοποθετήσετε τις βίδες στερέωσης.

5. Με ένα κατάλληλο κυκλικό πριόνι, ανοίξτε μια οπή σε κάθε γωνία της
περιοχής κοπής.

6. Με μια κατάλληλη σέγα, κόψτε κατά μήκος του εσωτερικού άκρου
της γραμμής κοπής.

7. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα χωράει στην οπή που έχετε ανοίξει και,
έπειτα, λειάνετε τα άκρα.

8. Τοποθετήστε την τσιμούχα που παρέχεται στο πίσω μέρος του
πληκτρολογίου, αφού σιγουρευτείτε ότι οι οπές είναι ευθυγραμμισμένες.

9. Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια στη μονάδα.
10.Στερεώστε τη συσκευή με τις παρεχόμενες βίδες στερέωσης.

Σημείωση: Η κατάλληλη ροπή σύσφιξης και το κατάλληλο μέγεθος
του τρυπανιού που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτώνται από το πάχος της
επιφάνειας τοποθέτησης και τον τύπο του υλικού.
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Σημείωση: Η παρεχόμενη τσιμούχα προσφέρει στεγανοποίηση μεταξύ
της μονάδας και μιας κατάλληλης επίπεδης και άκαμπτης επιφάνειας
τοποθέτησης ή της πυξιδοθήκης. Η τσιμούχα πρέπει να χρησιμοποιείται
σε όλες τις τοποθετήσεις. Επίσης, εάν η επιφάνεια στερέωσης ή η
πυξιδοθήκη δεν είναι απόλυτα επίπεδη και άκαμπτη ή διαθέτει ανώμαλη
επίστρωση, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η χρήση ναυτικού υλικού
στεγανοποίησης.

Τοποθέτηση της πρόσοψης του πληκτρολογίου
Το πληκτρολόγιο μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντιο ή κατακόρυφο
προσανατολισμό. Διατίθενται προσόψεις πληκτρολογίου για κάθε
προσανατολισμό.
• Θα πρέπει να τοποθετήσετε την πρόσοψη του πληκτρολογίου που
ταιριάζει με τον προσανατολισμό τοποθέτησης που επιλέξατε.

• Η πρόσοψη του πληκτρολογίου θα πρέπει να τοποθετηθεί αφού έχει
στερεωθεί η μονάδα στην επιφάνεια τοποθέτησης.

1. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη του πληκτρολογίου έχει το σωστό
προσανατολισμό.

2. Σύρετε την μικρότερη πλευρά της πρόσοψης του πληκτρολογίου, με
τις 2 γλωττίδες ασφάλισης, στο άκρο του πληκτρολογίου που έχει 2
εγκοπές για τις γλωττίδες.

3. Κλείστε το αντίθετο άκρο της πρόσοψης του πληκτρολογίου μέσα
στο πληκτρολόγιο εξασφαλίζοντας ότι η γλωττίδα εισέρχεται στην
παρεχόμενη εγκοπή. Σπρώξτε όλες τις γλωττίδες στις μεγαλύτερες
πλευρές μέσα στις αντίστοιχες εγκοπές (θα πρέπει να ακουστεί ένα κλικ
καθώς ασφαλίζει η κάθε γλωττίδα).
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6.1 Εικόνα θερμικής κάμερας
Η θερμική κάμερα παράγει μια τροφοδοσία βίντεο IP η οποία μπορεί να
προβληθεί σε οθόνη βίντεο, πρόγραμμα περιήγησης στο web ή σε οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών (MFD) Raymarine με LightHouse™.

Η τροφοδοσία βίντεο IP περιλαμβάνει:
• τη θερμική εικόνα
• εικονίδια κατάστασης
Αφιερώστε χρόνο για να εξοικειωθείτε με τη θερμική εικόνα. Έτσι θα
μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του συστήματός
σας:
• Σκεφτείτε πώς θα εμφανιζόταν κάθε αντικείμενο που βλέπετε σε θερμική
απεικόνιση σε σύγκριση με το πώς το βλέπετε με τα μάτια σας. Για
παράδειγμα, αναζητήστε αλλαγές εξαιτίας της θέρμανσης από τον ήλιο.
Οι αλλαγές αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς ακριβώς μετά το ηλιοβασίλεμα.

• Πειραματιστείτε με διαφορετικές παλέτες και προκαθορισμένες ρυθμίσεις
σκηνής.

• Πειραματιστείτε αναζητώντας θερμά αντικείμενα (π.χ. ανθρώπους) και
συγκρίνοντάς τα με το ψυχρότερο περιβάλλον.

• Πειραματιστείτε με την κάμερα για προβολή στη διάρκεια της ημέρας. Η
κάμερα μπορεί να παρέχει βελτιωμένη προβολή κατά τη διάρκεια της
ημέρας σε περιβάλλοντα όπου κατά κανόνα η απόδοση των παραδοσιακών
βιντεοκαμερών πάσχει, π.χ. στη σκιά ή σε τοπία με φωτισμό στο φόντο.
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Εικονίδια κατάστασης θερμικής κάμερας
Η εικόνα της θερμικής κάμερας περιλαμβάνει εικονίδια που δείχνουν την
τρέχουσα κατάσταση της κάμερας.

Σημείωση: Τα εικονίδια έχουν κόκκινο χρώμα εάν χρησιμοποιείται η
παλέτα Λευκό-θερμό ή Μαύρο-θερμό και λευκό χρώμα για όλες τις
υπόλοιπες παλέτες.

Εικονίδιο Περιγραφή
Ένδειξη κατεύθυνσης της κάμερας
• *Το τμήμα εντός του κύκλου υποδεικνύει την
κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένη
η κάμερα σε σχέση με το σκάφος (αζιμούθιο).

• Η κλίμακα και η ένδειξη στα δεξιά
υποδεικνύουν την γωνία κλίσης της κάμερας
(ανύψωση).

*Μόνο M200-Series.
Αρχική θέση
• Εμφανίζεται στιγμιαία όταν δίνετε την εντολή
στην κάμερα να μετακινηθεί στην αρχική της
θέση.

• Αναβοσβήνει τρεις φορές όταν ορίζετε την
αρχική θέση της κάμερας.

Ένδειξη στάθμευσης
Εμφανίζεται όταν η κάμερα βρίσκεται στη θέση
στάθμευσης.

Απώλεια στήριξης κινητήρα
Εμφανίζεται αντί της Ένδειξης κατεύθυνσης
της κάμερας όταν σημειώνεται απώλεια
στήριξης του κινητήρα.

Σημείωση: Εάν εμφανίζεται αυτό το
εικονίδιο, ελέγξτε ότι η κίνηση της κάμερας
δεν εμποδίζεται από φυσικό εμπόδιο.

Ένδειξη ζουμ
Εμφανίζεται κάθε φορά που γίνεται μεγέθυνση
της θερμικής εικόνας. Ο αριθμός υποδεικνύει
την τιμή της μεγέθυνσης (έως 4,0).
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6.2 Επισκόπηση χειρισμού και λειτουργιών
Η πρόσβαση στις λειτουργίες της κάμερας είναι δυνατή μέσω των εξής
στοιχείων:
• πρόγραμμα περιήγησης στο web σε συσκευή με δυνατότητα IP (για
παράδειγμα φορητός υπολογιστής ή PC) απευθείας συνδεδεμένη στην
κάμερα ή συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με την κάμερα

• μονάδα ελέγχου joystick (JCU)
• εφαρμογή “Θερμική κάμερα” ή “Κάμερα” μιας συμβατής οθόνης
πολλαπλών λειτουργιών (MFD) Raymarine με LightHouse™

Σημείωση: Η μονάδα ελέγχου Joystick (JCU) ή η οθόνη πολλαπλών
λειτουργιών (MFD) Raymarine με LightHouse™ δεν είναι απαραίτητες για
τη λειτουργία της κάμερας. Η χρήση προγράμματος περιήγησης στο web
με πρόσβαση στον διακομιστή web της κάμερας είναι αρκετή.

Το παρόν εγχειρίδιο καλύπτει τις ρυθμίσεις ελέγχου κάμερας και
τις ρυθμίσεις εικόνας μέσω προγράμματος περιήγησης στο web ή
απομακρυσμένου πληκτρολογίου JCU-3. Για λεπτομέρειες σχετικά με
τη λειτουργία της κάμερας μέσω μιας συμβατής οθόνης πολλαπλών
λειτουργιών Raymarine με LightHouse™, ανατρέξτε στην ενότητα της
εφαρμογής “Θερμική κάμερα” ή “Κάμερα” στο εγχειρίδιο που συνοδεύει
την οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες της θερμικής κάμερας.
Έλεγχος της κάμερας:
• Περιστροφή (μόνο M200-Series), κλίση και ζουμ
• Μετακίνηση στην αρχική θέση / ρύθμιση αρχικής θέσης
• Λειτουργία παρακολούθησης
• Αυτόματη ανίχνευση (άνθρωπος στη θάλασσα, επικίνδυνοι στόχοι AIS
και MARPA)

• Θερμική ανάλυση ClearCruise™
• Λήψη και αποθήκευση βίντεο ή σταθερής εικόνας
• Θερμαντήρας
• Στάθμευση και ανάσυρση
• Ρύθμιση θέσης “προς τα εμπρός” και ύψους κάμερας επάνω από το νερό
Ρύθμιση εικόνας της κάμερας:
• Παλέτα χρωμάτων και πολικότητα
• Προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνής
• Λειτουργίες “κεφαλή κάτω” και πίσω προβολής-κατοπτρισμού
Εκτός από τα παραπάνω, η διασύνδεση web της κάμερας διαθέτει επίσης
μενού ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση του συστήματος σύμφωνα με τις
απαιτήσεις σας.
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6.3 Έλεγχος κάμερας

Περιστροφή, κλίση και ζουμ
Με τα στοιχεία ελέγχου της κάμερας μπορείτε να πραγματοποιήσετε
περιστροφή (αζιμούθιο) και κλίση (ανύψωση) της κάμερας, καθώς και
μεγέθυνση της θερμικής εικόνας.

• Συνεχής περιστροφή 360° (μόνο M200-Series).
• Κλίση +110°/-90° σε σχέση με τη βάση της κάμερας.
• Μεγέθυνση της εικόνας της θερμικής κάμερας.
Μπορείτε να ελέγξετε την περιστροφή, την κλίση και τη μεγέθυνση,
χρησιμοποιώντας τα εξής:
• τη διασύνδεση του προγράμματος περιήγησης στο web της κάμερας:
ανατρέξτε στην ενότητα Σελίδα Live Video

• το “UniController” σε απομακρυσμένο πληκτρολόγιο JCU-3: ανατρέξτε
στην ενότητα 6.5 Επισκόπηση στοιχείων ελέγχου μονάδας JCU-3

• συμβατή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών (MFD) Raymarine: ανατρέξτε
στην ενότητα της εφαρμογής “Θερμική κάμερα” ή “Κάμερα” στην
τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη MFD.
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Αρχική θέση
Η αρχική θέση είναι μια προκαθορισμένη θέση για την κάμερα.
Η αρχική θέση συνήθως ορίζει ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς, π.χ. ευθεία
μπροστά και στο ίδιο επίπεδο με τον ορίζοντα.

Το εικονίδιο αρχικής θέσης εμφανίζεται στιγμιαία
όταν δίνετε την εντολή στην κάμερα να
μετακινηθεί στην αρχική της θέση.

Το εικονίδιο αρχικής θέσης αναβοσβήνει τρεις
φορές όταν ορίζετε την αρχική θέση της
κάμερας.

Μπορείτε να ορίσετε την αρχική θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις και να
επαναφέρετε την κάμερα στην αρχική της θέση χρησιμοποιώντας τα εξής:
• τη διασύνδεση του προγράμματος περιήγησης στο web της κάμερας:
ανατρέξτε στην ενότητα Σελίδα Live Video

• το “UniController” σε απομακρυσμένο πληκτρολόγιο JCU-3: ανατρέξτε
στην ενότητα Αρχική θέση

• συμβατή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών MFD Raymarine: ανατρέξτε στην
ενότητα της εφαρμογής “Θερμική κάμερα” ή “Κάμερα” στην τεκμηρίωση
που συνοδεύει την οθόνη MFD.

Λειτουργία παρακολούθησης
Στη λειτουργία παρακολούθησης, η κάμερα μετακινείται αριστερά και δεξιά
συνεχώς, εκτελώντας αυτόματα σάρωση της σκηνής.
Η κάμερα συνεχίζει να εκτελεί σάρωση έως ότου:
• απενεργοποιηθεί η λειτουργία παρακολούθησης
• πραγματοποιηθεί μη αυτόματη περιστροφή ή κλίση της κάμερας
• δοθεί εντολή στην κάμερα να μετακινηθεί στην αρχική της θέση
Οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες διακόπτει την λειτουργία
παρακολούθησης. Η λειτουργία παρακολούθησης δεν συνεχίζει εάν δεν
την ενεργοποιήσετε ξανά.

Σημείωση: Η λειτουργία παρακολούθησης διατίθεται αποκλειστικά με
κάμερες M200-Series.

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης
της ταχύτητας σάρωσης και του εύρους σάρωσης, χρησιμοποιώντας τα εξής:
• τη διασύνδεση του προγράμματος περιήγησης στο web της κάμερας:
ανατρέξτε στην ενότητα Σελίδα Live Video

• τα προγραμματιζόμενα από το χρήστη κουμπιά σε απομακρυσμένο
πληκτρολόγιο JCU-3: ανατρέξτε στην ενότητα 6.5 Επισκόπηση
στοιχείων ελέγχου μονάδας JCU-3

• συμβατή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών MFD Raymarine: ανατρέξτε στην
ενότητα της εφαρμογής “Θερμική κάμερα” ή “Κάμερα” στην τεκμηρίωση
που συνοδεύει την οθόνη MFD.
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Αυτόματη ανίχνευση
Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να ανιχνεύει αυτόματα τους
παρακάτω στόχους:
• άνθρωπος στη θάλασσα
• επικίνδυνος στόχος AIS
• επικίνδυνος στόχος MARPA
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ανίχνευση και να ελέγχετε τους
τύπους στόχων που ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας μια συμβατή οθόνη MFD
Raymarine: ανατρέξτε στην ενότητα της εφαρμογής “Θερμική κάμερα” ή
“Κάμερα” στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη MFD.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης διατίθεται αποκλειστικά
με κάμερες M200-Series.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ανίχνευση, το σύστημά
σας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συμβατή οθόνη MFD Raymarine.

Θερμική ανάλυση ClearCruise
Έξυπνη τεχνολογία θερμικής ανάλυσης ClearCruise™. Παρέχει ακουστικές
και οπτικές ειδοποιήσεις όταν εντοπίζονται μη αναμενόμενα αντικείμενα
στη σκηνή.
Σκάφη, εμπόδια και σημαντήρες πλοήγησης μπορούν όλα να εντοπιστούν
αυτόματα σε μια σκηνή από την τεχνολογία ClearCruise™.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ClearCruise™ και να ελέγχετε
“το ηχητικό σήμα κατά τον εντοπισμό”, χρησιμοποιώντας μια συμβατή
οθόνη MFD Raymarine: ανατρέξτε στην ενότητα της εφαρμογής “Κάμερα”
στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη MFD.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία ClearCruise™, το
σύστημά σας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συμβατή οθόνη MFD
Raymarine® με λογισμικό LightHouse™ 3.
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Σημείωση: Η απόδοση της λειτουργίας εντοπισμού ClearCruise™
εξαρτάται από τις συνθήκες και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την οπτική
παρακολούθηση.
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6.4 Ρυθμίσεις εικόνας

Προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνής θερμικής κάμερας
Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνής σάς δίνουν τη δυνατότητα να
επιλέξετε γρήγορα την καλύτερη ρύθμιση εικόνας για τις τρέχουσες
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Κατά την κανονική λειτουργία, η θερμική κάμερα ρυθμίζεται αυτόματα
ώστε να παρέχει μια εικόνα υψηλής αντίθεσης βελτιστοποιημένη για τις
περισσότερες συνθήκες. Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις σκηνής διαθέτουν
4 επιπλέον ρυθμίσεις που μπορεί να παρέχουν καλύτερη απεικόνιση σε
ορισμένες συνθήκες. Οι 4 λειτουργίες είναι οι εξής:
• Day (Ημέρα) — Προκαθορισμένη λειτουργία σκηνής για συνθήκες ημέρας.
• Night (Νύχτα) — Προκαθορισμένη λειτουργία σκηνής για συνθήκες
νυχτός.

• Docking (Προσέγγιση) — Προκαθορισμένη λειτουργία σκηνής για
προσέγγιση.

• High Contrast (Υψηλή αντίθεση) — Προκαθορισμένη λειτουργία σκηνής
για ιδιαίτερα υψηλή αντίθεση.

Παρότι τα ονόματα των προκαθορισμένων λειτουργιών υποδεικνύουν τη
χρήση για την οποία προορίζονται, ενδέχεται να προτιμήσετε περισσότερο
μια άλλη ρύθμιση λόγω των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.
Για παράδειγμα, η προκαθορισμένη ρύθμιση σκηνής για νυχτερινή πορεία
ενδέχεται να είναι χρήσιμη και όταν βρίσκεστε σε λιμάνι. Ίσως σάς φανεί
χρήσιμο να πειραματιστείτε με τις διάφορες προκαθορισμένες ρυθμίσεις
σκηνής για να ανακαλύψετε την καλύτερη προκαθορισμένη ρύθμιση για τις
διάφορες συνθήκες.

Λειτουργίες χρωμάτων θερμικής κάμερας
Υπάρχει μια σειρά λειτουργιών χρωμάτων ώστε να μπορείτε να διακρίνετε
πιο εύκολα τα αντικείμενα στην οθόνη σε διαφορετικές συνθήκες.
Αλλάζοντας τη λειτουργία χρώματος γίνεται εναλλαγή της εικόνας της
θερμικής κάμερας μεταξύ τεσσάρων διαθέσιμων παλετών χρωμάτων.
• Λευκό θερμό
• Κόκκινο θερμό
• Fusion
• FireIce
Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη λειτουργία χρώματος είναι το Λευκό θερμό,
η οποία μπορεί να βελτιώσει τη νυχτερινή σας όραση.

Αναστροφή βίντεο θερμικής κάμερας
Μπορείτε να αναστρέψετε την πολικότητα της εικόνας βίντεο για να
αλλάξετε την εμφάνιση των αντικειμένων στην οθόνη.
Η αλλαγή της ρύθμισης της πολικότητας θα προκαλέσει εναλλαγή μεταξύ
των δύο διαθέσιμων επιλογών πολικότητας για την ήδη επιλεγμένη
λειτουργία χρώματος.
Οι διαθέσιμες επιλογές πολικότητας είναι:
• Λευκό θερμό / Μαύρο θερμό
• Κόκκινο θερμό / Αναστροφή κόκκινου θερμού
• Fusion / Αναστροφή Fusion
• FireIce / Αναστροφή FireIce
Συνιστάται να πειραματιστείτε με αυτήν την επιλογή για να βρείτε την
καλύτερη ρύθμιση για τις δικές σας ανάγκες.
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6.5 Επισκόπηση στοιχείων ελέγχου μονάδας
JCU-3

Σημείωση: Το πληκτρολόγιο της μονάδας JCU-3 παρέχεται με
προσαρμοσμένο το πληκτρολόγιο οριζόντιου προσανατολισμού. Εάν
επιλέξετε να το αντικαταστήσετε με το πληκτρολόγιο κατακόρυφου
προσανατολισμού, θα πρέπει επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση “Orientation”
(Προσανατολισμός) στη διασύνδεση web του πληκτρολογίου της μονάδας
JCU-3. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που
παρέχεται με το πληκτρολόγιο της μονάδας JCU-3.

1 ΧΡΗΣΤΗΣ 1
• Κουμπί προγραμματιζόμενο από τον χρήστη (διαμορφώνεται
μέσω της σελίδας web της κάμερας: ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση κουμπιών της μονάδας JCU-3
προγραμματιζόμενων από τον χρήστη (UPB)).
Η προεπιλεγμένη ενέργεια είναι “toggle surveillance
mode” (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας
παρακολούθησης).

2 ΧΡΗΣΤΗΣ 2
• Κουμπί προγραμματιζόμενο από τον χρήστη (διαμορφώνεται
μέσω της σελίδας web της κάμερας: ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση κουμπιών της μονάδας JCU-3
προγραμματιζόμενων από τον χρήστη (UPB)). Η
προεπιλεγμένη ενέργεια είναι “toggle rear-view mirror
mode” (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας πίσω
προβολής-κατοπτρισμού).
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3, 4, 5 Χειριστήριο UNI-CONTROL
• Περιστρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο (3) δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα για συνεχόμενη περιστροφή της κάμερας
(μόνο κάμερες M200-Series): περιστρέψτε περισσότερο για
να αυξήσετε τον ρυθμό περιστροφής.

• Πιέστε τον εσωτερικό δακτύλιο (4) επάνω, κάτω, αριστερά ή
δεξιά για περιστροφή και κλίση της κάμερας (κλίση μόνο
για κάμερες M100-Series).

• Κεντρικό κουμπί (5): ΧΡΗΣΤΗΣ 3 — Κουμπί
προγραμματιζόμενο από τον χρήστη (διαμορφώνεται
μέσω της σελίδας web της κάμερας: ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση κουμπιών της μονάδας JCU-3
προγραμματιζόμενων από τον χρήστη (UPB)). Η
προεπιλεγμένη ενέργεια είναι “return camera to home
position” (επαναφορά της κάμερας στην αρχική θέση).

6 ΑΡΧΙΚΗ
• Στιγμιαίο πάτημα – Επαναφορά κάμερας στην αρχική της
θέση.

• Παρατεταμένο πάτημα – Ορισμός της τρέχουσας θέσης της
κάμερας ως αρχικής.

7 ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ
• Πατήστε για να θέσετε την θερμική κάμερα σε λειτουργία
σμίκρυνσης

8 ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
• Πατήστε για να θέσετε την θερμική κάμερα σε λειτουργία
μεγέθυνσης

9 ΣΚΗΝΗ
• Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των προκαθορισμένων
ρυθμίσεων σκηνής [Day (Ημέρα) > Night (Νύχτα) > Docking
(Προσέγγιση) > High Contrast (Υψηλή αντίθεση)]

10 ΧΡΩΜΑ
• Πατήστε στιγμιαία για εναλλαγή μεταξύ των τεσσάρων
διαφορετικών παλετών χρωμάτων (Λευκό θερμό > Κόκκινο
θερμό > Fusion > FireIce)

• Πατήστε παρατεταμένα για εναλλαγή της πολικότητας της
τρέχουσας παλέτας χρωμάτων (Λευκό θερμό > Μαύρο
θερμό, Κόκκινο θερμό > Αναστροφή κόκκινου θερμού, Fusion
> Αναστροφή Fusion, FireIce > Αναστροφή FireIce)

11 <ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ>
12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Πατήστε στιγμιαία για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων
οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου [Dim (Αχνό) > Normal
(Κανονικό) > Bright (Έντονο)]

• Πατήστε παρατεταμένα για στάθμευση και ανάσυρση της
κάμερας. Εκτελέστε περιστροφή, κλίση ή πατήστε το κουμπί
αρχικής οθόνης για επαναφορά της κάμερας

• Πατήστε δύο φορές για εναλλαγή μεταξύ καμερών (μόνο σε
συστήματα πολλών καμερών)

Λειτουργία και ρύθμιση συστήματος 81



6.6 Περιβάλλον εργασίας προγράμματος
περιήγησης στο web

Επισκόπηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
προγράμματος περιήγησης στο web
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η χρήση ενός προγράμματος
περιήγησης στο Web για την επικοινωνία και τη διαμόρφωση της κάμερας
M100/M200-Series.
Οι κάμερες M100/M200-Series είναι συσκευές δικτύου που επικοινωνούν
μέσω δικτύου Ethernet χρησιμοποιώντας το Internet Protocol (IP).
Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, μπορείτε να
βλέπετε βίντεο, να ελέγχετε την κάμερα και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις
διαμόρφωσης της κάμερας.
Σημείωση: Αλλαγές στις ρυθμίσεις διαμόρφωσης θα πρέπει να γίνονται
μόνο από τεχνικό με ειδίκευση στις κάμερες M100/M200-Series, ο οποίος
έχει κατανοήσει πλήρως πώς οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την εικόνα. Οι
επιπόλαιες αλλαγές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εικόνα,
περιλαμβανομένης και της πλήρους απώλειας του βίντεο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους συσκευών με δικτύωση
IP για αλληλεπίδραση με τη διασύνδεση Web της κάμερας (όπως φορητό
υπολογιστή, PC, tablet ή έξυπνο τηλέφωνο). Η συσκευή θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο με την κάμερα (ή απευθείας συνδεδεμένη)
και να εκτελεί ένα υποστηριζόμενο πρόγραμμα περιήγησης Web (Microsoft
Internet Explorer έκδοση 9 ή την πιο πρόσφατη έκδοση των προγραμμάτων
περιήγησης Google Chrome ή Mozilla Firefox).
Σημείωση: Για επικοινωνία και διαμόρφωση της κάμερας
M100/M200-Series χρησιμοποιώντας μονάδα ελέγχου JCU-3 ή οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών (MFD) Raymarine με LightHouse™, ανατρέξτε
στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την μονάδα JCU-3 ή την οθόνη MFD.

Σημείωση: Η αρχική ρύθμιση μιας μονάδας JCU-3 επιτυγχάνεται μέσω
διασύνδεσης Web. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προγράμματος
περιήγησης στο Web για την επικοινωνία και τη διαμόρφωση μονάδας
JCU-3, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μονάδα.

Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου στην κάμερα
Οι κάμερες M100/M200-Series υποστηρίζουν DHCP και UPnP για
απλοποίηση της διαδικασίας εντοπισμού της κάμερας σε δίκτυο και
σύνδεσής της με τη βοήθεια προγράμματος περιήγησης στο web.
Σημείωση: Το πρόγραμμα περιήγησης στο web πρέπει να εκτελείται σε
συσκευή που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με την κάμερα.

Το DHCP (Dynamic Host Control Protocol) χρησιμοποιείται για την αυτόματη
εκχώρηση διευθύνσεων IP και άλλων σημαντικών παραμέτρων δικτύου IP
σε συσκευές σε δίκτυο. Η κάμερα έχει ρυθμιστεί για χρήση του DHCP
από προεπιλογή.
Το UPnP (Universal Plug and Play) είναι ένα πρωτόκολλο που συμβάλλει
στον αυτόματο εντοπισμό της κάμερας σε άλλες συσκευές δικτύου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθείτε με
λεπτομερή διαμόρφωση δικτύου IP για την κάμερα. Ωστόσο, εάν είναι
απαραίτητο, οι σελίδες διαμόρφωσης της κάμερας σας βοηθούν να ορίσετε
μη αυτόματα τις παραμέτρους δικτύου IP (ανατρέξτε στην ενότητα Μη
αυτόματη διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου IP της κάμερας).
Σημείωση: Δεν πρέπει να δοκιμάσετε να ορίσετε τις παραμέτρους
δικτύου IP της κάμερας μη αυτόματα εκτός κι αν έχετε προηγούμενη
εμπειρία με τη διαμόρφωση δικτύων IP.
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Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση δικτύου μεταξύ της συσκευής IP που
διαθέτετε (όπως φορητός υπολογιστής ή PC) και της κάμερας:
1.

• Εάν το σύστημά σας περιλαμβάνει ήδη μεταγωγέα δικτύου (για
παράδειγμα, μεταγωγέα τρίτου κατασκευαστή ή μεταγωγέα HS5
της Raymarine), συνδέστε στον μεταγωγέα την κάμερα και τη
συσκευή IP που θα εκτελεί το πρόγραμμα περιήγησης στο web
(για παραδείγματα συνδέσεων δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα 4.4
Συνδέσεις δικτύου). Στη συνέχεια, θέστε σε λειτουργία την κάμερα,
τον μεταγωγέα δικτύου και τη συσκευή IP.

• Εάν δεν διαθέτετε υλικό δικτύωσης (όπως μεταγωγέα δικτύου),
συνδέστε την κάμερα απευθείας στη συσκευή IP (για παραδείγματα
συνδέσεων δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα 4.4 Συνδέσεις δικτύου).
Στη συνέχεια, θέστε σε λειτουργία την κάμερα και τη συσκευή IP.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή IP:
a. έχει διαμορφωθεί για αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP. Για τα Windows

7, 8 και 10:
i. Μεταβείτε στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου), επιλέξτε

Network and Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής
χρήσης) > Change adapter settings (Αλλαγή ρυθμίσεων
προσαρμογέα).

ii. Κάντε δεξί κλικ στη σύνδεση δικτύου που αντιστοιχεί στην
ενσύρματη σύνδεση Ethernet στη συσκευή IP (συχνά φέρει την
ένδειξη “Τοπική σύνδεση”) και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες)

iii. Επιλέξτε την καρτέλα Networking (Δικτύωση).
iv. Στην περιοχή This connection uses the following items

(Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί τα παρακάτω στοιχεία), επιλέξτε
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) [Internet Protocol έκδοση
4 (TCP/IPv4)].

v. Επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).
vi. Ελέγξτε ότι η επιλογή Obtain an IP address automatically

(Αυτόματη απόδοση διεύθυνσης IP) είναι ενεργοποιημένη.
b. έχει διαμορφωθεί για εντοπισμό συσκευών UPnP. Για τα Windows

7, 8 και 10:
i. Επιλέξτε Control Panel (Πίνακας ελέγχου) > Network and

Sharing Center (Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης) > Advanced
sharing settings (Ρυθμίσεις κοινής χρήσης για προχωρημένους)

ii. Ελέγξτε ότι η επιλογή Turn on network discovery (
Ενεργοποίηση του εντοπισμού δικτύου) είναι επιλεγμένη.

3. Η κάμερα προστίθεται αυτόματα στη λίστα συσκευών που εντοπίζονται
από τη συσκευή σας IP και ονομάζεται σύμφωνα με τον κωδικό και
τον σειριακό αριθμό της κάμερας (για παράδειγμα: E70353 1234). Για
τα Windows 7, 8 και 10, η κάμερα εμφανίζεται στον Windows Explorer
(Εξερεύνηση των Windows), στην ενότητα Network (Δίκτυο).
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Σημείωση: Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, ενδέχεται
να χρειαστούν έως και πέντε λεπτά έως ότου εμφανιστεί η κάμερα
στη λίστα συσκευών. Εάν δεν εμφανιστεί η κάμερα μετά από πέντε
λεπτά, ελέγξτε ότι η διεύθυνση IP έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες στο βήμα 2 και μετά δοκιμάστε να ανανεώσετε τη διεύθυνση
IP της συσκευής IP. Για τα Windows 7, 8 και 10:
a. Επιλέξτε Start (Έναρξη) > Run (Εκτέλεση), πληκτρολογήστε “cmd”

(χωρίς εισαγωγικά) και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
b. Στο παράθυρο της γραμμής εντολών που ανοίγει, πληκτρολογήστε

“ipconfig /release” (χωρίς εισαγωγικά) και πατήστε Enter.
c. Πληκτρολογήστε “ipconfig /renew” (χωρίς εισαγωγικά) και πατήστε

Enter.
d. Πληκτρολογήστε “exit” (χωρίς εισαγωγικά) και πατήστε Enter για

να κλείσετε το παράθυρο.

4. Στην περιοχή Network (Δίκτυο), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο
της κάμερας για να ανοίξετε τη σελίδα web της κάμερας. Για
να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάμερα,
συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσής της IP, κάντε δεξί κλικ στο
στοιχείο της κάμερας και επιλέξτε Properties (Ιδιότητες).

84



Σύνδεση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του
προγράμματος περιήγησης Web
Μπορείτε να συνδεθείτε στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του προγράμματος
περιήγησης Web της κάμερας χρησιμοποιώντας ένα από τα τρία ονόματα
χρήστη: user, expert ή admin. Από προεπιλογή, οι κωδικοί πρόσβασης
είναι: user, expert και fliradmin αντίστοιχα.
• Η σύνδεση με το όνομα user μπορεί να έχει πρόσβαση στη σελίδα Live
Video και να ελέγχει την κάμερα.

• Η σύνδεση με το όνομα expert μπορεί να έχει πρόσβαση στα μενού
ρύθμισης και να κάνει αλλαγές διαμόρφωσης στα ωφέλιμα φορτία και
σε άλλα στοιχεία.

• Η σύνδεση με το όνομα admin μπορεί να έχει πρόσβαση στο μενού
Maintenance (Συντήρηση) και όλα τα άλλα μενού, καθώς και να αλλάξει
τους κωδικούς πρόσβασης σύνδεσης.

Πρέπει να αλλάξετε τους προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης σύνδεσης,
ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Σημείωση: Μόνο δύο περίοδοι λειτουργίας web μπορούν να είναι
ενεργές ταυτόχρονα.

Για σύνδεση:
1. Μεταβείτε στη σελίδα web της κάμερας:

• εισάγοντας τη διεύθυνση IP της κάμερας απευθείας στη γραμμή
διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης στο web Ή

• κάνοντας διπλό κλικ στην κάμερα στην επιλογή “My Network Places”
(Θέσεις δικτύου) (Windows XP) ή “Network” (Δίκτυο) (μεταγενέστερες
εκδόσεις των Windows).

(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα ΡύθμισηΡύθμισηΡύθμιση
σύνσύνσύνδεσηςδεσηςδεσης δικτύουδικτύουδικτύου στηστηστηννν κάμερακάμερακάμερα .)

Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης με μια εικόνα της κάμερας.

2. Εάν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα.
3. Εισαγάγετε user στο πεδίο "User Name" (Όνομα χρήστη) και user στο

πεδίο "Password" (Κωδικός πρόσβασης) και κάντε κλικ στην επιλογή
"Log in" (Σύνδεση).
Εμφανίζεται η σελίδα Live Video.
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Σελίδα Live Video
Η σελίδα Live Video αποτελείται από μια ζωντανή εικόνα της κάμερας
στην αριστερή πλευρά της σελίδας και ένα εικονικό joystick και κουμπιά
λειτουργιών στη δεξιά πλευρά. Διατίθενται επιλογές μενού στην επάνω
πλευρά της οθόνης, δίπλα στο λογότυπο FLIR.

Η σύνδεση user μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στη σελίδα Live Video και
στα στοιχεία ελέγχου και περιορισμένη δυνατότητα επιλογής ρυθμίσεων
διαμόρφωσης.
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση user, κάντε κλικ
στην επιλογή Configuration (Διαμόρφωση) στο επάνω μενού και, στη
συνέχεια, στην ενότητα Basic User (user) [Βασικός χρήστης (user)] της
σελίδας διαμόρφωσης, επιλέξτε Allow change password (Να επιτρέπεται η
αλλαγή του κωδικού πρόσβασης).
Κάντε κλικ στην επιλογή Live Video για να επιστρέψετε στη σελίδα Live
Video και κάντε κλικ στην επιλογή user [δίπλα στη σύνδεση Log Out
(Αποσύνδεση)]. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Password change
(Αλλαγή κωδικού πρόσβασης).
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Ο επιλογέας ρυθμού καρέ στην κάτω δεξιά γωνία της σελίδας σάς
επιτρέπει να αλλάζετε τον ρυθμό με τον οποίο εμφανίζονται τα καρέ βίντεο.
Ο ρυθμός αυτός ισχύει μόνο για αυτή την εμφάνιση του προγράμματος
περιήγησης στο web. Δεν επηρεάζονται οι ροές βίντεο άλλων χρηστών.
Στην επάνω πλευρά της σελίδας, το μενού Help (Βοήθεια) εμφανίζει
πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογισμικού. Η σελίδα αυτή
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κάμερα, συμπεριλαμβανομένων
των αριθμών αναθεώρησης, των κωδικών και των σειριακών αριθμών
υλικού και λογισμικού. Πριν από την επικοινωνία με την Τεχνική υποστήριξη
της FLIR για βοήθεια, σημειώστε τις πληροφορίες αυτής της σελίδας.
Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση Log Out (Αποσύνδεση) στην επάνω πλευρά
της σελίδας για αποσύνδεση από την κάμερα και διακοπή της προβολής
της ροής βίντεο. Εάν η περίοδος λειτουργίας web παραμείνει ανενεργή για
περισσότερο από 20 λεπτά, θα αποσυνδεθείτε αυτόματα.
Στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης, υπάρχουν δύο φωτεινές ενδείξεις:
Control (Έλεγχος) και Status (Κατάσταση). Αρχικά η φωτεινή ένδειξη
Control (Έλεγχος) είναι απενεργοποιημένη (μαύρη), υποδεικνύοντας ότι δεν
έχετε δυνατότητα ελέγχου της κάμερας.
Όταν σε μια κάμερα είναι συνδεδεμένοι πολλοί χρήστες, μόνο ένας
χρήστης κάθε φορά μπορεί να δώσει εντολές στην κάμερα. Εάν κάποιος
άλλος χρήστης ελέγχει τη κάμερα, η φωτεινή ένδειξη Control (Έλεγχος)
είναι κίτρινη. Για να ζητήσετε τον έλεγχο της κάμερας, κάντε κλικ στην
κίτρινη ή μαύρη φωτεινή ένδειξη ή στείλτε μια εντολή στην κάμερα. Η
φωτεινή ένδειξη Status (Κατάσταση) μπορεί να απενεργοποιηθεί (μαύρη)
προσωρινά ενώ περιμένετε απόκριση από την κάμερα. Ενδέχεται να
σημειωθεί μια μικρή καθυστέρηση στις εισόδους σας όσο το πρόγραμμα
περιήγησης περιμένει απόκριση από την κάμερα.
Επιπλέον, όταν μετακινείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στη οθόνη
του βίντεο, εμφανίζονται τα βέλη περιστροφής και κλίσης, τα κουμπιά
ζουμ και ένα κουμπί στιγμιότυπου.
Τα βέλη περιστροφής και κλίσης και τα κουμπιά ζουμ εμφανίζονται στην
κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης. Το κουμπί στιγμιότυπου εμφανίζεται
στην επάνω δεξιά πλευρά.
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Για αποθήκευση μιας σταθερής εικόνας από την τροφοδοσία βίντεο,
κάντε κλικ στο κουμπί στιγμιότυπου. Η εικόνα του βίντεο τη στιγμή
που κάνετε κλικ στο κουμπί στιγμιότυπου, δημιουργείται ως αρχείο JPEG
(.jpg). Ακολουθήστε τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης για να
αποθηκεύσετε το αρχείο εικόνας. Οι ακριβείς οδηγίες εξαρτώνται από το
πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
Σημείωση: Οι κάμερες M100-Series υποστηρίζουν μόνο κινήσεις κλίσης.

Κουμπιά ελέγχου
Τα κουμπιά ελέγχου στην δεξιά πλευρά της σελίδας παρέχουν έναν
περιορισμένο αριθμό τρόπων ελέγχου της κάμερας.
Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα κουμπί,
εμφανίζεται μια συμβουλή εργαλείου.
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Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η λειτουργία του κάθε κουμπιού για
τις κάμερες M100/M200-Series.
Κουμπί Περιγραφή

Μεγέθυνση
Κάντε κλικ και κρατήστε το πατημένο για
μεγέθυνση της θερμικής εικόνας.
Το τρέχον επίπεδο ζουμ (μεταξύ x1,0 και
x4,0) εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της
θερμικής εικόνας.
Σμίκρυνση
Κάντε κλικ και κρατήστε το πατημένο για
σμίκρυνση της θερμικής εικόνας.
Το τρέχον επίπεδο ζουμ (μεταξύ x1,0 και
x4,0) εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της
θερμικής εικόνας.
Αρχική
Κάντε κλικ και αφήστε το για να μετακινηθεί η
κάμερα στην αρχική της θέση.
Κάντε κλικ και κρατήστε το πατημένο για να
ορίσετε την τρέχουσα θέση περιστροφής και
κλίσης ως αρχική θέση.
Εναλλαγή παλετών
Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των
τεσσάρων διαφορετικών παλετών χρωμάτων
στον πίνακα αναζήτησης (LUT): Λευκό θερμό,
Κόκκινο θερμό, Fusion και FireIce.
Ανάλογα με τα θέματα που προβάλλετε, κάποια
παλέτα χρωμάτων μπορεί να είναι προτιμότερη
από τις άλλες.
Εναλλαγή προκαθορισμένων ρυθμίσεων
σκηνής
Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ τεσσάρων
διαφορετικών προκαθορισμένων ρυθμίσεων
εικόνας: Day (Ημέρα), Night (Νύχτα), Docking
(Προσέγγιση) και High Contrast (Υψηλή
αντίθεση). Κάθε προκαθορισμένη ρύθμιση
προσαρμόζει την φωτεινότητα και την αντίθεση
της εικόνας.
Ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τον καιρό
και άλλες συνθήκες, ενδέχεται να διαπιστώσετε
ότι κάποια προκαθορισμένη ρύθμιση παράγει
καθαρότερη θερμική εικόνα σε σχέση με τις
άλλες.
Εναλλαγή πολικότητας
Αναστρέψτε την πολικότητα της εικόνας για
να αλλάξετε την εμφάνιση των αντικειμένων
στην οθόνη.
Οι διαθέσιμες επιλογές πολικότητας εξαρτώνται
από την τρέχουσα επιλεγμένη παλέτα
χρωμάτων: Λευκό θερμό / Μαύρο θερμό,
Κόκκινο θερμό / Αναστροφή κόκκινου θερμού,
Fusion / Αναστροφή Fusion, FireIce / Αναστροφή
FireIce
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Κουμπί Περιγραφή
Εναλλαγή σε αποτροπή σχηματισμού πάγου
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον
θερμαντήρα αποτροπής σχηματισμού πάγου της
κάμερας. Κατά τη λειτουργία του θερμαντήρα,
στο κουμπί εμφανίζεται η κόκκινη ένδειξη ON
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ).
Βαθμονόμηση διόρθωσης μη ομοιομορφίας
(NUC) IR
Εκτελέστε μια λειτουργία διόρθωσης μη
ομοιομορφίας. Έτσι μπορείτε να βελτιώσετε
την ποιότητα της θερμικής εικόνας βίντεο.
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις θέσης
ανίχνευσης
Προβάλλετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Κάντε κλικ σε έναν αριθμό για να επιλέξετε μια
προκαθορισμένη θέση Αυτόματης ανίχνευσης
(Παρακολούθηση).
Κάντε κλικ στο αριστερό ή στο δεξί βέλος για
να εμφανίσετε το προηγούμενο ή το επόμενο
στη σειρά κουμπί προκαθορισμένων ρυθμίσεων.
Κάντε κλικ στο C για επιστροφή στα κύρια
κουμπιά ελέγχου.

Εναλλαγή λειτουργίας Αυτόματης
ανίχνευσης (Παρακολούθηση)
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε
τη λειτουργία Αυτόματης ανίχνευσης
(Παρακολούθηση) της κάμερας. Στη λειτουργία
Αυτόματης ανίχνευσης (Παρακολούθηση), η
κάμερα περιστρέφεται προς τα αριστερά και
προς τα δεξιά συνεχώς.
Εναλλαγή εύρους Αυτόματης ανίχνευσης
(Παρακολούθηση)
Εκτελέστε εναλλαγή των ρυθμίσεων εύρους
της Αυτόματης ανίχνευσης (Παρακολούθηση).
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται το εύρος
στο οποίο περιστρέφεται η κάμερα όταν
βρίσκεται στη λειτουργία Αυτόματης ανίχνευσης
(Παρακολούθηση).
Εναλλαγή ταχύτητας Αυτόματης ανίχνευσης
(Παρακολούθηση)
Εκτελέστε εναλλαγή των ρυθμίσεων ταχύτητας
της Αυτόματης ανίχνευσης (Παρακολούθηση).
Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ταχύτητα
με την οποία περιστρέφεται η κάμερα όταν
βρίσκεται στη λειτουργία Αυτόματης ανίχνευσης
(Παρακολούθηση).
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Λειτουργία κεφαλής κάτω
Μπορείτε να διαμορφώσετε την κάμερα για μονάδα εγκατεστημένη με
την κεφαλή κάτω (δηλαδή, με τα εξαρτήματα στερέωσης της βάσης
τοποθετημένα επάνω από τον φακό της κάμερας). Για εγκαταστάσεις
με την κεφαλή κάτω, η θερμική εικόνα που παρουσιάζεται στις
οθόνες έχει περιστραφεί κατά 180 μοίρες και τα στοιχεία ελέγχου
περιστροφής και κλίσης έχουν τροποποιηθεί ώστε να ανταποκρίνονται στην
αναποδογυρισμένη κάμερα.
Για τη διαμόρφωση της λειτουργίας με την κεφαλή κάτω:
1. Από τη διασύνδεση Web της κάμερας, κάντε κλικ στην επιλογή

Configuration (Διαμόρφωση) στο επάνω μενού.
Εμφανίζεται η σελίδα "Configuration" (Διαμόρφωση).

2. Στον αριστερό πίνακα, επιλέξτε Devices (Συσκευές).
Επιλέγεται το υπομενού PT και εμφανίζεται ο πίνακας PLAT.

3. Από τη λίστα Upside Down (Ανάποδα), επιλέξτε Yes (Ναι).
4. Κάντε κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση) για να επιβεβαιώσετε την

αλλαγή.
Ένα παράθυρο διαλόγου πληροφοριών επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές
αποθηκεύτηκαν σωστά.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί Accept (Αποδοχή) στο παράθυρο διαλόγου
πληροφοριών.
Ένα μήνυμα στο υποσέλιδο υποδεικνύει ότι πρέπει να επανεκκινήσετε
το διακομιστή της κάμερας για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

6. Για να διακόψετε το διακομιστή, κάντε κλικ στο πράσινο εικονίδιο στην
αριστερή πλευρά του υποσέλιδου.
Ένα παράθυρο διαλόγου πληροφοριών επιβεβαιώνει ότι έχει διακοπεί η
λειτουργία του διακομιστή.

7. Κάντε κλικ στο κουμπί Accept (Αποδοχή) στο παράθυρο διαλόγου
πληροφοριών.

8. Για να επανεκκινήσετε το διακομιστή, κάντε κλικ στο μαύρο εικονίδιο
στην αριστερή πλευρά του υποσέλιδου.
Ένα παράθυρο διαλόγου πληροφοριών επιβεβαιώνει ότι ο διακομιστής
λειτουργεί τώρα.

9. Κάντε κλικ στο κουμπί Accept (Αποδοχή) στο παράθυρο διαλόγου
πληροφοριών.
Το μαύρο εικονίδιο γίνεται πράσινο και η κάμερα έχει πλέον διαμορφωθεί
για λειτουργία με την κεφαλή κάτω.
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Διαμόρφωση κουμπιών της μονάδας JCU-3
προγραμματιζόμενων από τον χρήστη (UPB)
Τα προγραμματιζόμενα από τον χρήστη κουμπιά (UPB) του πληκτρολογίου
της μονάδας JCU-3 μπορούν να διαμορφωθούν μέσω της διασύνδεσης
Web της κάμερας.
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια διαφορετική ενέργεια σε κάθε κουμπί UPB
(για παράδειγμα, “Στάθμευση” ή “Αποτροπή σχηματισμού πάγου”) σε κάθε
κάμερα ξεχωριστά.

Σημείωση: Οι αντιστοιχίσεις UPB εφαρμόζονται σε μεμονωμένες κάμερες
και όχι σε συγκεκριμένα πληκτρολόγια JCU-3. Αυτό σημαίνει ότι, εάν
χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο JCU-3 για τον έλεγχο δύο καμερών
M100 / M200-Series, ο αριθμός 1 UPB μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να
εκκινεί μια διαφορετική ενέργεια σε κάθε κάμερα.

Για να διαμορφώσετε τα προγραμματιζόμενα από τον χρήστη κουμπιά (UPB)
της μονάδας JCU-3 μέσω της διασύνδεσης Web της κάμερας:
1. Από τη διασύνδεση Web της κάμερας, κάντε κλικ στην επιλογή Setup

(Ρύθμιση) στο επάνω μενού.
Θα εμφανιστεί η σελίδα "Setup" (Ρύθμιση).

2. Στον αριστερό πίνακα, επιλέξτε JCU.
Εμφανίζεται ο πίνακας UPB Configuration (Διαμόρφωση UPB).

3. Από τη λίστα UPB Button (Κουμπί UPB), επιλέξτε το κουμπί που
θέλετε να διαμορφώσετε.

4. Από τη λίστα UPB Action (Ενέργεια UPB), επιλέξτε την ενέργεια της
κάμερας που θέλετε να συσχετίσετε με το συγκεκριμένο κουμπί UPB.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε UPB που θέλετε να
διαμορφώσετε.

6. Κάντε κλικ στην επιλογή Set (Ορισμός) για να αποθηκεύσετε τη
διαμόρφωση UPB.
Εμφανίζεται η σελίδα Live Video.
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Μη αυτόματη διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου IP της
κάμερας
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να πρέπει να διαμορφώσετε τις
παραμέτρους της κάμερας μη αυτόματα, αντί να βασιστείτε στην
αυτοματοποιημένη διαμόρφωση με DHCP (την προεπιλεγμένη ρύθμιση της
κάμερας).
Για παράδειγμα, η διαμόρφωση του δικτύου σας μπορεί να απαιτεί τη
χρήση σταθερής διεύθυνσης IP από την κάμερα. Αυτό συμβαίνει εάν
χρησιμοποιείτε τον αποκωδικοποιητή βίντεο IP που παρέχεται με τα
κιτ συστήματος. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τον
αποκωδικοποιητή βίντεο IP.

Σημείωση: Δεν πρέπει να δοκιμάσετε να ορίσετε τις παραμέτρους
δικτύου IP της κάμερας μη αυτόματα εκτός κι αν σας έχουν δοθεί σαφείς
οδηγίες στην τεκμηρίωση της FLIR ή έχετε προηγούμενη εμπειρία με τη
διαμόρφωση δικτύων IP. Εάν διαμορφώσετε εσφαλμένα τις παραμέτρους
του δικτύου IP, η κάμερα μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σωστά ή
να μην είναι προσβάσιμη στο δίκτυο.

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι έχετε ήδη δημιουργήσει σύνδεση
δικτύου και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διασύνδεση Web της κάμερας
(ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου στην κάμερα). Για
μη αυτόματη διαμόρφωση των παραμέτρων δικτύου IP της κάμερας
1. Στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer, πληκτρολογήστε τη

διεύθυνση IP της κάμερας στη γραμμή διευθύνσεων.
Θα εμφανιστεί η διασύνδεση web της κάμερας.

2. Στο πλαίσιο User Name (Όνομα χρήστη), πληκτρολογήστε “expert”. Στο
πλαίσιο Password (Κωδικός πρόσβασης), πληκτρολογήστε “expert” και
κάντε κλικ στο κουμπί Log in (Σύνδεση).
Εμφανίζεται η σελίδα Live Video.

3. Στο επάνω μενού, επιλέξτε Configuration (Διαμόρφωση) και, στη
συνέχεια, στο αριστερό μενού, επιλέξτε Server (Διακομιστής) > LAN
Settings (Ρυθμίσεις LAN).
Εμφανίζονται οι επιλογές δικτύου της κάμερας.

4. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στις παραμέτρους δικτύου IP [“LAN
Settings” (Ρυθμίσεις LAN)]. Το παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζει πώς
μπορείτε να ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP:
i. Στην ενότητα Interface: eth0 (Διασύνδεση: eth0) της σελίδας, από

τη λίστα IP Address Mode (Λειτουργία διεύθυνσης IP), επιλέξτε
Static (Στατική).

ii. Προσαρμόστε τις τιμές IP Address (Διεύθυνση IP) και Netmask
(Μάσκα δικτύου) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου στο οποίο
θα συνδεθεί η κάμερά σας. Οι υπόλοιπες παράμετροι είναι πολύ
πιθανό να μην χρειάζονται αλλαγές.

Σημείωση: Καταγράψτε τη διεύθυνση που εμφανίζεται στο πλαίσιο IP
Address (Διεύθυνση IP) κάτω από τη λίστα IP Address Mode (Λειτουργία
διεύθυνσης IP). Θα χρειαστείτε αυτή τη διεύθυνση για να αποκτήσετε
πρόσβαση στη διασύνδεση web της διαμόρφωσης της κάμερας στο
μέλλον.
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5. Στην κάτω πλευρά της σελίδας LAN Settings (Ρυθμίσεις LAN), κάντε
κλικ στο κουμπί Save (Αποθήκευση).
Ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαιώνει ότι οι ρυθμίσεις έχουν αλλάξει και
ότι απαιτείται επανεκκίνηση δικτύου.

6. Επιλέξτε Restart Network (Επανεκκίνηση δικτύου).
Ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαιώνει ότι έγινε επανεκκίνηση του
δικτύου και ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε νέα διεύθυνση IP
για να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στη διασύνδεση Web της κάμερας.
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7.1 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 FLIR. Η μη εξουσιοδοτημένη
επισκευή μπορεί να επηρεάσει την εγγύησή σας.
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7.2 Καθαρισμός της θερμικής κάμερας
Το περίβλημα και ο φακός της κάμερας πρέπει να καθαρίζονται ανά
διαστήματα. Ο φακός θα πρέπει να καθαρίζεται όταν παρατηρείται
υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας ή συσσώρευση βρωμιάς. Να
καθαρίζετε συχνά την επιφάνεια επαφής μεταξύ του βραχίονα και της
βάσης ώστε να μην συσσωρεύονται υπολείμματα και άλατα.
Όταν καθαρίζετε αυτό το προϊόν:
• ΜΗΝ σκουπίζετε το γυαλί του φακού με στεγνό πανί ή τραχιά υλικά,
όπως χαρτί ή σκληρή βούρτσα, καθώς μπορεί να γρατσουνιστεί η
επίστρωση.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση οξύ ή αμμωνία.
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε νερό με πίεση.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το γυαλί του φακού.
Αυτός ο φακός διαθέτει μια προστατευτική, αντιανακλαστική επίστρωση, η
οποία μπορεί να καταστραφεί εάν δεν γίνει σωστά ο καθαρισμός.
1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
2. Καθαρίστε το σώμα της κάμερας με ένα καθαρό, μαλακό, βαμβακερό

πανί. Μπορείτε να νοτίσετε το πανί και να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο
καθαριστικό, εάν είναι απαραίτητο.

3. Καθαρίστε το φακό της κάμερας.
• Ξεπλύνετε το φακό με καθαρό νερό για να αφαιρεθούν όλα τα
σωματίδια βρωμιάς και τα συσσωρευμένα άλατα και αφήστε τον να
στεγνώσει.

• Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν στίγματα ή κηλίδες, σκουπίστε το
γυαλί του φακού πολύ προσεκτικά με ένα καθαρό πανί από μικροΐνες
ή ένα μαλακό, βαμβακερό πανί.

• Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA) ή
ένα ήπιο καθαριστικό για να αφαιρέσετε τυχόν στίγματα ή σημάδια
που έχουν απομείνει.
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8.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων θερμικής
κάμερας
Εδώ περιγράφονται προβλήματα της θερμικής κάμερας, καθώς και
ενδεχόμενες αιτίες και λύσεις.
Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Η κάμερα είναι
σε λειτουργία
αναμονής.

Η κάμερα δεν εμφανίζει εικόνα
εάν βρίσκεται σε λειτουργία
αναμονής. Χρησιμοποιήστε τα
στοιχεία ελέγχου της κάμερας
(είτε την εφαρμογή θερμικής
κάμερας είτε τη μονάδα JCU) για
να επαναφέρετε την κάμερα από
τη λειτουργία αναμονής.

Υπάρχει πρόβλημα
με τις συνδέσεις
δικτύου της
θερμικής κάμερας.

• Ελέγξτε ότι τα καλώδια δικτύου
της θερμικής κάμερας (RayNet
ή Ethernet) είναι εντάξει και
σωστά συνδεδεμένα.

Δεν εμφανίζεται
εικόνα.

Υπάρχει πρόβλημα
με την τροφοδοσία
της κάμερας ή της
μονάδας JCU (εάν
χρησιμοποιείται
ως βασικό
χειριστήριο).

• Ελέγξτε τις συνδέσεις
τροφοδοσίας της κάμερας και
του ακροφυσίου της μονάδας
JCU/PoE (εάν χρησιμοποιείται).

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
λειτουργίας είναι στη θέση
ενεργοποίησης.

• Ελέγξτε την κατάσταση της
ασφάλειας/του διακόπτη.

Δεν είναι δυνατός
ο έλεγχος της
θερμικής κάμερας
από την οθόνη ή
το πληκτρολόγιο
Raymarine.

Η εφαρμογή
θερμικής κάμερας
δεν λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η
εφαρμογή θερμικής κάμερας στην
οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
(σε αντίθεση με την εφαρμογή
βίντεο που δεν διαθέτει στοιχεία
ελέγχου κάμερας).
Ελέγξτε ότι το χειριστήριο
και η θερμική κάμερα είναι
σωστά συνδεδεμένα στο δίκτυο.
(Σημείωση: Η σύνδεση αυτή
μπορεί να γίνει απευθείας ή μέσω
μεταγωγέα δικτύου Raymarine.)
Ελέγξτε την κατάσταση του
μεταγωγέα δικτύου Raymarine.

Υπάρχει πρόβλημα
στο δίκτυο.

Ελέγξτε ότι τα καλώδια SeaTalkhs/
Raynet δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Διένεξη στοιχείων
ελέγχου, π.χ.
εξαιτίας της
ύπαρξης πολλών
χρηστών σε
διαφορετικούς
σταθμούς.

Βεβαιωθείτε ότι δεν
χρησιμοποιούνται άλλα
χειριστήρια ταυτόχρονα.

Ελέγξτε την καλωδίωση
τροφοδοσίας/δικτύου με το
χειριστήριο και το ακροφύσιο
PoE (το ακροφύσιο PoE
χρησιμοποιείται μόνο με την

Τα στοιχεία
ελέγχου δεν
λειτουργούν
σωστά ή δεν
αποκρίνονται.

Υπάρχει πρόβλημα
με το χειριστήριο.
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Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις
προαιρετική μονάδα ελέγχου
joystick).
Ελέγξτε τα υπόλοιπα χειριστήρια,
εφόσον υπάρχουν. Εάν τα
υπόλοιπα χειριστήρια λειτουργούν
κανονικά, εξαλείφεται η
πιθανότητα σημαντικότερης
βλάβης της κάμερας.

Έχετε ρυθμίσει
πολύ χαμηλά τη
φωτεινότητα της
οθόνης.

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία
ελέγχου φωτεινότητας στην
οθόνη για να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα ανάλογα.

Η εικόνα είναι
πολύ σκοτεινή ή
πολύ φωτεινή.

Η λειτουργία
σκηνής δεν είναι
κατάλληλη για
τις τρέχουσες
συνθήκες.

Ένα συγκεκριμένο περιβάλλον
μπορεί να ωφελείται από
διαφορετική ρύθμιση της
λειτουργίας σκηνής. Για
παράδειγμα, ένα πολύ ψυχρό
φόντο (όπως ο ουρανός)
μπορεί να κάνει την κάμερα
να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο
εύρος τιμών θερμοκρασίας από
το κατάλληλο. Χρησιμοποιήστε
το κουμπί SCENE (ΣΚΗΝΗ).

Η εικόνα
εμφανίζεται
ανεστραμμένη
(ανάποδα).

Η ρύθμιση
"Κεφαλή κάτω"
της κάμερας δεν
είναι σωστή.

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση
"Κεφαλή κάτω" είναι σωστή.
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8.2 Υποστήριξη και σέρβις προϊόντων FLIR
Maritime
Η FLIR παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων, καθώς
επίσης και υπηρεσίες εγγύησης, σέρβις και επισκευής. Μπορείτε να
παραγγείλετε τέτοιου είδους υπηρεσίες μέσω της τοποθεσίας web της
FLIR, τηλεφωνικά και μέσω email.

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

Σέρβις και εγγύηση
Η FLIR διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα σέρβις για υπηρεσίες εγγύησης,
σέρβις και επισκευής.
Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε την τοποθεσία της FLIR στο web για να
δηλώσετε το προϊόν σας και να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της
επέκτασης εγγύησης: http://customer.flir.com/Warranty/EndUserRegistration.
Περιοχή Αριθμός

τηλεφώνου
Email

Ηνωμένο Βασίλειο
(ΗΒ), EMEA και
Ασία Ειρηνικού

+44 (0)1329
246 932

emea.service@flir.com

Ηνωμένες
Πολιτείες (ΗΠΑ)

+1 (603) 324
7900

rm-usrepair@flir.com

Υποστήριξη μέσω web
Στην τοποθεσία της FLIR στο web, επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης
της πύλης “Marine”: http://www.flir.com/marine/support

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email
Περιοχή Αριθμός

τηλεφώνου
Email

Ηνωμένο Βασίλειο
(ΗΒ), EMEA και Ασία
Ειρηνικού

+44 (0)1329
246 777

maritimecamerasupport@flir.com

Ηνωμένες Πολιτείες
(ΗΠΑ)

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

support@flir.com

Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία

+61 2 8977
0300

aus.support@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)

Γαλλία +33 (0)1 46
49 72 30

support.fr@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)

Γερμανία +49 (0)40
237 808 0

support.de@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)
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Περιοχή Αριθμός
τηλεφώνου

Email

Ιταλία +39 02 9945
1001

support.it@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)

Ολλανδία +31 (0)26
3614 905

support.nl@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)

Σουηδία +46 (0)317
633 670

support.se@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)

Φινλανδία +358 (0)207
619 937

support.fi@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)

Νορβηγία +47 692 64
600

support.no@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)

Δανία +45 437 164
64

support.dk@flir.com
(Θυγατρική της FLIR Maritime)
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9.1 Κάμερες M100/M200-Series

Τεχνικές προδιαγραφές
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 12 ή 24 V dc
Εύρος τάσης λειτουργίας -10% έως +30% επί της ονομαστικής

τροφοδοσίας
Ρεύμα Κορυφής 5,0 A
Κατανάλωση ενέργειας • 15 W τυπική

• 18 W μέγιστη
Περιβάλλον Περιβάλλον εγκατάστασης

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 °C
έως +55 °C (-13 °F έως 131 °F)

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

• Σχετική υγρασία: μέγ. 95%
• Αδιαβροχοποίηση με δείκτη
προστασίας IPX6

• Άνεμος: 100 mph (161 χλμ./ώρα)
• Κραδασμοί: IEC 60945,
MIL-STD-810E

• Αλμύρα: IEC60945
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMI: IEC 60945
Διαστάσεις Κάμερα:

• Διάμετρος βάσης: 161,1 χιλ.
(6,34 ίν.)

• Ύψος: 229,3 χιλ. (9,03 ίν.)
Κάμερα συνδεδεμένη στο εξάρτημα
ανάποδης στερέωσης:
• Διάμετρος βάσης (χωρίς τσιμούχα):
188,0 χιλ. (7,40 ίν.)

• Διάμετρος βάσης (με τσιμούχα):
190,0 χιλ. (7,48 ίν.)

• Ύψος: 279,0 χιλ. (10,98 ίν.)
Βάρος 2,7 κ. (6,0 λίβρες) χωρίς το

εξάρτημα ανάποδης ανάρτησης. 3,0
κ. (6,6 λίβρες) με το εξάρτημα
ανάποδης ανάρτησης

Περιστροφή / κλίση • Συνεχής περιστροφή 360° (μόνο
M200–Series)

• Κλίση +110°/-90°
Βίντεο • Έξοδος: Ροή βίντεο IP με

κωδικοποίηση H264
• Ανάλυση βίντεο: 640(H) x 512(V)
pixel

• Ανάλυση αισθητήρα: 320(H) x
240(V) pixel
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• Οπτικό πεδίο: 24 μοίρες
(οριζόντια), 18 μοίρες
(κατακόρυφα)
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9.2 JCU-3

Τεχνικές προδιαγραφές
Προδιαγραφές τροφοδοσίας
Κλάση PoE Κλάση 1
Ονομαστική τάση
τροφοδοσίας

• PoE: 48 V dc
• Εναλλασσόμενο ρεύμα: 12 V / 24 V dc

Εύρος τάσης
λειτουργίας

• PoE: 44 V έως 57 V dc
• Εναλλασσόμενο ρεύμα: 9 V έως 32 V dc

Κατανάλωση
ενέργειας

4 W μέγιστη με πλήρη φωτισμό πληκτρολογίου

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Θερμοκρασία
λειτουργίας

-25 ºC έως +55 ºC (-13 ºF έως 131 ºF)

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

-30 ºC έως +70 ºC (-22 ºF έως 158 ºF)

Σχετική υγρασία 93% μέγιστη
Αξιολόγηση
αδιαβροχοποίησης

IPX6 & IPX7

Ενσύρματες συνδέσεις
Δίκτυο / PoE 1 υποδοχή RayNet 10/100 Mb/s
Εναλλακτική
τροφοδοσία

1 υποδοχή τροφοδοσίας (υποδοχή τύπου
SeaTalkng®)
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10.1 Εξαρτήματα κάμερας M100/M200-Series
Εξαρτήματα
Στοιχείο Κωδικός
Καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς
γωνίας, μίας εξόδου, 10 μ. (32,8
πόδια)

A80511

Καλώδιο RayNet δεξιάς γωνίας, 10
μ. (32,8 πόδια)

A80512

Καλώδιο προσαρμογέα RayNet, 100
μ. (3,9 ίν.)

A80513

Εξάρτημα ανάποδης στερέωσης για
κάμερες M100/M200-Series

A80509

Μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου
JCU-3 (με προσόψεις πληκτρολογίου
οριζόντιου και κατακόρυφου
προσανατολισμού)

A80510

110



10.2 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα
πληκτρολογίου
Ανταλλακτικά
Στοιχείο Κωδικός
Ανταλλακτικό πρόσοψης
πληκτρολογίου κατακόρυφου
προσανατολισμού

R70557

Ανταλλακτικό πρόσοψης
πληκτρολογίου οριζόντιου
προσανατολισμού

R70558

Εξαρτήματα
Στοιχείο Κωδικός
Καλώδιο τροφοδοσίας δεξιάς γωνίας
2 μ. (6,6 πόδια)

A06070

Ίσιο καλώδιο τροφοδοσίας 2 μ. (6,6
πόδια)

A06049
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10.3 Εξοπλισμός δικτύου
Στοιχείο Κωδικός Σημειώσεις
Μεταγωγέας δικτύου
HS5 RayNet

A80007 Μεταγωγέας 5 θυρών για
δικτυακή σύνδεση πολλών
συσκευών με συνδέσμους
RayNet. Ο εξοπλισμός που
διαθέτει υποδοχές σύνδεσης
SeaTalkhs RJ45 μπορεί
επίσης να συνδεθεί μέσω
των κατάλληλων καλωδίων
προσαρμογέα.

Μεταγωγέας δικτύου
SeaTalkhs RJ45

E55058 Μεταγωγέας 8 θυρών για
δικτυακή σύνδεση πολλών
συσκευών SeaTalkhs με
συνδέσμους RJ45

Διασταυρούμενη
σύζευξη SeaTalkhs
RJ45

E55060 • Παρέχει δυνατότητα
απευθείας σύνδεσης
συσκευών SeaTalkhs RJ45
σε μικρότερα συστήματα,
στα οποία δεν απαιτείται
μεταγωγέας.

• Παρέχει δυνατότητα
σύνδεσης συσκευών
SeaTalkhs RJ45 σε μεταγωγέα
δικτύου RayNet HS5 (σε
συνδυασμό με τα κατάλληλα
καλώδια προσαρμογέα).

• Παρέχει δυνατότητα
σύνδεσης 2 καλωδίων
RJ45 SeaTalkhs μαζί για
προέκταση του μήκους της
καλωδίωσης.

Συνιστάται για εσωτερικές
εγκαταστάσεις.

Σημαντικό: ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε συσκευές
διασταυρούμενης σύζευξης
για συνδέσεις ΡοΕ (Power
over Ethernet).

Συζεύκτης Ethernet
RJ45

R32142 • Παρέχει δυνατότητα
απευθείας σύνδεσης
συσκευών SeaTalkhs RJ45
σε μικρότερα συστήματα,
στα οποία δεν απαιτείται
μεταγωγέας.

• Παρέχει δυνατότητα
σύνδεσης συσκευών
SeaTalkhs RJ45 σε μεταγωγέα
δικτύου RayNet HS5 (σε
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Στοιχείο Κωδικός Σημειώσεις
συνδυασμό με τα κατάλληλα
καλώδια προσαρμογέα).

• Παρέχει δυνατότητα
σύνδεσης 2 καλωδίων
RJ45 SeaTalkhs μαζί για
προέκταση του μήκους της
καλωδίωσης.

Συνιστάται για εξωτερικές
εγκαταστάσεις.

Τύποι συνδέσμων καλωδίων δικτύου
Υπάρχουν 2 τύποι συνδέσμων καλωδίων δικτύου — RayNet και RJ45
SeaTalkhs.

Σύνδεσμος RJ45 SeaTalkhs

Σύνδεσμος RayNet
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10.4 Καλώδια προσαρμογέα RayNet σε RJ45

Περιγραφή Τυπική χρήση
Ποσότ-
ητα

1 Καλώδιο
προσαρμογέα με
(θηλυκή) υποδοχή
RayNet στο ένα
άκρο και αδιάβροχη
(θηλυκή) υποδοχή
στο άλλο άκρο,
το οποίο μπορεί
να συνδεθεί με τα
παρακάτω καλώδια με
αδιάβροχο (αρσενικό)
βύσμα ασφάλισης
RJ45 SeaTalkhs:
• A62245 (1,5 μ.).
• A62246 (15 μ.).

Κατά κανόνα, αυτό το καλώδιο
προσαρμογέα χρησιμοποιείται για
την πλήρως αδιάβροχη σύνδεση
μονάδας βυθόμετρου DSM300
με οθόνη MFD LightHouse.
Αυτό το καλώδιο προσαρμογέα
μπορεί, επίσης, να συνδεθεί
με τα ακόλουθα καλώδια RJ45
SeaTalkhs, παρότι το βύσμα RJ45
που συνδέεται με τον εξοπλισμό
(π.χ. DSM300) ΔΕΝ θα είναι
αδιάβροχο:
• E55049 (1,5 μ.).
• E55050 (5 μ.).
• E55051 (10 μ.).
• A62135 (15 μ.).
• E55052 (20 μ.).

1

2 Καλώδιο
προσαρμογέα με
(θηλυκή) υποδοχή
RayNet στο ένα
άκρο και αδιάβροχη
(θηλυκή) υποδοχή
RJ45 στο άλλο
άκρο, το οποίο
διαθέτει στυπιοθλίπτη
ασφάλισης για
αδιάβροχη σύνδεση.

Χρησιμοποιείται για την απευθείας
σύνδεση σαρωτή ραντάρ Raymarine
που διαθέτει (αρσενικό) καλώδιο
RJ45 SeaTalkhs με μεταγωγέα
δικτύου RayNet (π.χ. HS5) ή
οθόνη πολλαπλών λειτουργιών
LightHouse.

1

3 Καλώδιο
προσαρμογέα με
(αρσενικό) βύσμα
RayNet στο ένα
άκρο και αδιάβροχο
(αρσενικό) βύσμα
RJ45 SeaTalkhs στο
άλλο άκρο.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
οθονών MFD G-Series GPM-400,
C-Series Widescreen ή E-Series
Widescreen παλαιότερου τύπου με
σαρωτή ραντάρ Raymarine που
διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας /
δεδομένων RayNet.

1
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Περιγραφή Τυπική χρήση
Ποσότ-
ητα

4 Καλώδιο
προσαρμογέα με
(θηλυκή) υποδοχή
RayNet στο ένα
άκρο και αδιάβροχο
(αρσενικό) βύσμα
RJ45 SeaTalkhs στο
άλλο άκρο.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
οθονών MFD G-Series GPM-400,
C-Series Widescreen ή E-Series
Widescreen παλαιότερου τύπου με
μεταγωγέα δικτύου RayNet (π.χ.
HS5).

1

5 Καλώδιο
προσαρμογέα με
(θηλυκή) υποδοχή
RayNet στο ένα άκρο
και (θηλυκή) υποδοχή
RJ45 SeaTalkhs στο
άλλο άκρο.

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση
οθόνης MFD LightHouse με
μεταγωγέα / δέκτη υπηρεσίας
δελτίου καιρού SR6 ή μεταγωγέα
δικτύου SeaTalkhs 8 θυρών
παλαιότερου τύπου. Επίσης,
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με διασταυρούμενη σύζευξη
(E55060 ή R32142) για τη
σύνδεση προϊόντων Raymarine
που διαθέτουν σύνδεση RJ45
(π.χ. σαρωτής ραντάρ, θερμική
κάμερα ή DSM300) με οθόνη MFD
LightHouse ή μεταγωγέα δικτύου
RayNet (π.χ. HS5).

1
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10.5 Καλώδια και σύνδεσμοι RayNetσε RayNet

Περιγραφή Τυπική χρήση
Ποσότ-
ητα

1 Τυπικό καλώδιο
σύνδεσης RayNet
με (θηλυκή) υποδοχή
RayNet και στα δύο
άκρα.

Κατάλληλο για τη σύνδεση όλου
του εξοπλισμού RayNet απευθείας
σε οθόνες πολλαπλών λειτουργιών
LightHouse με σύνδεσμο RayNet.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
για τη σύνδεση εξοπλισμού RayNet
μέσω μεταγωγέα δικτύου RayNet
(π.χ. HS5).

1

2 Εξολκέας καλωδίου
RayNet (συσκευασία
5 τεμαχίων)

Αυτές οι "λαβές" στερεώνονται
στα κλιπ (twist lock) των καλωδίων
RayNet και σάς δίνουν τη
δυνατότητα να τραβάτε τα
καλώδια μέσα από αγωγούς και
άλλα εμπόδια.

5

3 Δεξιός γωνιακός
συζεύκτης /
προσαρμογέας
RayNet σε RayNet.

Κατάλληλος για τη σύνδεση
καλωδίων RayNet σε συσκευές
σε (δεξιά) γωνία 90°, για
εγκαταστάσεις σε μικρούς χώρους.
Για παράδειγμα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτόν τον
προσαρμογέα για να συνδέσετε
ένα καλώδιο RayNet σε μια οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών, όταν
δεν υπάρχει αρκετός χώρος πίσω
από την οθόνη για τη συνήθη
ακτίνα κάμψης που απαιτεί ένα
τυπικό καλώδιο RayNet. Αυτός ο
προσαρμογέας διαθέτει (θηλυκή)
υποδοχή RayNet στο ένα άκρο
και (αρσενικό) βύσμα RayNet στο
άλλο άκρο.

1

4 Καλώδιο
προσαρμογέα με
(αρσενικό) βύσμα
RayNet και στα δύο
άκρα.

Κατάλληλο για τη σύνδεση
(θηλυκών) καλωδίων RayNet
για προέκταση της καλωδιακής
σύνδεσης.

1
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