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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές
πληροφορίες

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

Προειδοποίηση: Εγκατάσταση και
λειτουργία του προϊόντος
• Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί και
να λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να
προκληθούν τραυματισμοί, ζημιές στο σκάφος
ή/και κακή απόδοση του προϊόντος.

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

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

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.

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: Υψηλές τάσεις
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιεί υψηλές
τάσεις. ΜΗΝ αφαιρείτε καλύμματα και μην
προσπαθήσετε να προσεγγίσετε με άλλον τρόπο
εσωτερικά στοιχεία, παρά μόνο εάν υπάρχουν
σαφείς οδηγίες στην παρεχόμενη τεκμηρίωση.

Προειδοποίηση: Κίνδυνος
ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων
Ο σαρωτής ραντάρ μεταδίδει ηλεκτρομαγνητική
ενέργεια σε συχνότητες μικροκυμάτων, οι οποίες
μπορεί να είναι επιβλαβείς, ιδιαίτερα για τα
μάτια. ΜΗΝ κοιτάτε τον σαρωτή από κοντινή
απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό
βρίσκεται σε απόσταση από τον σαρωτή όταν είναι
ενεργοποιημένος.

Για λόγους ασφαλείας, το ραντάρ πρέπει να είναι
εγκατεστημένο πάνω από το ύψος του κεφαλιού,
εκτός εμβέλειας του προσωπικού.

Προειδοποίηση: Σύνδεση ραντάρ
Quantum μέσω Wi-Fi
Κατά την εγκατάσταση, συνήθως υπάρχει κάποια
δομή που επηρεάζει το σήμα Wi-Fi. Πριν από
τη χρήση του ραντάρ για πλοήγηση, πρέπει να
ελέγξετε την αξιοπιστία της σύνδεσης Wi-Fi στα
ανοιχτά και μακριά από άλλα σκάφη ή άλλες δομές.

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

Επίπεδα πυκνότητας μεταδιδόμενης
ισχύος
• Σε κανένα σημείο δεν παρουσιάζεται επίπεδο πυκνότητας
ισχύος 10 W/m2.

• Σε κανένα σημείο δεν παρουσιάζεται επίπεδο πυκνότητας
ισχύος 100 W/m2.

Δήλωση IEEE
IEEE C95.1 – 2005 – Πρότυπο για τα επίπεδα ασφαλείας σε
σχέση με την έκθεση του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία ραδιοσυχνοτήτων, 3 kHz έως 300 GHz.

Οδηγίες της ICNIRP
Όταν το ραντάρ τοποθετείται και λειτουργεί με τον σωστό
τρόπο, η χρήση του συμμορφώνεται με τις οδηγίες του 1998
της ICNIRP: Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τη μη
Ιονίζουσα Ακτινοβολία: Οδηγίες του 1998 για τον περιορισμό της
έκθεσης σε χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (έως 300 GHz).

Είσοδος νερού
Αποποίηση ευθύνης για είσοδο νερού
Παρότι η αδιαβροχοποίηση του προϊόντος πληροί το πρότυπο
IPX7 (ανατρέξτε στις Τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος),
μπορεί να παρατηρηθεί είσοδος νερού και, κατά συνέπεια,
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βλάβη του εξοπλισμού, εάν το προϊόν πλυθεί με μεγάλη πίεση Η
Raymarine δεν παρέχει εγγύηση για προϊόντα που έχουν πλυθεί
με μεγάλη πίεση.

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

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

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:
• Ο εξοπλισμός και τα καλώδια Raymarine 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, καλώδια και κεραίες VHF. Στην περίπτωση
ασυρμάτων SSB, η απόσταση πρέπει να αυξηθεί στα 2 μ.
(7 πόδια).

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

• Το προϊόν 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.

• Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα καλώδια που καθορίζει η
Raymarine.

• 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.

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.

Δήλωση συμμόρφωσης
Η Raymarine UK Ltd. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας
1999/5/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Μπορείτε να δείτε το αρχικό πιστοποιητικό της Δήλωσης
συμμόρφωσης στην σχετική σελίδα του προϊόντος στη
διεύθυνση www.raymarine.com.

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

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

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

Άδεια χρήσης του ραντάρ
Η εγκατάσταση και η λειτουργία αυτού του ραντάρ μπορεί να
απαιτούν μεμονωμένες άδειες για τον εξοπλισμό, τον χειριστή
ή το σκάφος. Συνιστάται να ελέγξετε τις απαιτήσεις της αρχής
έκδοσης αδειών χρήσης της χώρας σας. Σε περίπτωση
δυσκολιών, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπεία της
Raymarine.
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Οδηγία της FCC - Ραντάρ
Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις του παρόντος εξοπλισμού που δεν
φέρουν τη ρητή έγγραφη έγκριση της Raymarine Incorporated
μπορεί να παραβιάζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της
FCC και να αφαιρούν από τον χειριστή το δικαίωμα λειτουργίας
του εξοπλισμού.

Τεχνική ακρίβεια
Από όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο
ήταν σωστές κατά το χρόνο της παραγωγής του. Ωστόσο, η
Raymarine δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη για ανακρίβειες ή
παραλείψεις που μπορεί να περιέχει. Επιπλέον, η πολιτική της
συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων που υιοθετούμε μπορεί
να επιφέρει αλλαγή των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.
Ως αποτέλεσμα, η Raymarine δεν αναλαμβάνει ευθύνη για
τυχόν διαφορές ανάμεσα στο προϊόν και στο παρόν έγγραφο.
Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της
τεκμηρίωσης του προϊόντος, επισκεφθείτε την τοποθεσία της
Raymarine στο web (www.raymarine.com).

Οδηγίες λειτουργίας
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη.

Φύλαξη κωδικού πρόσβασης Wi-Fi
Για να συνδεθείτε με το ραντάρ μέσω Wi-Fi (ασύρματα), πρέπει
να γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της μονάδας.
Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στη στην
ετικέτα του σειριακού αριθμού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά
της μονάδας και στις ετικέτες με τους σειριακούς αριθμούς
των εξαρτημάτων που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Συνιστάται
να σημειώσετε ξεχωριστά αυτές τις πληροφορίες και να τις
φυλάξετε σε ασφαλές μέρος. Επίσης, θα πρέπει να φυλάξετε
τη συσκευασία του σαρωτή ραντάρ σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική αναφορά.

Σημαντικές πληροφορίες 9
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2.1 Πληροφορίες για το έγγραφο
Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά
με την εγκατάσταση του προϊόντος Raymarine 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

• Επίλυση προβλημάτων και λήψη τεχνικής υποστήριξης, εάν
είναι απαραίτητο

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

Σχετικά προϊόντα
Το παρόν έγγραφο αφορά τα παρακάτω προϊόντα:

Κωδικός Όνομα Περιγραφή

E70210 Ραδιοθόλος
Quantum™

Q24C

Σαρωτής
ραντάρ
Quantum™

με συνδέσεις
RayNet
και Wi–Fi.
Παρέχεται
με καλώδιο
τροφοδοσίας
10 μ.

E70344 Ραδιοθόλος
Quantum™

Q24W

Σαρωτής
ραντάρ
Quantum™

μόνο με
σύνδεση Wi–Fi.
Παρέχεται
με καλώδιο
τροφοδοσίας
10 μ.

Ειδικά πακέτα και προωθητικά προϊόντα
Κατά διαστήματα, η Raymarine μπορεί να διαθέτει ορισμένα
προϊόντα ως ειδικά "πακέτα" ή "προωθητικά" μοντέλα.
Τυπικά, αυτά τα πακέτα περιλαμβάνουν πρόσθετα εξαρτήματα,
όπως καλώδια, και συνήθως έχουν κωδικό της μορφής Txxxxx.
Για αυτά τα μοντέλα των πακέτων, τα παρεχόμενα εξαρτήματα
και οι κωδικοί μπορεί να διαφέρουν από αυτά που αναφέρονται
στο παρόν έγγραφο. Ωστόσο, το κύριο παρεχόμενο προϊόν και
οι λειτουργίες του παραμένουν ίδια με αυτά που περιγράφονται
στο παρόν έγγραφο. Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη
σωστή τεκμηρίωση για το προϊόν που διαθέτετε:

• Ανατρέξτε στον αριθμό του κύριου μοντέλου του προϊόντος,
τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ετικέτα στο πίσω ή
στο κάτω μέρος του προϊόντος, ή σε οποιαδήποτε οθόνη
MFD της Raymarine μέσω της σελίδας διαγνωστικών
ελέγχων. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός συμφωνεί με αυτόν
που αναγράφεται στην ενότητα "Σχετικά προϊόντα" της
τεκμηρίωσης του προϊόντος.

• Διαφορετικά, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν και ζητήστε τις σχετικές πληροφορίες.
Ίσως χρειαστεί να δώσετε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος,
τον οποίο μπορείτε να βρείτε στη συσκευασία του προϊόντος,
καθώς και στην ετικέτα στο πίσω ή στο κάτω μέρος της
μονάδας.

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.

Τεκμηρίωση προϊόντος
Για το προϊόν που διαθέτετε, παρέχεται η παρακάτω τεκμηρίωση:

Περιγραφή Κωδικός

Οδηγίες εγκατάστασης ραδιοθόλου Quantum™

Εγκατάσταση σαρωτή ραντάρ Quantum™ και
σύνδεση με ευρύτερο σύστημα ναυτικού ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

87209 / 88055

Πρότυπο στερέωσης ραδιοθόλου Quantum™

Διάγραμμα στερέωσης για την τοποθέτηση σαρωτή
ραντάρ Quantum™ σε επιφάνεια

87257

Οδηγίες λειτουργίας οθόνης MFD LightHouse™
Λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής
ραντάρ για τις οθόνες πολλαπλών λειτουργιών a
Series, c Series, e Series, eS Series και gS Series.

81360

Οδηγίες λειτουργίας
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη.

Οδηγίες λειτουργίας οθόνης MFD LightHouse
Για να δείτε τις οδηγίες λειτουργίας της οθόνης MFD,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών έναρξης χρήσης
και ελέγχου συστήματος, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο
εγχειριδίου χρήστη που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε
τις οδηγίες λειτουργίας της
οθόνης LightHouse (81360)
από την τοποθεσία web της
Raymarine, στη διεύθυνση
www.raymarine.com/manuals.
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2.2 Παρεχόμενα εξαρτήματα
Τα παρακάτω εξαρτήματα παρέχονται με το προϊόν σας.

D13453-1

4
x4

1

2

3

Στοιχείο Περιγραφή Ποσότητα

1 Ραδιοθόλος Quantum™ 1

2 Καλώδιο τροφοδοσίας 10 μ.
(32,8 πόδια)

1

3 Μπουλόνια στερέωσης M8
με δακτύλιους ασφάλισης και
ροδέλες

4

4 Πακέτο τεκμηρίωσης (με
πρότυπο τοποθέτησης)

1

Σημείωση: Τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το δικό σας
μοντέλο Quantum™ μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τη
λίστα που παρέχεται εδώ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι, κατά
διαστήματα, η Raymarine μπορεί να διαθέτει ορισμένα
προϊόντα ως ειδικά "πακέτα" ή ειδικά "προωθητικά" μοντέλα,
τα οποία ενδέχεται να περιέχουν διαφορετικό εξοπλισμό
συγκριτικά με τα βασικά μοντέλα του προϊόντος που
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ειδικά πακέτα και
προωθητικά προϊόντα.

2.3 Επισκόπηση του ραδιοθόλου
Quantum
Ο ραδιοθόλος Quantum™ είναι ένας σαρωτής ραντάρ στερεάς
κατάστασης και μικρού μεγέθους, ο οποίος χρησιμοποιεί παλμική
συμπίεση CHIRP για βελτιωμένο εύρος διακριτικής ικανότητας
και σύνδεση Wi-Fi για πιο εύκολη εγκατάσταση. Σε συνδυασμό
με μια συμβατή οθόνη MFD, ο σαρωτής Quantum™ απεικονίζει
την περιοχή γύρω από το σκάφος με τη μορφή χάρτη, δίνοντάς
σας τη δυνατότητα να εντοπίζετε άλλα σκάφη, σημαδούρες και
χαρακτηριστικά ξηράς, όπως ακτογραμμές και λόφους.

D13399-1

Ο ραδιοθόλος Quantum™ διαθέτει τις εξής λειτουργίες:

• Τεχνολογία στερεάς κατάστασης (χωρίς μάγνητρο) για
βελτιωμένη απόδοση και γρήγορη εκκίνηση

• Απόδοση εμβέλειας έως και 24 nm (ανάλογα με τη θέση
εγκατάστασης)

• Παλμική συμπίεση CHIRP για βελτιωμένο εύρος διακριτικής
ικανότητας στόχων και μειωμένο παρασκηνιακό θόρυβο

• Σύνδεση δεδομένων μέσω Wi-Fi, ή καλωδίου Raynet (μόνο
E70210)

• Προβολή και έλεγχος εικόνας ραντάρ μέσω οθόνης MFD

• Περιστροφή σαρωτή με 24 σ.α.λ.

• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

• Λειτουργία 12 V ή 24 V

• Αδιαβροχοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IPX 6

Πολλοί σαρωτές ραντάρ Quantum
Μόνο ένας (1) σαρωτής ραντάρ Quantum™ μπορεί να
χρησιμοποιείται κάθε φορά ανά δικτυωμένο σύστημα.
Εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερους από έναν σαρωτές
ραντάρ Quantum™ στο σκάφος και θέλετε να τους χρησιμοποιείτε
ταυτόχρονα, οι οθόνες MFD με τις οποίες συνδέονται οι σαρωτές
ΔΕΝ πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο. Αυτό ισχύει
τόσο για τους ενσύρματους όσο και για τους ασύρματους
σαρωτές Quantum™.

Πληροφορίες για το έγγραφο και το προϊόν 13
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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

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.

3.2 Απαιτούμενα πρόσθετα
εξαρτήματα
Αυτό το προϊόν αποτελεί μέρος ενός συστήματος ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και απαιτεί τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα
προκειμένου να παρέχει πλήρη λειτουργικότητα.

• Συμβατή οθόνη MFD της Raymarine. Για να δείτε τη λίστα με
τις συμβατές οθόνες πολλαπλών λειτουργιών, ανατρέξτε στην
ενότητα Συμβατές οθόνες MFD.

• Προαιρετικό καλώδιο δεδομένων (ΔΕΝ ισχύει για μοντέλα με
σύνδεση μόνο μέσω Wi-Fi). Για να δείτε τα κατάλληλα καλώδια
και τους προσαρμογείς για τις υπάρχουσες καλωδιακές
εγκαταστάσεις, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 11 Ανταλλακτικά
και εξαρτήματα. (Ο σαρωτής Quantum™ έχει δυνατότητα
σύνδεσης Wi-Fi και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σταθερό
καλώδιο δεδομένων.)

Οδηγίες λειτουργίας
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη.

Φύλαξη κωδικού πρόσβασης Wi-Fi
Για να συνδεθείτε με το ραντάρ μέσω Wi-Fi (ασύρματα), πρέπει
να γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της μονάδας.
Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στη στην
ετικέτα του σειριακού αριθμού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά
της μονάδας και στις ετικέτες με τους σειριακούς αριθμούς
των εξαρτημάτων που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Συνιστάται
να σημειώσετε ξεχωριστά αυτές τις πληροφορίες και να τις
φυλάξετε σε ασφαλές μέρος. Επίσης, θα πρέπει να φυλάξετε
τη συσκευασία του σαρωτή ραντάρ σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική αναφορά.
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3.3 Συμβατότητα οθονών MFD

Συμβατές οθόνες MFD
Αυτό το προϊόν είναι συμβατό μόνο με τις οθόνες MFD της
Raymarine με λογισμικό LightHouseTM.

Οθόνες MFD LightHouseTM:

Μοντέλα
προϊόντος

Μοντέλα
προϊόντος

a Series eS Series

c Series gS Series

e Series

Οθόνες MFD χωρίς δυνατότητα Wi-Fi
Οι οθόνες MFD E70076 (a65) και E70077 (a67) a Series
LightHouseTM ΔΕΝ υποστηρίζουν συνδέσεις Wi-Fi. Αυτές οι
οθόνες δεν είναι συμβατές με προϊόντα τα οποία συνδέονται
μόνο μέσω Wi-Fi.

Μη συμβατές οθόνες MFD
Αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι συμβατό με τις παρακάτω οθόνες
MFD παλαιού τύπου της Raymarine:

Οθόνες MFD παλαιού τύπου

Μοντέλα
προϊόντος

Μοντέλα
προϊόντος

C-Series
Classic C70,
C80, C120RANGE

CANCELOK

IN

OUT

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

E-Series Classic
E80, E120

A-Series Classic
A50, A50D,
A57D, A70,
A70D

C-Series
Widescreen
C90W, C120W,
C140W

E-Series
Widescreen
E90W, E120W,
E140W

G-Series
GPM400

3.4 Απαιτήσεις λογισμικού οθόνης
MFD
Για τη λειτουργία του προϊόντος, η οθόνη MFD LightHouseTM
της Raymarine πρέπει να διαθέτει την έκδοση 16, ή νεότερη,
του λογισμικού LightHouseTM.

Σημείωση: Μπορείτε να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο
λογισμικό για την οθόνη MFD από τον ιστότοπο
www.raymarine.com/software.

Προσοχή: Εγκατάσταση
ενημερώσεων λογισμικού
Η διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού
πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Πριν
ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, φροντίστε
να έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των
σημαντικών αρχείων.
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα διαθέτει αξιόπιστη
τροφοδοσία και ότι η διαδικασία ενημέρωσης δεν
θα διακοπεί.
Οι βλάβες που οφείλονται σε ημιτελείς ενημερώσεις
δεν καλύπτονται από την εγγύηση της Raymarine.
Λαμβάνοντας το πακέτο ενημέρωσης λογισμικού,
συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους.

Ενημερώσεις λογισμικού
Το λογισμικό που χρησιμοποιεί το προϊόν μπορεί να ενημερωθεί.

• Η Raymarine κυκλοφορεί κατά διαστήματα ενημερώσεις
λογισμικού που βελτιώνουν την απόδοση του προϊόντος και
προσθέτουν νέες λειτουργίες.

• Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του προϊόντος
σας χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη, συμβατή οθόνη
πολλαπλών λειτουργιών.

• Για να βρείτε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και
να δείτε τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού που πρέπει να
ακολουθήσετε για το προϊόν σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.raymarine.com/software/.

• Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή διαδικασία ενημέρωσης του
λογισμικού του προϊόντος, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
με τον οποίο συνεργάζεστε ή στην τεχνική υποστήριξη της
Raymarine.

Σχεδιασμός εγκατάστασης 17

http://www.raymarine.com/software/
http://www.raymarine.com/software/


3.5 Απαιτούμενα εργαλεία
Για την εγκατάσταση του προϊόντος απαιτούνται τα παρακάτω
εργαλεία:

1

2 3

4

5 6

D1341 1-1

Αριθμός στοιχείου Περιγραφή Ποσότητα

1 Δράπανο 1

2 Κοπτικό διάτρησης 3 χιλ. 1

3 Κοπτικό διάτρησης 10 χιλ. 1

4 Κολλητική ταινία 1

5 Καρυδάκι 13 χιλ. 1

6 Ροπόκλειδο 1

3.6 Τυπικά συστήματα
Σημείωση: Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται τα διάφορα
προϊόντα που μπορούν να συνδεθούν σε ένα τυπικό σύστημα.
Αυτά τα προϊόντα παρουσιάζονται μόνο ως παράδειγμα
και μπορεί να διαφέρουν από την προγραμματισμένη
εγκατάσταση.

• Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των
προϊόντων, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα Καλώδια και
συνδέσεις για το μοντέλο Quantum που διαθέτετε.

• Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα καλώδια
και εξαρτήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 11
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

Παράδειγμα: Βασικό σύστημα ραντάρ (ενσύρματη σύνδεση
δεδομένων)

1

2

3

12 / 24 V

D13406-2

Σημείωση: Αυτό το παράδειγμα ΔΕΝ ισχύει για το μοντέλο
Quantum™ που συνδέεται μόνο μέσω Wi-Fi.

Στοιχείο Περιγραφή

1 Οθόνη MFD

2 Ραδιοθόλος Quantum™

3 Καλώδιο δεδομένων RayNet

Παράδειγμα: Βασικό σύστημα ραντάρ (ασύρματη σύνδεση
δεδομένων)

1

2

3

12 / 24 V

D13410-2

Στοιχείο Περιγραφή

1 Οθόνη MFD

2 Ραδιοθόλος Quantum™

3 Ζεύξη δεδομένων Wi-Fi
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3.7 Διαστάσεις προϊόντος

D13401-2

1 2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

3

1. Πλαϊνή πλευρά του σαρωτή

2. Πίσω πλευρά του σαρωτή

3. Κάτω πλευρά του σαρωτή

Διαστάσεις Μέτρηση Περιγραφή

A 116,0 χιλ. (4,57 ίντσες) Απόσταση από την
κεντρική γραμμή του
σαρωτή μέχρι το
μπροστινό μέρος της
βάσης στήριξης

B 355,0 χιλ.
(13,98 ίντσες)

Απόσταση από το
πίσω μέρος της βάσης
στήριξης μέχρι το
μπροστινό μέρος της
βάσης στήριξης

C 209,5 χιλ. (8,25 ίντσες) Ύψος σαρωτή ραντάρ

D 319,5 χιλ.
(12,58 ίντσες)

Πλάτος βάσης
στήριξης (πίσω μέρος
μονάδας)

E 541,0 χιλ.
(21,30 ίντσες)

Πλάτος σαρωτή

F 116,5 χιλ. (4,59 ίντσες) Απόσταση από την
κεντρική γραμμή μέχρι
την πίσω οπή στήριξης

G 233,0 χιλ. (9,17 ίντσες) Απόσταση ανάμεσα
στις οπές στερέωσης

Η 27,5 χιλ. (1,08 ίντσες) Απόσταση από την
κεντρική γραμμή μέχρι
την μπροστινή οπή
στήριξης

I 141,5 χιλ. (5,57 ίντσες) Απόσταση ανάμεσα
στις μπροστινές και τις
πίσω οπές στήριξης

3.8 Απαιτήσεις θέσης
Το βέλτιστο ύψος για τον σαρωτή Quantum™ είναι μια θέση
αρκετά πιο ψηλά από την ίσαλο γραμμή, προκειμένου να
υπάρχει οπτική επαφή μεγάλης εμβέλειας με τον ορίζοντα, αλλά
όχι τόσο ψηλά ώστε να επηρεάζεται αρνητικά από τη διατοίχιση
και την πρόνευση του σκάφους.

D11700-1

Επίσης, ο σαρωτής πρέπει να στερεώνεται σε θέση που είναι:

• Πάνω από το ύψος του κεφαλιού

• Εύκολα προσβάσιμη

• Όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κεντρική γραμμή του σκάφους

• Πάνω σε στέρεα και σταθερή πλατφόρμα, η οποία μπορεί
να στηρίξει με ασφάλεια τον σαρωτή σε συνθήκες ανοιχτής
θάλασσας

• Μακριά από μεγάλα αντικείμενα όπως η κόντρα γέφυρα,
μεγάλες στοιβάξεις μηχανών, προβολείς, κόρνες, άρμπουρα
κ.ά. (Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Περιοχές σκίασης και ψευδείς ηχώ).

• Μακριά από θερμότητα και καπναέρια

• Τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) από μαγνητική πυξίδα ή άλλους
σαρωτές

Περιοχές σκίασης και ψευδείς ηχώ
Τοποθετήστε τον σαρωτή κεραίας μακριά από κατασκευές ή
εξοπλισμούς μεγάλου μεγέθους, όπως στοιβαγμένες μηχανές,
προβολείς, κόρνες ή άρμπουρα. Αυτά τα αντικείμενα ενδέχεται
να προκαλέσουν περιοχές σκίασης και ψευδείς ηχώ. Για
παράδειγμα, εάν τοποθετήσετε τον σαρωτή ραντάρ πάνω σε
άρμπουρο, το άρμπουρο μπορεί να ανακλά τις ηχώ από άλλους
στόχους. Επίσης, τα βρεγμένα ιστία ενδέχεται να προκαλέσουν
περιοχές σκίασης και έτσι η απόδοση του ραντάρ μπορεί να
μειωθεί στη βροχή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφευχθούν
οι περιοχές σκίασης κοντά στην πλώρη. Η ανύψωση ή ακόμα
και το κατέβασμα του σαρωτή ραντάρ μπορεί να βοηθήσει να
ελαττωθούν αυτά τα φαινόμενα.
Σε περιοχές σκίασης πέρα από το εμπόδιο, θα υπάρχει μια
ελάττωση της έντασης της δέσμης. Μπορεί να υπάρξει ένας
τυφλός τομέας, εάν η ένταση της δέσμης δεν είναι επαρκής
για τη λήψη ηχούς από ένα αντικείμενο. Κάτι τέτοιο μπορεί να
παρουσιαστεί ακόμα και σε κοντινή απόσταση. Γι' αυτόν τον
λόγο, πρέπει να προσδιορίσετε το γωνιακό εύρος και τη σχετική
διόπτευση κάθε περιοχής σκίασης κατά την εγκατάσταση.
Ίσως μπορείτε να εντοπίσετε τις περιοχές σκίασης ή τις
ψευδείς ηχώ στην οθόνη MFD. Για παράδειγμα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα παράσιτα θάλασσας ως μια καλή ένδειξη
των τυφλών τόξων. Οι σκούροι τομείς στην οθόνη του ραντάρ
υποδεικνύουν ενδεχόμενες σκιασμένες περιοχές. Αυτές οι
πληροφορίες θα πρέπει να αναρτηθούν κοντά στην οθόνη και
οι χειριστές θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για στόχους
σε αυτές τις τυφλές περιοχές.
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Γωνία στερέωσης σαρωτή ραντάρ
Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής ραντάρ περιστρέφεται παράλληλα με
την ίσαλο γραμμή.
Η δέσμη του σαρωτή ραντάρ έχει πλάτος περίπου 20° στην
κατακόρυφη κατεύθυνση, ώστε να παρέχει καλό εντοπισμό του
στόχου ακόμα και όταν το σκάφος παρουσιάζει κλυδωνισμούς
(πρόνευση και διατοίχιση).

10°

10°

D11359-2

Στα σκάφη πλαναρίσματος και σε ορισμένα σκάφη εκτοπίσματος,
η πλώρη έχει μεγαλύτερη γωνία όταν το σκάφος κινείται με
ταχύτητα πορείας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να αυξήσει την κύρια
γωνία ακτινοβολίας του ραντάρ και μπορεί να προκαλέσει
χαμηλής ποιότητας εντοπισμό των παρακείμενων στόχων. Ίσως
είναι απαραίτητη η αντιστάθμιση της ανύψωσης της πλώρης
για να διασφαλιστεί ο βέλτιστος εντοπισμός των στόχων. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας μια σφήνα ή ροδέλες
ανάμεσα στην πλατφόρμα στερέωσης και στη βάση του σαρωτή
ραντάρ, προκειμένου η δέσμη του ραντάρ να παραμείνει
παράλληλη με την ίσαλο γραμμή όταν η πλώρη του σκάφους
ανυψώνεται στην ταχύτητα πορείας.

D13400-1

1

Στοιχείο Περιγραφή

1 Σφήνα ή ροδέλες

Πολλοί σαρωτές ραντάρ — Απαιτήσεις θέσης
Σημαντικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
εγκατάσταση πολλών σαρωτών ραντάρ στο ίδιο σκάφος:

• Οι σαρωτές πρέπει να τοποθετηθούν ο ένας πάνω από τον
άλλον, με κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον
0,5 μ. (1,6 πόδια). Αυτό ισχύει για όλα τα σημεία εγκατάστασης
στο σκάφος.

• Η εγκατάσταση πολλών σαρωτών πρέπει να γίνει με τέτοιον
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές μεταξύ του
κατακόρυφου εύρους δέσμης των 2 σαρωτών.

• Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιδιώκετε να υπάρχει
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση, προκειμένου να
ελαχιστοποιείται κάθε ενδεχόμενη παρεμβολή.

3.9 Απαιτήσεις εγκατάστασης για
μοντέλα Quantum μόνο με λειτουργία
Wi-Fi
Παρότι η απόδοση του Wi-Fi έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί
σε πολλά διαφορετικά σενάρια εγκατάστασης, οι παρακάτω
απαιτήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την επιλογή της
θέσης για το ραντάρ Quantum™.

Wi-Fi

SeaT alkhs

Wi-Fi

SeaT alkhs

D13516-1

Στα συστήματα με πολλές οθόνες MFD, το ραντάρ πρέπει να
συνδεθεί με τις οθόνες MFD που βρίσκονται πιο κοντά του ή
με τις οθόνες MFD που έχουν την πιο καθαρή οπτική επαφή
με το ραντάρ.
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ οθόνης MFD και ραντάρ διαφέρει
ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης (δηλ. εμπόδια και
παρεμβολές).

Παράδειγμα 1 — Ανοιχτός χώρος, βέλτιστες συνθήκες
οπτικής επαφής

D13518-1

100 m (328 ft)

-23dBm -45dBm -65dBm -75dBm

Σε ανοιχτό χώρο με βέλτιστες συνθήκες καθαρής οπτικής
επαφής, υπάρχει δυνατότητα αξιόπιστης σύνδεσης σε
αποστάσεις έως και 100 μ. (328 πόδια). Ωστόσο, υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη σύνδεση και
γι' αυτό πρέπει πάντα να διενεργείται ένας επιτόπιος έλεγχος
πριν από την εγκατάσταση. Για αξιόπιστη απόδοση του Wi-Fi,
η ένταση του σήματος θα πρέπει να είναι καλύτερη από –75
dBm. Όσο πιο κοντά στην τιμή μηδέν βρίσκεται το σήμα, τόσο
καλύτερη θα είναι η απόδοση του Wi-Fi (π.χ. η ένταση –40
dBm είναι καλύτερη από την ένταση –75 dBm). Μπορείτε να
αξιολογήσετε την πιθανή ένταση του σήματος στην επιθυμητή
θέση, κατά τον επιτόπιο έλεγχο πριν από την εγκατάσταση,
χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ανάλυσης Wi-Fi από την έξυπνη
συσκευή σας.

Παράδειγμα 2 — Σήμα που περνά μέσω οροφής από
υαλόνημα

D13514-1

15
 m

 (
49

 ft
)

-7
5d

B
m

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μέγιστη απόσταση με αποδεκτή
απόδοση Wi-Fi ήταν 15 μέτρα (49 πόδια), εξαιτίας της βαριάς
οροφής από υαλόνημα μέσω της οποίας πρέπει να περάσει το
σήμα.
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Παράδειγμα 3 — Σήμα που περνά μέσω βαριάς κατασκευής

3 m (9.8 ft)
-75dBm

D13515-1

Στο παραπάνω παράδειγμα, η μέγιστη απόσταση με αποδεκτή
απόδοση Wi-Fi ήταν 3 μέτρα (9,8 πόδια), εξαιτίας της μεταλλικής
οροφής μέσω της οποίας πρέπει να περάσει το σήμα.
Εάν υπάρχουν εμπόδια στην άμεση οπτική επαφή μεταξύ του
ραντάρ και της οθόνης MFD, θα επηρεάσουν περισσότερο την
απόδοση του Wi-Fi. Συνήθως, η επίδραση κάθε εμποδίου είναι
ελάχιστη, αλλά το αποτέλεσμα είναι σωρευτικό. Ενδεικτικά τα
εμπόδια μπορεί να είναι:

• Δομή σκάφους — Όταν το σήμα Wi-Fi περνά μέσα από
μπουλμέ ή οροφή, η απόδοση του Wi-Fi επηρεάζεται.
Ανάλογα με το υλικό και το πάχος της δομής, η επίδραση
μπορεί να είναι σοβαρή. Για παράδειγμα, ένας μπουλμές
μεγάλου πάχους από ατσάλι μπορεί να παρεμποδίσει εντελώς
το σήμα Wi-Fi.

• Τοποθέτηση ραντάρ — Ο τύπος της εγκατάστασης μπορεί
να επηρεάσει την απόδοση. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση σε
συμπαγή πλατφόρμα από ατσάλι θα επηρεάσει περισσότερο
την απόδοση από την τοποθέτηση σε στήριγμα τύπου ράβδου.

• Ηλεκτρικός εξοπλισμός και άλλα αντικείμενα —
Οποιοδήποτε αντικείμενο παρεμβάλλεται στην άμεση οπτική
επαφή μεταξύ του ραντάρ και της οθόνης MFD μπορεί να
επηρεάσει την απόδοση τουWi-Fi. Οι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές
και ηλεκτρομαγνητικές συσκευές έχουν μεγαλύτερη επίδραση
από τα έπιπλα.

• Εγκατάσταση οθόνης MFD — Η εγκατάσταση της οθόνης
MFD μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση του Wi-Fi. Για
παράδειγμα, η απόδοση του Wi-Fi θα επηρεαστεί εάν η οθόνη
MFD είναι τοποθετημένη σε ένα ταμπλό από ατσάλι.

Αντανάκλαση σήματος Wi-Fi
Όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε μια θέση για το ραντάρ
Quantum, το οποίο θα συνδεθεί μέσω Wi-Fi, είναι σημαντικό να
λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο περιβάλλων
χώρος στο σήμα του δικτύου Wi-Fi. Το σήμα του Wi-Fi θα
αντανακλάται ("αναπηδά") στα παρακείμενα αντικείμενα, τα
οποία ενδέχεται να δημιουργούν μια πιο εύκολη διαδρομή
για το σήμα, ενώ η ποιότητα της σύνδεσης, που μπορεί να
φαίνεται αξιόπιστη, ενδέχεται γρήγορα να υποβαθμιστεί όταν
μετακινήσετε το σκάφος στα ανοιχτά.

Παράδειγμα

1

2

D13519-1

1. Σε αυτό το παράδειγμα, το σήμα του Wi-Fi αναπηδά σε
παρακείμενο σκάφος και επιστρέφει μέσω των παραθύρων
στη γέφυρα και έτσι παρέχεται μια πιο εύκολη διαδρομή από
το να περάσει μέσα από τη μεταλλική οροφή.

2. Σε αυτό το παράδειγμα, το σήμα του Wi-Fi μειώνεται όταν
περνά μέσα από τη μεταλλική οροφή. Ωστόσο, αυτή
ενδέχεται να είναι η μόνη διαδρομή που θα μπορεί να
ακολουθήσει το σήμα όταν βρίσκεστε στα ανοιχτά.

D13520-1

Προειδοποίηση: Σύνδεση ραντάρ
Quantum μέσω Wi-Fi
Κατά την εγκατάσταση, συνήθως υπάρχει κάποια
δομή που επηρεάζει το σήμα Wi-Fi. Πριν από
τη χρήση του ραντάρ για πλοήγηση, πρέπει να
ελέγξετε την αξιοπιστία της σύνδεσης Wi-Fi στα
ανοιχτά και μακριά από άλλα σκάφη ή άλλες δομές.

Απαιτήσεις τοποθέτησης συσκευών Wi-Fi
Η απόδοση της σύνδεσης Wi-Fi μπορεί να επηρεαστεί από
πολλούς παράγοντες. Είναι σημαντικό να ελέγξετε την απόδοση
της σύνδεσης Wi-Fi στο σημείο που θέλετε, πριν προχωρήσετε
στην τοποθέτηση των συσκευών Wi-Fi.
Απόσταση και ισχύς σήματος
Η απόσταση μεταξύ των συσκευών Wi-Fi πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν πιο μικρή. Μην υπερβείτε τη μέγιστη δηλωμένη
εμβέλεια της συσκευής σας Wi-Fi (η μέγιστη εμβέλεια διαφέρει
ανάλογα με τη συσκευή).
Η απόδοση μιας σύνδεσης Wi-Fi υποβαθμίζεται όσο μεγαλώνει η
απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές που βρίσκονται μακριά
λαμβάνουν μικρότερο εύρος ζώνης δικτύου. Οι συσκευές που
έχουν τοποθετηθεί στα όρια της μέγιστης εμβέλειας του σήματος
Wi-Fi μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα χαμηλής ταχύτητας
σύνδεσης, διακοπής του σήματος ή αδυναμίας σύνδεσης.
Οπτική επαφή και εμπόδια
Για βέλτιστα αποτελέσματα, η συσκευή Wi-Fi θα πρέπει να
έχει άμεση οπτική επαφή με τη συσκευή με την οποία θα
συνδεθεί. Τα φυσικά εμπόδια μπορεί να υποβαθμίσουν ή και να
μπλοκάρουν εντελώς το σήμα Wi-Fi.
Η κατασκευή του σκάφους μπορεί να επηρεάσει την απόδοση
του Wi-Fi. Για παράδειγμα, τα μεταλλικά διαφράγματα και οι
οροφές μειώνουν, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπλοκάρουν
εντελώς, το σήμα Wi-Fi.
Εάν το σήμα Wi-Fi περνάει μέσα από κάποιο διάφραγμα που
περιέχει καλώδια, μπορεί να υποβαθμιστεί η απόδοση του Wi-Fi.
Οι ανακλαστικές επιφάνειες, π.χ. οι μεταλλικές επιφάνειες,
ορισμένα είδη γυάλινων επιφανειών, ακόμα και οι καθρέφτες,
μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση ή και να
μπλοκάρουν το σήμα Wi-Fi.
Παρεμβολές και άλλος εξοπλισμός
Οι συσκευές Wi-Fi πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση
τουλάχιστον 1 μ. (3 ποδών) από:

• Άλλες συσκευές Wi-Fi

• Συσκευές που μεταδίδουν ασύρματα σήματα στο ίδιο εύρος
συχνοτήτων

• Άλλες ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές ή ηλεκτρομαγνητικές συσκευές
που μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές

Οι παρεμβολές που λαμβάνουν οι συσκευές Wi-Fi άλλων μπορεί
να δημιουργήσουν προβλήματα και στις δικές σας συσκευές. Για
να διαπιστώσετε ποιο είναι το καλύτερο κανάλι Wi-Fi (κανάλι
που δεν χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιείται από τις λιγότερες
συσκευές), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο ανάλυσης
Wi-Fi.
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Επιτόπιος έλεγχος πριν από την
εγκατάσταση — Εργαλείο ανάλυσης Wi-Fi
Πριν από την εγκατάσταση του ραντάρ Quantum, το οποίο θα
συνδεθεί μέσω Wi-Fi, θα πρέπει να διεξαχθεί επιτόπιος έλεγχος
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ένταση του σήματος Wi-Fi
είναι επαρκής για να διατηρηθεί μια αξιόπιστη σύνδεση.
Συνιστάται να πραγματοποιήσετε τον επιτόπιο έλεγχο
χρησιμοποιώντας μια έξυπνη συσκευή και μια εφαρμογή
ανάλυσης Wi-Fi (π.χ. το εργαλείο Wi-Fi Analyzer της Farproc
για συσκευές Android).

Wi-Fi

SeaT alkhs

Wi-Fi

D13517-1

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή ανάλυσης Wi-Fi στην έξυπνη
συσκευή σας.

2. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi στις οθόνες MFD (Αρχική
οθόνη > Ρύθμιση > Ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi > Wi-Fi:
Ενεργοποίηση).

3. Σημειώστε το όνομα Wi-Fi των οθονών MFD (Αρχική οθόνη
> Ρύθμιση > Ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi > Κοινή χρήση
Wi-Fi > Όνομα Wi-Fi).

4. Μεταβείτε στη θέση που έχετε επιλέξει για το ραντάρ.
5. Ανοίξτε την εφαρμογή ανάλυσης Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή

σας και πραγματοποιήστε σάρωση για να βρείτε τα διαθέσιμα
δίκτυα.

6. Εξακριβώστε την ένταση σήματος του δικτύου Wi-Fi των
οθονών MFD στην προοριζόμενη θέση εγκατάστασης.

Για αξιόπιστη απόδοση του Wi-Fi, η ένταση του σήματος
πρέπει να είναι καλύτερη από –75dBm. Όσο πιο κοντά στην
τιμή μηδέν βρίσκεται το σήμα, τόσο καλύτερη θα είναι η
απόδοση του Wi-Fi (π.χ. η ένταση –40 dBm είναι καλύτερη
από την ένταση –75 dBm).

7. Εάν έχετε ασθενές ή διαλείπον σήμα, θα πρέπει να κάνετε
περαιτέρω διερεύνηση. Ανατρέξτε στον οδηγό απαιτήσεων
θέσης για τις συνδέσεις Wi-Fi, προκειμένου να βοηθηθείτε
στον εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος.

8. Για δίκτυα με πολλές οθόνες MFD, επαναλάβετε τα βήματα 2
έως 7 για κάθε οθόνη MFD στο δίκτυο.

Επιτόπιος έλεγχος πριν από την
εγκατάσταση — Εφαρμογή Raymarine
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές της Raymarine
όπως το RayControl ή το RayView για να αξιολογήσετε
την αξιοπιστία της σύνδεσης Wi-Fi στην επιθυμητή θέση
εγκατάστασης.

Wi-Fi

SeaT alkhs

Wi-Fi

D13517-1

1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση Wi-Fi στις οθόνες MFD (Αρχική
οθόνη > Ρύθμιση > Ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi > Wi-Fi:
Ενεργοποίηση).

2. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Προβολή μόνο" ή
"Τηλεχειρισμός" από το μενού "Εφαρμογή φορητών
συσκευών" (Αρχική οθόνη > Ρύθμιση > Ασύρματη
σύνδεση > Wi-Fi > Κοινή χρήση Wi-Fi > Εφαρμογές
φορητών συσκευών).

3. Σημειώστε το όνομα Wi-Fi των οθονών MFD (Αρχική οθόνη
> Ρύθμιση > Ασύρματη σύνδεση > Wi-Fi > Κοινή χρήση
Wi-Fi > Όνομα Wi-Fi).

4. Μεταβείτε στη θέση που έχετε επιλέξει για το ραντάρ.
5. Με την έξυπνη συσκευή σας, αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα

Wi-Fi.
6. Βρείτε το δίκτυο των οθονών MFD και ελέγξτε την ένταση του

σήματος που αναφέρεται από τη συσκευή σας.
7. Εάν έχετε ισχυρό σήμα, ανοίξτε μια εφαρμογή της Raymarine

για φορητές συσκευές, όπως το RayView ή το RayControl,
και ελέγξτε τη λειτουργία της στην επιθυμητή θέση. Εάν δεν
αντιμετωπίζετε προβλήματα απόδοσης κατά την εκτέλεση της
εφαρμογής, μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

8. Εάν έχετε ασθενές ή διαλείπον σήμα, θα πρέπει να κάνετε
περαιτέρω διερεύνηση. Ανατρέξτε στον οδηγό απαιτήσεων
θέσης για τις συνδέσεις Wi-Fi, προκειμένου να βοηθηθείτε
στον εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος.

9. Για δίκτυα με πολλές οθόνες MFD, επαναλάβετε τα βήματα 1
έως 9 για κάθε οθόνη MFD στο δίκτυο.

Ένταση σήματος Wi-Fi
Η ένταση του σήματος Wi-Fi μετριέται σε ντεσιμπέλ-μιλιβάτ
(dBm). Η ένταση σήματος του δικτύου με το οποίο συνδέεστε
κάθε φορά συνήθως απεικονίζεται γραφικά με ένα σύμβολο
Wi-Fi.
Η εμβέλεια της έντασης σήματος που αντιστοιχεί σε κάθε γεμάτη
γραμμή προσδιορίζεται ξεχωριστά από κάθε κατασκευαστή.
Ωστόσο, γενικά η απόδοση είναι παρόμοια.

D13521-1

1/4 2/4 3/4 4/4

• 1/4— Δεν είναι δυνατή η διατήρηση της σύνδεσης. Συνήθως
συνοδεύεται από πολύ χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης (οθόνη
MFD LightHouse™: –150 dBm ή χειρότερη).

• 2/4— Διαλείπουσες αποσυνδέσεις και επανασυνδέσεις, που
συνήθως συνοδεύονται από αργή ταχύτητα σύνδεσης (οθόνη
MFD LightHouse™: –80 dBm έως –149 dBm).

• 3/4— Αξιόπιστη σύνδεση με καλή ταχύτητα σύνδεσης (οθόνη
MFD LightHouse™: –70 dBm έως –79 dBm).

• 4/4 — Αξιόπιστη σύνδεση με εξαιρετική ταχύτητα σύνδεσης
(οθόνη MFD LightHouse™: –55 dBm ή καλύτερη).

22 Quantum Radome



Κεφάλαιο 4: Καλώδια και συνδέσεις (μοντέλα Quantum με RayNet)

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 4.1 Μοντέλα Quantum μόνο με λειτουργία Wi-Fi στη σελίδα 24

• 4.2 Γενικές οδηγίες καλωδίωσης στη σελίδα 24

• 4.3 Επισκόπηση συνδέσεων στη σελίδα 25

• 4.4 Σύνδεση τροφοδοσίας στη σελίδα 28

• 4.5 Σύνδεση δικτύου στη σελίδα 30

Καλώδια και συνδέσεις (μοντέλα Quantum με RayNet) 23



4.1 Μοντέλα Quantum μόνο με
λειτουργία Wi-Fi
Σημαντικό: Αυτή η ενότητα ΔΕΝ ισχύει για τα μοντέλα
Quantum μόνο με λειτουργία Wi-Fi. Για πληροφορίες που
αφορούν το μοντέλο του προϊόντος που διαθέτετε, ανατρέξτε
στην ενότητα Κεφάλαιο 5 Καλώδια και συνδέσεις (μοντέλα
Quantum που συνδέονται μόνο μέσω Wi-Fi)
.

4.2 Γενικές οδηγίες καλωδίωσης

Τύποι και μήκος καλωδίων
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε καλώδια κατάλληλου τύπου
και μήκους
• Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμοποιείτε μόνο
ανάλογα καλώδια του σωστού τύπου που παρέχονται από
τη Raymarine.

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

Δρομολόγηση καλωδίων
Τα καλώδια πρέπει να δρομολογηθούν σωστά, για τη
μεγιστοποίηση της απόδοσης και την επιμήκυνση της ζωής των
καλωδίων.
• ΜΗΝ λυγίζετε υπερβολικά τα καλώδια. Όταν είναι δυνατόν,
εξασφαλίστε ελάχιστη διάμετρο κάμψης 200 χιλ. (8 ίντσες) και
ελάχιστη ακτίνα κάμψης 100 χιλ. (4 ίντσες).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

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

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

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

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

Δρομολογείτε πάντα τα καλώδια δεδομένων όσο πιο μακριά
γίνεται από:
• άλλον εξοπλισμό και καλώδια
• γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης που μεταφέρουν
εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα

• κεραίες

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

Απομόνωση κυκλώματος
Για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν και εναλλασσόμενο
και συνεχές ρεύμα, απαιτείται κατάλληλη απομόνωση του
κυκλώματος:
• Για υπολογιστές, επεξεργαστές, οθόνες και άλλα ευαίσθητα
ηλεκτρονικά όργανα ή συσκευές, να χρησιμοποιείτε πάντα
μετασχηματιστές απομόνωσης ή ξεχωριστούς μετατροπείς
ρεύματος.

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Επισκόπηση συνδέσεων
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εντοπίσετε
τις συνδέσεις στο προϊόν.
Σύνδεσμος Σύνδεση: Κατάλληλα καλώδια

Δίκτυο ή συσκευή
RayNet. Δεν απαιτείται,
εάν γίνεται σύνδεση
μέσω Wi-Fi.

Ανατρέξτε στην
ενότητα Κεφάλαιο
11 Ανταλλακτικά και
εξαρτήματα.

Παροχή τροφοδοσίας
12 V / 24 V

Παρέχεται μαζί με το
προϊόν.

Οι συνδέσεις τροφοδοσίας και δεδομένων βρίσκονται στο κάτω
μέρος του σαρωτή, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.

D13452-1

12 / 24 V

RayNet

Σενάρια τυπικής δρομολόγησης καλωδίων
Υπάρχουν 4 σενάρια τυπικής δρομολόγησης καλωδίων.

Σημείωση: Οι επιλογές δρομολόγησης που περιγράφονται
και απεικονίζονται σε αυτή την ενότητα προϋποθέτουν ότι
χρησιμοποιείται φυσική σύνδεση δεδομένων μεταξύ του
σαρωτή ραντάρ και της οθόνης MFD. Ωστόσο, εάν ο σαρωτής
συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω Wi-Fi, δεν απαιτείται
φυσική σύνδεση RayNet.

1. Δρομολόγηση καλωδίων για σαρωτή τοποθετημένο σε
πλατφόρμα, με ξεχωριστά καλώδια τροφοδοσίας και
δεδομένων

2. Δρομολόγηση καλωδίων για σαρωτή τοποθετημένο σε
πλατφόρμα, με συνδυαστικό καλώδιο τροφοδοσίας και
δεδομένων από υπάρχουσα εγκατάσταση σαρωτή ψηφιακού
ραντάρ της Raymarine. Σε αυτό το σενάριο, απαιτείται
ο προαιρετικός προσαρμογέας τύπου "Y" A80308 (δεν
παρέχεται με τον σαρωτή).

3. Δρομολόγηση καλωδίων για σαρωτή τοποθετημένο σε
στήλη, με ξεχωριστά καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων

4. Δρομολόγηση καλωδίων για σαρωτή τοποθετημένο σε
στήλη, με συνδυαστικό καλώδιο τροφοδοσίας και δεδομένων
από υπάρχουσα εγκατάσταση σαρωτή ψηφιακού ραντάρ της
Raymarine. Σε αυτό το σενάριο, απαιτείται ο προαιρετικός
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προσαρμογέας τύπου "Y" A80308 (δεν παρέχεται με τον
σαρωτή).

Δρομολόγηση καλωδίων — Τοποθέτηση σε
πλατφόρμα
Υπάρχουν 2 τυπικά σενάρια δρομολόγησης των καλωδίων για
τις εγκαταστάσεις τοποθέτησης σε πλατφόρμα.

• Χρήση ξεχωριστών καλωδίων τροφοδοσίας και δεδομένων

• Χρήση υπάρχοντος συνδυαστικού καλωδίου
τροφοδοσίας/δεδομένων από παλαιότερο σαρωτή
ψηφιακού ραντάρ της Raymarine. Σε αυτό το σενάριο,
απαιτείται το εξάρτημα προσαρμογέα τύπου "Y" A80308 (δεν
παρέχεται με τον σαρωτή).

Χρήση ξεχωριστών καλωδίων τροφοδοσίας και δεδομένων

Σημείωση: Οι επιλογές δρομολόγησης που περιγράφονται
και απεικονίζονται σε αυτή την ενότητα προϋποθέτουν ότι
χρησιμοποιείται φυσική σύνδεση δεδομένων μεταξύ του
σαρωτή ραντάρ και της οθόνης MFD. Ωστόσο, εάν ο σαρωτής
συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω Wi-Fi, δεν απαιτείται
φυσική σύνδεση RayNet.

Στο παρακάτω σχέδιο απεικονίζεται η δρομολόγηση των
καλωδίων για σαρωτή τοποθετημένο σε πλατφόρμα, με
ξεχωριστά καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων.

D13454-1

2

12 / 24 V

1

RayNet

1. Σύνδεση δεδομένων RayNet

2. Σύνδεση τροφοδοσίας 12 V / 24 V

Σημείωση:

• Όλα τα μοντέλα ραντάρ Quantum™ συνοδεύονται από ένα
ξεχωριστό καλώδιο τροφοδοσίας.

• Δεν παρέχεται καλώδιο RayNet με όλα τα μοντέλα ραντάρ
Quantum™. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Κεφάλαιο 2 Πληροφορίες για το έγγραφο και
το προϊόν.

• Για πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα βοηθητικά
καλώδια RayNet, ανατρέξτε στην ενότητα 11.4 Καλώδια και
σύνδεσμοι RayNet σε RayNet.

Χρήση υπάρχοντος συνδυαστικού καλωδίου
τροφοδοσίας/δεδομένων από παλαιότερο ψηφιακό ραντάρ
της Raymarine

D13456-1

12 / 24 V

RayNet

3

4

A80308

1

2

Σημείωση: Στην πραγματικότητα, το καλώδιο προσαρμογέα
τύπου "Y" είναι λευκό. Για λόγους σαφήνειας, στο παραπάνω
σχέδιο απεικονίζεται με διαφορετικά χρώματα.

1. Σύνδεση δεδομένων RayNet Αυτό το καλώδιο παρέχεται με
το βοηθητικό καλώδιο προσαρμογέα τύπου "Y" A80308.

2. Σύνδεση τροφοδοσίας 12 V / 24 V Αυτό το καλώδιο
παρέχεται με το βοηθητικό καλώδιο προσαρμογέα τύπου
"Y" A80308.

3. Καλώδιο προσαρμογέα τύπου "Y" A80308 (δεν παρέχεται
με τον σαρωτή).

4. Υπάρχον συνδυαστικό καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων
ψηφιακού ραντάρ.

Δρομολόγηση καλωδίων — Τοποθέτηση σε
στήλη
Υπάρχουν 2 τυπικά σενάρια δρομολόγησης των καλωδίων για
τις εγκαταστάσεις τοποθέτησης σε στήλη.

• Χρήση ξεχωριστών καλωδίων τροφοδοσίας και δεδομένων

• Χρήση υπάρχοντος συνδυαστικού καλωδίου
τροφοδοσίας/δεδομένων από παλαιότερο σαρωτή
ψηφιακού ραντάρ της Raymarine. Σε αυτό το σενάριο,
απαιτείται το εξάρτημα προσαρμογέα τύπου "Y" A80308 (δεν
παρέχεται με τον σαρωτή).

Χρήση ξεχωριστών καλωδίων τροφοδοσίας και δεδομένων

Σημείωση: Οι επιλογές δρομολόγησης που περιγράφονται
και απεικονίζονται σε αυτή την ενότητα προϋποθέτουν ότι
χρησιμοποιείται φυσική σύνδεση δεδομένων μεταξύ του
σαρωτή ραντάρ και της οθόνης MFD. Ωστόσο, εάν ο σαρωτής
συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω Wi-Fi, δεν απαιτείται
φυσική σύνδεση RayNet.

Στο παρακάτω σχέδιο απεικονίζεται η δρομολόγηση των
καλωδίων για σαρωτή τοποθετημένο σε πλατφόρμα, με
ξεχωριστά καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων.
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2

12 / 24 V

1

RayNet

1. Σύνδεση δεδομένων RayNet

2. Σύνδεση τροφοδοσίας 12 V / 24 V

Σημείωση:

• Όλα τα μοντέλα ραντάρ Quantum™ συνοδεύονται από ένα
ξεχωριστό καλώδιο τροφοδοσίας.

• Δεν παρέχεται καλώδιο RayNet με όλα τα μοντέλα ραντάρ
Quantum™. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα Κεφάλαιο 2 Πληροφορίες για το έγγραφο και
το προϊόν.

• Για πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα βοηθητικά
καλώδια RayNet, ανατρέξτε στην ενότητα 11.4 Καλώδια και
σύνδεσμοι RayNet σε RayNet.

Χρήση υπάρχοντος συνδυαστικού καλωδίου
τροφοδοσίας/δεδομένων από παλαιότερο ψηφιακό ραντάρ
της Raymarine

D13457-1

12 / 24 V
RayNet

A80308

1
2

3

4

Σημείωση: Στην πραγματικότητα, το καλώδιο προσαρμογέα
τύπου "Y" είναι λευκό. Για λόγους σαφήνειας, στο παραπάνω
σχέδιο απεικονίζεται με διαφορετικά χρώματα.

1. Σύνδεση δεδομένων RayNet. Αυτό το καλώδιο παρέχεται με
το βοηθητικό καλώδιο προσαρμογέα τύπου "Y" A80308.

2. Σύνδεση τροφοδοσίας 12 V / 24 V. Αυτό το καλώδιο
παρέχεται με το βοηθητικό καλώδιο προσαρμογέα τύπου
"Y" A80308.

3. Καλώδιο προσαρμογέα τύπου "Y" A80308 (δεν παρέχεται
με τον σαρωτή).

4. Υπάρχον συνδυαστικό καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων
ψηφιακού ραντάρ.

Δημιουργία συνδέσεων
Για να συνδέσετε το καλώδιο ή τα καλώδια στη συσκευή
σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Εάν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi του σαρωτή για τον
συνδέσετε με την οθόνη MFD, το μόνο καλώδιο που χρειάζεται
να συνδέσετε στον σαρωτή είναι το καλώδιο τροφοδοσίας.

Σημείωση: Εάν το σκάφος σας διαθέτει ήδη ένα συνδυαστικό
ψηφιακό καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων ραντάρ, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα τύπου "Y" (κωδικός
A80308) για να συνδέσετε το υπάρχον άκρο του καλωδίου
στις υποδοχές του σαρωτή.

1. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος στο σκάφος είναι
απενεργοποιημένη.

2. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη MFD που θα συνδέσετε με
τον σαρωτή έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης που τη συνοδεύουν.

3. Βεβαιωθείτε ότι το κολάρο ασφάλισης του συνδέσμου
τροφοδοσίας του σαρωτή βρίσκεται στη θέση απασφάλισης.

4. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το προαιρετικό
καλώδιο δεδομένων μέσα από τη βάση του σαρωτή, όπως
παρουσιάζεται στις εικόνες δρομολόγησης καλωδίων σε
αυτή την ενότητα. Η δρομολόγηση των καλωδίων εξαρτάται
από το εάν τοποθετείτε τον σαρωτή σε πλατφόρμα ή σε
στήλη, και εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα τύπου "Y" για
τη σύνδεση με υπάρχον συνδυαστικό ψηφιακό καλώδιο
τροφοδοσίας/δεδομένων ραντάρ.

5. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε η εγκοπή να είναι ευθυγραμμισμένη
με τον οδηγό του συνδέσμου.

6. Σπρώξτε το βύσμα του καλωδίου έτσι ώστε να εισέλθει
πλήρως στο σύνδεσμο τροφοδοσίας του σαρωτή.

7. Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης δεξιόστροφα στη θέση
ασφάλισης (2 κλικ).

8. Σπρώξτε το προαιρετικό καλώδιο δεδομένων ώστε να
εφαρμόσει καλά στον αντίστοιχο σύνδεσμο του σαρωτή.

9. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα τύπου "Y",
πραγματοποιήστε την τελική σύνδεση μεταξύ του
προσαρμογέα και του υπάρχοντος συνδυαστικού ψηφιακού
καλωδίου τροφοδοσίας/δεδομένων ραντάρ.
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4.4 Σύνδεση τροφοδοσίας

4

3 12

D13405-1

Σημείωση: Για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιούν ήδη συνδυαστικό καλώδιο
τροφοδοσίας/δεδομένων από έναν ψηφιακό ραδιοθόλο ή
έγχρωμο ραδιοθόλο HD, διατίθεται ένα καλώδιο προσαρμογέα
τύπου "Y" (κωδικός A80308). Ο προσαρμογέας τύπου
"Y" διαχωρίζει το υπάρχον συνδυαστικό καλώδιο στους
ξεχωριστούς συνδέσμους δεδομένων και τροφοδοσίας που
έχει ο σαρωτής.

Στοιχείο Περιγραφή Σύνδεση:

1 Καλώδιο τροφοδοσίας Σύνδεσμος τροφοδοσίας του
προϊόντος

2 Κόκκινο καλώδιο (θετικό) Θετικός ακροδέκτης
τροφοδοσίας

3 Σύνδεση σε παροχή
τροφοδοσίας 12 V / 24 V

Τροφοδοσία

4 Μαύρο καλώδιο (αρνητικό) Αρνητικός ακροδέκτης
τροφοδοσίας

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 3 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 Raymarine.

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

Προειδοποίηση: Δεν απαιτείται
γείωση
Αυτό το προϊόν είναι πλήρως μονωμένο και ΔΕΝ
απαιτεί ξεχωριστή γείωση.

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.

• Η Raymarine συνιστά διάμετρο τουλάχιστον 14 AWG
(2,08 χιλ.2) για κάθε προέκταση καλωδίου.

• Για κάθε προέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να
διασφαλίζετε ότι θα υπάρχει συνεχής ελάχιστη τάση 10,8 V
στον σύνδεσμο τροφοδοσίας του προϊόντος με πλήρως
αποφορτισμένη μπαταρία στα 11 V.

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

Διανομή τροφοδοσίας
Συστάσεις και βέλτιστη πρακτική

• Το προϊόν συνοδεύεται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Να
χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται
με το προϊόν. 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 του προϊόντος 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 τα άλλα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στο σύστημα, καθώς ορισμένα από αυτά (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 το προϊόν σας. Καλύπτουν τις συνήθεις
συνθήκες τροφοδοσίας ενός σκάφους, αλλά ΔΕΝ καλύπτουν
κάθε πιθανή περίπτωση. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με
το πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το κατάλληλο επίπεδο
προστασίας, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της Raymarine ή σε ηλεκτρολόγο σκαφών που
διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση.

Υλοποίηση — Απευθείας σύνδεση με μπαταρία

• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με 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 το προϊόν
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
του προϊόντος.

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

28 Quantum Radome



D13344-1

A

B

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

D13348-1

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

• Το σημείο διανομής πρέπει να τροφοδοτείται από την κύρια
πηγή τροφοδοσίας του σκάφους μέσω καλωδίου 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.

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

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

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

Προειδοποίηση: Δεν απαιτείται
γείωση
Αυτό το προϊόν είναι πλήρως μονωμένο και ΔΕΝ
απαιτεί ξεχωριστή γείωση.
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4.5 Σύνδεση δικτύου
Ο σαρωτής πρέπει να συνδεθεί με μια συμβατή οθόνη MFD
της Raymarine, είτε μέσω Wi-Fi είτε μέσω φυσικής σύνδεσης
με καλώδιο RayNet. Όταν συνδεθεί, η οθόνη MFD μπορεί να
εμφανίζει τα δεδομένα ανάκλασης του ήχου που μεταδίδει το
ραντάρ.

Ενσύρματη (RayNet) σύνδεση οθόνης MFD
Ο σαρωτής συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω καλωδίου
RayNet.

D13408-2

12 / 24 V

1

2

3

Στοιχείο Περιγραφή

1 Ραδιοθόλος Quantum™ (για λόγους σαφήνειας,
απεικονίζεται μόνο η περιοχή των συνδέσεων στην κάτω
πλευρά της μονάδας)

2 Πίνακας συνδέσεων συμβατής οθόνης MFD της Raymarine
(για λόγους σαφήνειας, απεικονίζεται μόνο η περιοχή των
συνδέσεων της μονάδας)

3 Καλώδιο δεδομένων RayNet

Σύνδεση οθόνης MFD μέσω Wi-Fi
Ο σαρωτής συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω δικτύου Wi-Fi.

1

2

3

12 / 24 V

D13410-2

Στοιχείο Περιγραφή

1 Συμβατή οθόνη MFD της Raymarine με δυνατότητα Wi-Fi

2 Ραδιοθόλος Quantum™

3 Ζεύξη δεδομένων Wi-Fi

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της
σύνδεσης Wi-Fi μεταξύ της οθόνης MFD και του σαρωήτή
Quantum™, ανατρέξτε στην ενότητα Κεφάλαιο 7 Έλεγχοι και
αντιμετώπιση προβλημάτων συστήματος και στην τεκμηρίωση
της οθόνης MFD.

Διαμόρφωση με πολλές οθόνες MFD
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεταγωγέα δικτύου
Raymarine για να συνδέσετε τη μονάδα σε περισσότερες από 1
οθόνες MFD.

3

54

2 2

1

12 / 24 V

2
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Στοιχείο Περιγραφή

1 Ραδιοθόλος Quantum™ (για λόγους σαφήνειας,
απεικονίζεται μόνο η περιοχή των συνδέσεων στην κάτω
πλευρά της μονάδας)

2 Καλώδιο RayNet

3 Μεταγωγέας δικτύου RayNet

4 Πίνακας συνδέσεων συμβατής οθόνης MFD της Raymarine
(για λόγους σαφήνειας, απεικονίζεται μόνο η περιοχή των
συνδέσεων της μονάδας)

5 Πίνακας συνδέσεων πρόσθετης συμβατής οθόνης MFD της
Raymarine (για λόγους σαφήνειας, απεικονίζεται μόνο η
περιοχή των συνδέσεων της μονάδας)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα καλώδια
δικτύου που διατίθενται, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 11
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
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5.1 Γενικές οδηγίες καλωδίωσης

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

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

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

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

• ΜΗΝ λυγίζετε υπερβολικά τα καλώδια. Όταν είναι δυνατόν,
εξασφαλίστε ελάχιστη διάμετρο κάμψης 200 χιλ. (8 ίντσες) και
ελάχιστη ακτίνα κάμψης 100 χιλ. (4 ίντσες).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

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

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

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

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

Δρομολογείτε πάντα τα καλώδια δεδομένων όσο πιο μακριά
γίνεται από:

• άλλον εξοπλισμό και καλώδια

• γραμμές ρεύματος υψηλής τάσης που μεταφέρουν
εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα

• κεραίες

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4

3 12

D13405-1

Σημείωση: Για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιούν ήδη συνδυαστικό καλώδιο
τροφοδοσίας/δεδομένων από έναν ψηφιακό ραδιοθόλο ή
έγχρωμο ραδιοθόλο HD, διατίθεται ένα καλώδιο προσαρμογέα
τύπου "Y" (κωδικός A80308). Ο προσαρμογέας τύπου
"Y" διαχωρίζει το υπάρχον συνδυαστικό καλώδιο στους
ξεχωριστούς συνδέσμους δεδομένων και τροφοδοσίας που
έχει ο σαρωτής.

Στοιχείο Περιγραφή Σύνδεση:

1 Καλώδιο τροφοδοσίας Σύνδεσμος τροφοδοσίας του
προϊόντος

2 Κόκκινο καλώδιο (θετικό) Θετικός ακροδέκτης
τροφοδοσίας

3 Σύνδεση σε παροχή
τροφοδοσίας 12 V / 24 V

Τροφοδοσία

4 Μαύρο καλώδιο (αρνητικό) Αρνητικός ακροδέκτης
τροφοδοσίας

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 3 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 Raymarine.

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

Προειδοποίηση: Δεν απαιτείται
γείωση
Αυτό το προϊόν είναι πλήρως μονωμένο και ΔΕΝ
απαιτεί ξεχωριστή γείωση.

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.

• Η Raymarine συνιστά διάμετρο τουλάχιστον 14 AWG
(2,08 χιλ.2) για κάθε προέκταση καλωδίου.

• Για κάθε προέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να
διασφαλίζετε ότι θα υπάρχει συνεχής ελάχιστη τάση 10,8 V
στον σύνδεσμο τροφοδοσίας του προϊόντος με πλήρως
αποφορτισμένη μπαταρία στα 11 V.

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

Διανομή τροφοδοσίας
Συστάσεις και βέλτιστη πρακτική

• Το προϊόν συνοδεύεται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας. Να
χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται
με το προϊόν. 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 του προϊόντος 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 τα άλλα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στο σύστημα, καθώς ορισμένα από αυτά (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 το προϊόν σας. Καλύπτουν τις συνήθεις
συνθήκες τροφοδοσίας ενός σκάφους, αλλά ΔΕΝ καλύπτουν
κάθε πιθανή περίπτωση. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με
το πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το κατάλληλο επίπεδο
προστασίας, απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της Raymarine ή σε ηλεκτρολόγο σκαφών που
διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση.

Υλοποίηση — Απευθείας σύνδεση με μπαταρία

• Το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με 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 το προϊόν
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
του προϊόντος.

• Εάν θέλετε να προεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας που
παρέχεται με το προϊόν, φροντίστε να τηρήσετε τις σχετικές
οδηγίες της ενότητας Προεκτάσεις καλωδίων τροφοδοσίας
που περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος.
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A

B

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

D13348-1

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

• Το σημείο διανομής πρέπει να τροφοδοτείται από την κύρια
πηγή τροφοδοσίας του σκάφους μέσω καλωδίου 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.

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

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

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

Προειδοποίηση: Δεν απαιτείται
γείωση
Αυτό το προϊόν είναι πλήρως μονωμένο και ΔΕΝ
απαιτεί ξεχωριστή γείωση.
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6.1 Στερέωση του σαρωτή
Επιλέξτε μια θέση τοποθέτησης η οποία:

• Είναι αρκετά ανθεκτική για τη στήριξη του σαρωτή Quantum™

σε συνθήκες ανοιχτής θάλασσας.

• Πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα Θέση
του σαρωτή.

Στη συνέχεια:
1. Στερεώστε το πρότυπο με ταινία στην πλατφόρμα στερέωσης,

διασφαλίζοντας ότι το βέλος που υπάρχει στο πρότυπο είναι
στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του σκάφους.

D13402-1

2. Ανοίξτε οπές-οδηγούς 3 χιλ. στις τέσσερις θέσεις που
φαίνονται στο πρότυπο.

3. Διευρύνετε τις οπές-οδηγούς ώστε να έχουν διάμετρο 10 χιλ.
4. Τοποθετήστε τον σαρωτή Quantum™ στη θέση του. Εάν

τοποθετείτε τον σαρωτή σε σκάφος πλαναρίσματος,
τοποθετήστε αποστάτες στο πίσω μέρος του σαρωτή, έτσι
ώστε η δέσμη να δείχνει ελαφρώς προς τα κάτω όταν το
σκάφος είναι ακίνητο, προκειμένου να αντισταθμίζεται η
ανύψωση της πλώρης στην ταχύτητα πορείας.

D13403-2

1

2

Στοιχείο Περιγραφή

1 Πλατφόρμα στερέωσης, σκάφος που δεν πλανάρει
(οριζόντια τοποθέτηση)

2 Πλατφόρμα στερέωσης, σκάφος πλαναρίσματος
(παρουσιάζεται τυπική γωνία πλαναρίσματος)

5. Πριν στερεώσετε τον σαρωτή στην πλατφόρμα, συνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας (και προαιρετικά ένα καλώδιο
δεδομένων) και βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν
δρομολογηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις συνδέσεις και τη δρομολόγηση των καλωδίων,
ανατρέξτε στην ενότητα 4.3 Επισκόπηση συνδέσεων.

6. Αφού βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια εισέρχονται στη βάση
του σαρωτή τουλάχιστον κατά 16 χιλ. (0,63 ίντσες) και το
μέγιστο κατά 22 χιλ. (0,87 ίντσες) (αφήνοντας κενό για τις

ροδέλες), στερεώστε τον σαρωτή με τα 4 μπουλόνια, τις
ροδέλες και τους δακτύλιους ασφάλισης που παρέχονται,
όπως απεικονίζεται. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε
κατάλληλους αποστάτες ή επιπλέον ροδέλες για να
περιορίσετε το μήκος εισόδου των μπουλονιών στη βάση
του σαρωτή.

D13404-1

7. Σφίξτε τα μπουλόνια με ροπή 15 Nm (133 lbf/ίντσα).
8. Προσαρτήστε ένα κορδόνι ασφαλείας (δεν παρέχεται) στο

σκάφος και στερεώστε το ελεύθερο άκρο στον σαρωτή
χρησιμοποιώντας το σημείο προσάρτησης που φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα:

1

D13413-2

Στοιχείο Περιγραφή

1 Σημείο προσάρτησης κορδονιού ασφαλείας

Σημείωση: Εάν τοποθετείτε τον σαρωτή ραντάρ σε ιστιοφόρο,
ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον προστασία του συστήματος.
Ανατρέξτε στην ενότητα 6.2 Προστασία σαρωτή ραντάρ —
Ιστιοφόρα.

Πολλοί σαρωτές ραντάρ Quantum
Μόνο ένας (1) σαρωτής ραντάρ Quantum™ μπορεί να
χρησιμοποιείται κάθε φορά ανά δικτυωμένο σύστημα.
Εάν έχετε εγκαταστήσει περισσότερους από έναν σαρωτές
ραντάρ Quantum™ στο σκάφος και θέλετε να τους χρησιμοποιείτε
ταυτόχρονα, οι οθόνες MFD με τις οποίες συνδέονται οι σαρωτές
ΔΕΝ πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο. Αυτό ισχύει
τόσο για τους ενσύρματους όσο και για τους ασύρματους
σαρωτές Quantum™.
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Πολλοί σαρωτές ραντάρ — Απαιτήσεις θέσης
Σημαντικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την
εγκατάσταση πολλών σαρωτών ραντάρ στο ίδιο σκάφος:

• Οι σαρωτές πρέπει να τοποθετηθούν ο ένας πάνω από τον
άλλον, με κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον
0,5 μ. (1,6 πόδια). Αυτό ισχύει για όλα τα σημεία εγκατάστασης
στο σκάφος.

• Η εγκατάσταση πολλών σαρωτών πρέπει να γίνει με τέτοιον
τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές μεταξύ του
κατακόρυφου εύρους δέσμης των 2 σαρωτών.

• Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιδιώκετε να υπάρχει
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση, προκειμένου να
ελαχιστοποιείται κάθε ενδεχόμενη παρεμβολή.

6.2 Προστασία σαρωτή ραντάρ —
Ιστιοφόρα
Κατά την εγκατάσταση του σαρωτή ραντάρ σε ένα ιστιοφόρο,
υπάρχουν επιπλέον θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
• Κατά τη στερέωση της μονάδας του σαρωτή ραντάρ στο
άρμπουρο, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν βρίσκει αντίσταση
από τα ιστία, ειδικά κατά την αναστροφή.

• Ανάλογα με τον τύπο του ιστιοφόρου και τη σχεδίαση του
προγράμματος πλεύσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα
προστατευτικό για τον σαρωτή ραντάρ στο άρμπουρο, εάν
τα ιστία ή η εξάρτιση έρχονται σε επαφή με τη μονάδα
του σαρωτή ραντάρ ή το βραχίονα στερέωσης. Χωρίς το
κατάλληλο προστατευτικό για το ραντάρ, μπορεί να προκληθεί
σοβαρή ζημιά στο βραχίονα στερέωσης του ραντάρ, καθώς
και στο ίδιο το ραντάρ. Σε ακραίες καταστάσεις, τέτοιου είδους
βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε απόσπαση της μονάδας του
σαρωτή ραντάρ από το άρμπουρο. Συνεπώς, συνιστάται η
τοποθέτηση ενός προστατευτικού σαρωτή ραντάρ επιπλέον
και ξεχωριστά από τον βραχίονα στερέωσης του σαρωτή
ραντάρ.

• Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πτώσης του σαρωτή ραντάρ
μετά από πρόκληση ζημιάς, το κορδόνι ασφαλείας που
παρέχεται μαζί με τον βραχίονα για το άρμπουρο ΠΡΕΠΕΙ να
στερεωθεί σωστά στο άρμπουρο και στον σαρωτή ραντάρ,
σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν τον βραχίονα. Εάν
δεν παραλάβετε κορδόνι ασφαλείας μαζί με τον βραχίονα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για τα
κατάλληλα εξαρτήματα. ΜΗΝ προσαρτήσετε άλλον εξοπλισμό
στον σαρωτή ραντάρ ή στον βραχίονα.

• Η Raymarine συνιστά να ελέγχετε την κατάσταση και την
ασφάλεια του ποδιού στήριξης του βραχίονα, των κορδονιών
ασφαλείας, του προστατευτικού του σαρωτή ραντάρ και του
ίδιου του σαρωτή ραντάρ μία φορά το χρόνο (ή πιο συχνά
ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες). Οποιαδήποτε
εξαρτήματα στερέωσης θα πρέπει να αντικαθίστανται όπως
αρμόζει.

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα
εγκατάστασης σαρωτή ραντάρ τοποθετημένου σε τυπικό
βραχίονα στερέωσης, με το προστατευτικό ραντάρ
προσαρτημένο στο άρμπουρο (ξεχωριστά από τον βραχίονα
στερέωσης του ραντάρ) και κορδόνια ασφαλείας.

D13412-1

1

12

1. Παράδειγμα τυπικού κορδονιού ασφαλείας
2. Παράδειγμα τυπικού προστατευτικού σαρωτή ραντάρ,

προσαρτημένου στο άρμπουρο ανεξάρτητα από τον
βραχίονα στερέωσης του ραντάρ
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Σημείωση: Το προστατευτικό ραντάρ που απεικονίζεται
στην παραπάνω εικόνα παρέχεται μόνο ως παράδειγμα.
Η ακριβής σχεδίαση και θέση του προστατευτικού ραντάρ
εξαρτάται πλήρως από τη φύση του σκάφους, το πρόγραμμα
πλεύσης και το περιβάλλον εγκατάστασης. Για παράδειγμα,
σε ορισμένα σκάφη, το προστατευτικό ενδείκνυται να
τοποθετείται πάνω από τον σαρωτή ραντάρ, ενώ σε άλλα
είναι καλύτερα να τοποθετείται κάτω από τον σαρωτή.
Η Raymarine δεν παρέχει προστατευτικά ραντάρ, αλλά
συνιστά να επιλέξετε ένα προστατευτικό που να προσαρτάται
απευθείας στο άρμπουρο και να είναι τελείως ανεξάρτητο από
τον βραχίονα στερέωσης του ραντάρ. Ίσως χρειαστείτε ειδικά
σχεδιασμένο προστατευτικό ραντάρ, για να ταιριάζει με το
περιβάλλον του σκάφους σας και τις συνθήκες εγκατάστασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική
αντιπροσωπεία.
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7.1 Διαδικασίες μετά την εγκατάσταση
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, πραγματοποιήστε τα
ακόλουθα:
• Μηχανικοί έλεγχοι
• Ενεργοποίηση και αρχική ρύθμιση

Μηχανικοί έλεγχοι
Πριν από την ενεργοποίηση του προϊόντος:
• Βεβαιωθείτε ότι:
– Όλα τα μπουλόνια στερέωσης έχουν συσφιχτεί πλήρως και
οι κατάλληλες ροδέλες μηχανικής ασφάλισης βρίσκονται
στη θέση τους.

– Όλες οι συνδέσεις είναι καλά στερεωμένες.
– Όλα τα καλώδια και τα σύρματα σύνδεσης είναι στερεωμένα
και προστατευμένα όπως απαιτείται.

• Ζητήστε από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Raymarine της περιοχής σας να ελέγξει την εγκατάσταση.

Σύνδεση με σαρωτή ραντάρ μέσω RayNet
Αφού πραγματοποιήσετε όλες τις σχετικές συνδέσεις
τροφοδοσίας και δεδομένων όπως περιγράφεται στην ενότητα
Καλώδια και συνδέσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
εφαρμογή ραντάρ σε μια συμβατή οθόνη για να διεξάγετε
περαιτέρω αρχικούς ελέγχους.
Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των
αρχικών ελέγχων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εφαρμογή ραντάρ
στο εγχειρίδιο λειτουργίας της οθόνης σας.

Σημείωση: Εάν ο σαρωτής ραντάρ που διαθέτετε υποστηρίζει
μόνο τη σύνδεση Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα Σύζευξη με
ραντάρ Quantum μέσω Wi-Fi για πληροφορίες σχετικά με τη
σύνδεση με οθόνη MFD μέσω Wi-Fi.

Ενεργοποίηση του ραντάρ Quantum
Με τον σαρωτή ραντάρ απενεργοποιημένο και συνδεδεμένο με
συμβατή οθόνη MFD:
1. Ανοίξτε την εφαρμογή του ραντάρ στην οθόνη MFD.

Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο μηνύματος, το οποίο θα
υποδεικνύει ότι ο σαρωτής ραντάρ είναι απενεργοποιημένος
ή αποσυνδεδεμένος.

2. Επιλέξτε Ενεργοποίηση στο πλαίσιο μηνύματος στην οθόνη.
Το ραντάρ θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία αναμονής.

3. Αφού ενεργοποιηθεί το ραντάρ, επιλέξτε Tx για να ξεκινήσει
η μετάδοση.

Τώρα, στην οθόνη θα εμφανιστούν επιστροφές ραντάρ.

Σύζευξη με ραντάρ Quantum μέσω Wi-Fi
Εάν ο σαρωτής ραντάρ υποστηρίζει σύνδεση Wi-Fi, μπορείτε
να τον συνδέσετε με μια οθόνη MFD LightHouseTM που
να υποστηρίζει επίσης τη σύνδεση Wi-Fi. Κατά τη σύζευξη,
αποστέλλονται στο ραντάρ Quantum τα διαπιστευτήρια Wi-Fi για
όλες τις οθόνες MFD με ενεργοποιημένο Wi-Fi. Μετά την πρώτη
σύζευξη, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το ραντάρ Quantum θα
συνδέεται αυτόματα με την οθόνη MFD που έχει το ισχυρότερο
σήμα.

Σημείωση:

1. Κατά την αρχική ρύθμιση, θα έχετε στη διάθεσή σας
10 λεπτά για να συνδέσετε το ραντάρ με την οθόνη
MFD. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, εάν δεν
πραγματοποιηθεί σύνδεση, το ραντάρ θα μεταβεί
αυτόματα σε κατάσταση αδράνειας. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, επανεκκινήστε το ραντάρ για να εξέλθει από την
κατάσταση αδράνειας και να πραγματοποιήσετε σύνδεση.

2. Οι δικτυωμένες οθόνες MFD που έχουν ενεργοποιημένο
το Wi-Fi μόνο μετά το χρονικό διάστημα της αρχικής
σύζευξης, θα στείλουν τα διαπιστευτήρια Wi-Fi στο
ραντάρ όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Wi-Fi τους.

1. Ενεργοποιήστε την οθόνη ή τις οθόνες MFD.

2. Ενεργοποιήστε το ραντάρ και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
τη σύνδεση Wi-Fi με τις οθόνες MFD που έχουν το
ισχυρότερο σήμα, όπως διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο
έλεγχο πριν από την εγκατάσταση. Συνήθως πρόκειται για
τις οθόνες MFD που βρίσκονται πιο κοντά στο ραντάρ ή/και
έχουν την πιο καθαρή οπτική επαφή με το ραντάρ.

3. Ενεργοποιήστε τον σαρωτή ραντάρ.
4. Επιλέξτε Ραντάρ Quantum από το μενού "Εξωτερικές

συσκευές" στην οθόνη MFD (Αρχική οθόνη > Ρύθμιση >
Ρυθμίσεις συστήματος > Εξωτερικές συσκευές > Ραντάρ
Quantum).

5. Επιλέξτε Σύζευξη με ραντάρ Quantum.
6. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε OK για να ενεργοποιήσετε τη

σύνδεση Wi-Fi της οθόνης MFD.
7. Εισαγάγετε το SSID του ραντάρ (π.χ. Quantum_1234567)

στο πεδίο SSID και τον κωδικό πρόσβασης (π.χ. 901589f5)
στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον εντοπισμό του SSID και του
κωδικού πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα Φύλαξη του
κωδικού πρόσβασης για το Wi-Fi.

Σημαντικό:

• Πρέπει να εισαγάγετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης
ακριβώς όπως εμφανίζονται στην ετικέτα σειριακού αριθμού
που παρέχεται με το ραντάρ.

• Το SSID αποτελείται πάντα από τη λέξη "Quantum",
ακολουθούμενη από μία κάτω παύλα "_" και τον επταψήφιο
σειριακό αριθμό του προϊόντος (π.χ. Quantum_1234567).

8. Επιλέξτε Σύνδεση.

Η ολοκλήρωση της αρχικής σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει
έως 2 λεπτά.

9. Στο αναδυόμενο παράθυρο "Επιτυχής σύνδεση", επιλέξτε
OK.

10.Ανοίξτε τη σελίδα της εφαρμογής ραντάρ.

11. Ελέγξτε ότι το αναφερόμενο ραντάρ στο αναδυόμενο
παράθυρο ισχύος/μετάδοσης είναι το ραντάρ με το οποίο
μόλις πραγματοποιήσατε σύζευξη.

12.Εάν αναφέρεται το σωστό ραντάρ, επιλέξτε Tx (Μετάδοση).
13.Εάν το αναφερόμενο ραντάρ δεν είναι ο σαρωτής ραντάρ με

τον οποίο μόλις πραγματοποιήσατε σύζευξη, επιλέξτε Μενού
> Επιλογή ραντάρ: για να μεταβείτε στο κατάλληλο μενού
και να επιλέξετε το σωστό ραντάρ, και έπειτα επιλέξτε Tx
στο αναδυόμενο παράθυρο.

Η εικόνα του ραντάρ μπορεί να εμφανίζεται σε όλες τις
δικτυωμένες οθόνες MFD.
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Σύνδεση ραντάρ Quantum με οθόνη MFD
μέσω σημείου πρόσβασης Wi-Fi
Ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης MFD, ενδέχεται να μην
μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη MFD με σημείο πρόσβασης
Wi-Fi, εάν υπάρχει κάποιο ραντάρ Quantum το οποίο συνδέεται
μέσω Wi-Fi και πραγματοποιεί μετάδοση στο σύστημα.
Οι οθόνες MFD a, c, e και gS Series ΔΕΝ μπορούν να
συνδεθούν με σημείο πρόσβασης Wi-Fi, εάν γίνεται μετάδοση
στο σύστημα από ραντάρ Quantum το οποίο συνδέεται μέσω
Wi-Fi. Για να συνδέσετε αυτές τις οθόνες MFD με ένα σημείο
πρόσβασης Wi-Fi, θα πρέπει πρώτα να θέσετε το ραντάρ
Quantum σε λειτουργία αναμονής.
Οι οθόνες MFD eS Series ΜΠΟΡΟΥΝ να συνδεθούν με
σημείο πρόσβασης Wi-Fi ταυτόχρονα με ένα ραντάρ Quantum
συνδεδεμένο μέσω Wi-Fi, το οποίο πραγματοποιεί μετάδοση.

Λειτουργίες αναμονής και αδράνειας για
συνδέσεις Wi-Fi
Ο σαρωτής ραντάρ διαθέτει 2 λειτουργίες, οι οποίες ενδέχεται
αρχικά να σας εμποδίσουν να πραγματοποιήσετε επιτυχή
σύζευξη του ραντάρ με μια οθόνη MFD μέσω Wi-Fi, σε
περίπτωση που διακοπεί η σύνδεση Wi-Fi μεταξύ των δύο
συσκευών. Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν μέρος της κανονικής
λειτουργίας του σαρωτή, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσετε
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία
σύζευξης.

• Λειτουργία αδράνειας — Εάν διακοπεί η σύνδεση με
την οθόνη MFD ενώ ο σαρωτής βρίσκεται σε λειτουργία
αναμονής, ο σαρωτής θα μεταβεί σε λειτουργία αδράνειας
εντός 30 λεπτών. Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση με την
οθόνη MFD, επαναφέρετε τον σαρωτή σε λειτουργία αναμονής
χρησιμοποιώντας την επιλογή Ενεργοποίηση ραντάρ στην
οθόνη συντομεύσεων της οθόνης MFD, στην οποία μπορείτε
να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας στιγμιαία το κουμπί
λειτουργίας της οθόνης MFD.

• Λειτουργία αναμονής — Εάν διακοπεί η σύνδεση με
την οθόνη MFD ενώ ο σαρωτής βρίσκεται σε λειτουργία
μετάδοσης, ο σαρωτής θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής
εντός 5 δευτερολέπτων. Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση
με την οθόνη MFD, επαναφέρετε τον σαρωτή σε λειτουργία
μετάδοσης χρησιμοποιώντας την επιλογή Ραντάρ: Tx στην
οθόνη συντομεύσεων της οθόνης MFD.

Για να δείτε μια πλήρη περιγραφή όλων των λειτουργιών
του ραντάρ και των σχετικών συμβόλων κατάστασης που
εμφανίζονται στην οθόνη, ανατρέξτε στο θέμα Σύμβολα
κατάστασης σαρωτή ραντάρ στο κεφάλαιο Εφαρμογή ραντάρ του
εγχειριδίου λειτουργίας της οθόνης MFD.

Φύλαξη κωδικού πρόσβασης Wi-Fi
Για να συνδεθείτε με το ραντάρ μέσω Wi-Fi (ασύρματα), πρέπει
να γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της μονάδας.
Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στη στην
ετικέτα του σειριακού αριθμού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά
της μονάδας και στις ετικέτες με τους σειριακούς αριθμούς
των εξαρτημάτων που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Συνιστάται
να σημειώσετε ξεχωριστά αυτές τις πληροφορίες και να τις
φυλάξετε σε ασφαλές μέρος. Επίσης, θα πρέπει να φυλάξετε
τη συσκευασία του σαρωτή ραντάρ σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες λειτουργίας
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη.
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7.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Οι πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων παρέχουν
πιθανές αιτίες και την απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια
για συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με εγκαταστάσεις
ηλεκτρονικών ναυτικών οργάνων.
Όλα τα προϊόντα Raymarine υποβάλλονται σε διεξοδικό
έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας μέσω προγραμμάτων, πριν
συσκευαστούν και αποσταλούν. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε
προβλήματα με τη χρήση του προϊόντος σας, αυτή η ενότητα θα
σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να διορθώσετε προβλήματα,
ώστε να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία.
Εάν μετά την παραπομπή σε αυτή την ενότητα εξακολουθείτε
να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine για περισσότερες συμβουλές.

42 Quantum Radome



Διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να εντοπίσετε
προβλήματα και τις διορθωτικές ενέργειες.
Σύμπτωμα Ενέργεια

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον σαρωτή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων (εάν χρησιμοποιείται) είναι συνδεδεμένο και
στα δύο άκρα και σε καλή κατάσταση.

Εάν η σύνδεση με τον σαρωτή γίνεται μέσω Wi-Fi (ασύρματα), βεβαιωθείτε ότι έχετε
εισαγάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi για το SSID που αντιστοιχεί στον
σαρωτή. Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi παρέχονται στη συσκευασία
του σαρωτή και επίσης αναγράφονται στην ετικέτα σειριακού αριθμού που βρίσκεται
στην κάτω πλευρά της μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση της οθόνης MFD.

Εάν έχει απενεργοποιηθεί ο σαρωτής, ενεργοποιήστε τον ξανά επιλέγοντας
Ενεργοποίηση ραντάρ στην οθόνη συντομεύσεων, στην οποία μπορείτε να
μεταβείτε πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας της οθόνης MFD. Εάν δεν
είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (μέσω Wi-Fi) με την οθόνη MFD, το ραντάρ θα
απενεργοποιηθεί εντός 30 λεπτών.

Βεβαιωθείτε ότι ο θερμικός διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος δεν έχει πέσει και ότι
η ασφάλεια δεν έχει καεί. Εάν χρειάζεται, επαναφέρετε το διακόπτη ή αλλάξτε την
ασφάλεια ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Εάν ο διακόπτης συνεχίσει να πέφτει ή η ασφάλεια
συνεχίσει να καίγεται, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Raymarine για βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος διατηρεί τη σωστή τάση κατά την
ενεργοποίηση του συστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προϊόντα του συστήματος έχουν τη σωστή τάση. Για να βρείτε
τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και να δείτε τη διαδικασία ενημέρωσης
λογισμικού που πρέπει να ακολουθήσετε για το προϊόν σας, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.raymarine.com/software.

Εάν ο ραδιοθόλος Quantum™ συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω SeaTalkhs ή
μεταγωγέα δικτύου RayNet, βεβαιωθείτε ότι:

• Όλος ο σχετικός εξοπλισμός είναι σωστά συνδεδεμένος στον μεταγωγέα δικτύου.

• Η παροχή τροφοδοσίας στον μεταγωγέα δικτύου είναι ικανοποιητική.

• Ο μεταγωγέας δικτύου είναι σε καλή κατάσταση.

• Τα καλώδια δικτύου είναι σταθερά συνδεδεμένα και σε καλή κατάσταση.

Η εμφανιζόμενη διόπτευση είναι διαφορετική από την πραγματική
διόπτευση.

Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ευθυγράμμισης διόπτευσης που περιγράφεται στο
εγχειρίδιο λειτουργίας της οθόνης MFD.

Φύλαξη κωδικού πρόσβασης Wi-Fi
Για να συνδεθείτε με το ραντάρ μέσω Wi-Fi (ασύρματα), πρέπει
να γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της μονάδας.
Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στη στην
ετικέτα του σειριακού αριθμού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά
της μονάδας και στις ετικέτες με τους σειριακούς αριθμούς
των εξαρτημάτων που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Συνιστάται
να σημειώσετε ξεχωριστά αυτές τις πληροφορίες και να τις
φυλάξετε σε ασφαλές μέρος. Επίσης, θα πρέπει να φυλάξετε
τη συσκευασία του σαρωτή ραντάρ σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική αναφορά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Wi-Fi
Πριν προχωρήσετε στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος
με τη σύνδεση Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει τις απαιτήσεις
τοποθέτησης των συσκευών Wi-Fi που περιλαμβάνονται στις
σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και επανεκκινήστε τις συσκευές
με τις οποίες αντιμετωπίζετε πρόβλημα.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση δικτύου
Πιθανή αιτία Πιθανές λύσεις

Η λειτουργία Wi-Fi δεν είναι
ενεργοποιημένη σε όλες τις
συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει
τη λειτουργία Wi-Fi και στις δύο
συσκευές Wi-Fi και επαναλάβετε
την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων.

Σε ορισμένες συσκευές μπορεί
να απενεργοποιείται αυτόματα
η λειτουργία Wi-Fi, όταν δεν
χρησιμοποιείται, για λόγους
εξοικονόμησης ενέργειας.

Επανεκκινήστε τις συσκευές
και επαναλάβετε την αναζήτηση
διαθέσιμων δικτύων.

Πιθανή αιτία Πιθανές λύσεις

Δεν γίνεται μετάδοση από τη
συσκευή.

1. Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε
τη μετάδοση δικτύου της
συσκευής από τις ρυθμίσεις
Wi-Fi της συσκευής με την
οποία προσπαθείτε να
συνδεθείτε.

2. Μπορείτε να συνδεθείτε με
μια συσκευή ακόμα κι αν δεν
πραγματοποιεί μετάδοση,
εισάγοντας το όνομα Wi-Fi /
SSID και τη φράση πρόσβασης
της συσκευής αυτής στις
ρυθμίσεις σύνδεσης της
συσκευής από την οποία
προσπαθείτε να συνδεθείτε.

Οι συσκευές είναι εκτός εμβέλειας ή
μπλοκάρεται το σήμα.

Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά
τη μία στην άλλη ή, εάν είναι δυνατό,
απομακρύνετε τυχόν εμπόδια και
επαναλάβετε την αναζήτηση των
διαθέσιμων δικτύων.

Έλεγχοι και αντιμετώπιση προβλημάτων συστήματος 43

http://www.raymarine.com/software


Διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να εντοπίσετε
προβλήματα και τις διορθωτικές ενέργειες.
Σύμπτωμα Ενέργεια

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον σαρωτή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων (εάν χρησιμοποιείται) είναι συνδεδεμένο και
στα δύο άκρα και σε καλή κατάσταση.

Εάν η σύνδεση με τον σαρωτή γίνεται μέσω Wi-Fi (ασύρματα), βεβαιωθείτε ότι έχετε
εισαγάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi για το SSID που αντιστοιχεί στον
σαρωτή. Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi παρέχονται στη συσκευασία
του σαρωτή και επίσης αναγράφονται στην ετικέτα σειριακού αριθμού που βρίσκεται
στην κάτω πλευρά της μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση της οθόνης MFD.

Εάν έχει απενεργοποιηθεί ο σαρωτής, ενεργοποιήστε τον ξανά επιλέγοντας
Ενεργοποίηση ραντάρ στην οθόνη συντομεύσεων, στην οποία μπορείτε να
μεταβείτε πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας της οθόνης MFD. Εάν δεν
είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (μέσω Wi-Fi) με την οθόνη MFD, το ραντάρ θα
απενεργοποιηθεί εντός 30 λεπτών.

Βεβαιωθείτε ότι ο θερμικός διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος δεν έχει πέσει και ότι
η ασφάλεια δεν έχει καεί. Εάν χρειάζεται, επαναφέρετε το διακόπτη ή αλλάξτε την
ασφάλεια ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Εάν ο διακόπτης συνεχίσει να πέφτει ή η ασφάλεια
συνεχίσει να καίγεται, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Raymarine για βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος διατηρεί τη σωστή τάση κατά την
ενεργοποίηση του συστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προϊόντα του συστήματος έχουν τη σωστή τάση. Για να βρείτε
τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και να δείτε τη διαδικασία ενημέρωσης
λογισμικού που πρέπει να ακολουθήσετε για το προϊόν σας, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.raymarine.com/software.

Εάν ο ραδιοθόλος Quantum™ συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω SeaTalkhs ή
μεταγωγέα δικτύου RayNet, βεβαιωθείτε ότι:

• Όλος ο σχετικός εξοπλισμός είναι σωστά συνδεδεμένος στον μεταγωγέα δικτύου.

• Η παροχή τροφοδοσίας στον μεταγωγέα δικτύου είναι ικανοποιητική.

• Ο μεταγωγέας δικτύου είναι σε καλή κατάσταση.

• Τα καλώδια δικτύου είναι σταθερά συνδεδεμένα και σε καλή κατάσταση.

Η εμφανιζόμενη διόπτευση είναι διαφορετική από την πραγματική
διόπτευση.

Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ευθυγράμμισης διόπτευσης που περιγράφεται στο
εγχειρίδιο λειτουργίας της οθόνης MFD.

Φύλαξη κωδικού πρόσβασης Wi-Fi
Για να συνδεθείτε με το ραντάρ μέσω Wi-Fi (ασύρματα), πρέπει
να γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της μονάδας.
Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στη στην
ετικέτα του σειριακού αριθμού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά
της μονάδας και στις ετικέτες με τους σειριακούς αριθμούς
των εξαρτημάτων που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Συνιστάται
να σημειώσετε ξεχωριστά αυτές τις πληροφορίες και να τις
φυλάξετε σε ασφαλές μέρος. Επίσης, θα πρέπει να φυλάξετε
τη συσκευασία του σαρωτή ραντάρ σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική αναφορά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Wi-Fi
Πριν προχωρήσετε στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος
με τη σύνδεση Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει τις απαιτήσεις
τοποθέτησης των συσκευών Wi-Fi που περιλαμβάνονται στις
σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και επανεκκινήστε τις συσκευές
με τις οποίες αντιμετωπίζετε πρόβλημα.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση δικτύου
Πιθανή αιτία Πιθανές λύσεις

Η λειτουργία Wi-Fi δεν είναι
ενεργοποιημένη σε όλες τις
συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει
τη λειτουργία Wi-Fi και στις δύο
συσκευές Wi-Fi και επαναλάβετε
την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων.

Σε ορισμένες συσκευές μπορεί
να απενεργοποιείται αυτόματα
η λειτουργία Wi-Fi, όταν δεν
χρησιμοποιείται, για λόγους
εξοικονόμησης ενέργειας.

Επανεκκινήστε τις συσκευές
και επαναλάβετε την αναζήτηση
διαθέσιμων δικτύων.

Πιθανή αιτία Πιθανές λύσεις
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Διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων
Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για να εντοπίσετε
προβλήματα και τις διορθωτικές ενέργειες.
Σύμπτωμα Ενέργεια

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον σαρωτή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων (εάν χρησιμοποιείται) είναι συνδεδεμένο και
στα δύο άκρα και σε καλή κατάσταση.

Εάν η σύνδεση με τον σαρωτή γίνεται μέσω Wi-Fi (ασύρματα), βεβαιωθείτε ότι έχετε
εισαγάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi για το SSID που αντιστοιχεί στον
σαρωτή. Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης του Wi-Fi παρέχονται στη συσκευασία
του σαρωτή και επίσης αναγράφονται στην ετικέτα σειριακού αριθμού που βρίσκεται
στην κάτω πλευρά της μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση της οθόνης MFD.

Εάν έχει απενεργοποιηθεί ο σαρωτής, ενεργοποιήστε τον ξανά επιλέγοντας
Ενεργοποίηση ραντάρ στην οθόνη συντομεύσεων, στην οποία μπορείτε να
μεταβείτε πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας της οθόνης MFD. Εάν δεν
είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (μέσω Wi-Fi) με την οθόνη MFD, το ραντάρ θα
απενεργοποιηθεί εντός 30 λεπτών.

Βεβαιωθείτε ότι ο θερμικός διακόπτης τροφοδοσίας ρεύματος δεν έχει πέσει και ότι
η ασφάλεια δεν έχει καεί. Εάν χρειάζεται, επαναφέρετε το διακόπτη ή αλλάξτε την
ασφάλεια ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Εάν ο διακόπτης συνεχίσει να πέφτει ή η ασφάλεια
συνεχίσει να καίγεται, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της
Raymarine για βοήθεια.

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος διατηρεί τη σωστή τάση κατά την
ενεργοποίηση του συστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προϊόντα του συστήματος έχουν τη σωστή τάση. Για να βρείτε
τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και να δείτε τη διαδικασία ενημέρωσης
λογισμικού που πρέπει να ακολουθήσετε για το προϊόν σας, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.raymarine.com/software.

Εάν ο ραδιοθόλος Quantum™ συνδέεται με την οθόνη MFD μέσω SeaTalkhs ή
μεταγωγέα δικτύου RayNet, βεβαιωθείτε ότι:

• Όλος ο σχετικός εξοπλισμός είναι σωστά συνδεδεμένος στον μεταγωγέα δικτύου.

• Η παροχή τροφοδοσίας στον μεταγωγέα δικτύου είναι ικανοποιητική.

• Ο μεταγωγέας δικτύου είναι σε καλή κατάσταση.

• Τα καλώδια δικτύου είναι σταθερά συνδεδεμένα και σε καλή κατάσταση.

Η εμφανιζόμενη διόπτευση είναι διαφορετική από την πραγματική
διόπτευση.

Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ευθυγράμμισης διόπτευσης που περιγράφεται στο
εγχειρίδιο λειτουργίας της οθόνης MFD.

Φύλαξη κωδικού πρόσβασης Wi-Fi
Για να συνδεθείτε με το ραντάρ μέσω Wi-Fi (ασύρματα), πρέπει
να γνωρίζετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της μονάδας.
Το SSID και ο κωδικός πρόσβασης αναγράφονται στη στην
ετικέτα του σειριακού αριθμού που βρίσκεται στην κάτω πλευρά
της μονάδας και στις ετικέτες με τους σειριακούς αριθμούς
των εξαρτημάτων που υπάρχουν μέσα στο κουτί. Συνιστάται
να σημειώσετε ξεχωριστά αυτές τις πληροφορίες και να τις
φυλάξετε σε ασφαλές μέρος. Επίσης, θα πρέπει να φυλάξετε
τη συσκευασία του σαρωτή ραντάρ σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική αναφορά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Wi-Fi
Πριν προχωρήσετε στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος
με τη σύνδεση Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι έχετε τηρήσει τις απαιτήσεις
τοποθέτησης των συσκευών Wi-Fi που περιλαμβάνονται στις
σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και επανεκκινήστε τις συσκευές
με τις οποίες αντιμετωπίζετε πρόβλημα.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση δικτύου
Πιθανή αιτία Πιθανές λύσεις

Η λειτουργία Wi-Fi δεν είναι
ενεργοποιημένη σε όλες τις
συσκευές.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει
τη λειτουργία Wi-Fi και στις δύο
συσκευές Wi-Fi και επαναλάβετε
την αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων.

Σε ορισμένες συσκευές μπορεί
να απενεργοποιείται αυτόματα
η λειτουργία Wi-Fi, όταν δεν
χρησιμοποιείται, για λόγους
εξοικονόμησης ενέργειας.

Επανεκκινήστε τις συσκευές
και επαναλάβετε την αναζήτηση
διαθέσιμων δικτύων.

Πιθανή αιτία Πιθανές λύσεις

Δεν γίνεται μετάδοση από τη
συσκευή.

1. Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε
τη μετάδοση δικτύου της
συσκευής από τις ρυθμίσεις
Wi-Fi της συσκευής με την
οποία προσπαθείτε να
συνδεθείτε.

2. Μπορείτε να συνδεθείτε με
μια συσκευή ακόμα κι αν δεν
πραγματοποιεί μετάδοση,
εισάγοντας το όνομα Wi-Fi /
SSID και τη φράση πρόσβασης
της συσκευής αυτής στις
ρυθμίσεις σύνδεσης της
συσκευής από την οποία
προσπαθείτε να συνδεθείτε.

Οι συσκευές είναι εκτός εμβέλειας ή
μπλοκάρεται το σήμα.

Μετακινήστε τις συσκευές πιο κοντά
τη μία στην άλλη ή, εάν είναι δυνατό,
απομακρύνετε τυχόν εμπόδια και
επαναλάβετε την αναζήτηση των
διαθέσιμων δικτύων.
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Κεφάλαιο 8: Συντήρηση
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Συντήρηση 47



8.1 Συντήρηση
Μία φορά το χρόνο:

1. Απενεργοποιήστε το ραντάρ.

2. Αφαιρέστε ένα από τα μπουλόνια στερέωσης της κεραίας και
τις σχετικές ροδέλες.

3. Καθαρίστε το μπουλόνι και τις ροδέλες.

4. Επανατοποθετήστε το μπουλόνι και τις σχετικές ροδέλες.

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για όλα τα μπουλόνια
στερέωσης της κεραίας.

6. Σφίξτε όλα τα μπουλόνια στερέωσης της κεραίας με ροπή
15 Nm (133 lbf/ίντσα).

Κατά διαστήματα, εκτελείτε τις παρακάτω εργασίες συντήρησης
με το ραντάρ απενεργοποιημένο:

• Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σταθερά τοποθετημένη στην
επιφάνεια στερέωσης.

• Ελέγξτε ότι τα συνδεδεμένα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση
και σταθερά προσαρτημένα.

• Εξετάστε όλα τα καλώδια για σημάδια διαβρώσεων,
κοψιμάτων ή άλλης φθοράς.

Προειδοποίηση: Υψηλές τάσεις
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιεί υψηλές
τάσεις. ΜΗΝ αφαιρείτε καλύμματα και μην
προσπαθήσετε να προσεγγίσετε με άλλον τρόπο
εσωτερικά στοιχεία, παρά μόνο εάν υπάρχουν
σαφείς οδηγίες στην παρεχόμενη τεκμηρίωση.

8.2 Οδηγίες καθαρισμού μονάδας
Η μονάδα δεν απαιτεί τακτικό καθαρισμό. Ωστόσο, εάν
θεωρείτε απαραίτητο να καθαρίσετε τη μονάδα, ακολουθήστε
τα παρακάτω βήματα:
1. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
2. Καθαρίστε τη μονάδα με ένα καθαρό και νωπό πανί.
3. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό

διάλυμα για να αφαιρέσετε υπολείμματα γράσου.
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9.1 Υποστήριξη και σέρβις προϊόντων
Raymarine
Η Raymarine παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης
προϊόντων, καθώς επίσης και υπηρεσίες εγγύησης, σέρβις και
επισκευής. Μπορείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους υπηρεσίες
μέσω της τοποθεσίας web της Raymarine, τηλεφωνικά και μέσω
email.

Πληροφορίες προϊόντος
Εάν θέλετε να ζητήσετε υπηρεσίες σέρβις ή υποστήριξης, πρέπει
να έχετε διαθέσιμες τις παρακάτω πληροφορίες:

• Όνομα προϊόντος

• Ταυτότητα προϊόντος

• Αριθμό σειράς

• Έκδοση εφαρμογής λογισμικού

• Διαγράμματα συστήματος

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες προϊόντος
χρησιμοποιώντας τα μενού του προϊόντος σας.

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

Περιοχή Αριθμός
τηλεφώνου

Email

Ηνωμένο
Βασίλειο (ΗΒ),
EMEA και Ασία
Ειρηνικού

+44 (0)1329
246 932

emea.service@raymarine.com

Ηνωμένες
Πολιτείες (ΗΠΑ)

+1 (603) 324
7900

rm-usrepair@flir.com

Υποστήριξη μέσω web
Ανατρέξτε στην ενότητα "Support" (Υποστήριξη) στην τοποθεσία
web της Raymarine για τα εξής:

• Εγχειρίδια και έγγραφα — http://www.raymarine.co.uk/dis-
play/?id=10125

• Συχνές ερωτήσεις / Γνωσιακή βάση — http://www.rayma-
rine.co.uk/knowledgebase/

• Φόρουμ τεχνικής υποστήριξης—http://raymarine.ning.com/

• Ενημερώσεις λογισμικού— http://www.raymarine.com/soft-
ware

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email

Περιοχή Αριθμός
τηλεφώ-
νου

Email

Ηνωμένο Βασίλειο
(ΗΒ), EMEA και
Ασία Ειρηνικού

+44
(0)1329
246 777

support.uk@raymarine.com

Ηνωμένες Πολιτείες
(ΗΠΑ)

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

support@raymarine.com

Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία

+61 2 8977
0300

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

Γαλλία +33 (0)1 46
49 72 30

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

Γερμανία +49 (0)40
237 808 0

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

Περιοχή Αριθμός
τηλεφώ-
νου

Email

Ιταλία +39 02
9945 1001

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

Ισπανία +34 96
2965 102

sat@azimut.es
(εξουσιοδοτημένος διανομέας της
Raymarine)

Ολλανδία +31 (0)26
3614 905

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

Σουηδία +46 (0)317
633 670

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

Φινλανδία +358
(0)207 619
937

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

Νορβηγία +47 692 64
600

support.no@raymarine.com
(θυγατρική της Raymarine)

Δανία +45 437
164 64

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

Ρωσία +7 495 788
0508

info@mikstmarine.ru
(εξουσιοδοτημένος διανομέας της
Raymarine)
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9.2 Οδηγίες λειτουργίας
Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την οθόνη.

9.3 Προβολή πληροφοριών προϊόντος
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τη μονάδα από το μενού
Διαγνωστικός έλεγχος σε μια συμβατή οθόνη πολλαπλών
λειτουργιών. Η επιλογή αυτή εμφανίζει πληροφορίες όπως ο
σειριακός αριθμός και η έκδοση λογισμικού του προϊόντος.
Στην αρχική οθόνη:
1. Επιλέξτε Ρύθμιση.
2. Επιλέξτε Συντήρηση.
3. Επιλέξτε Διαγνωστικός έλεγχος.
4. Ορίστε την επιλογή Επιλογή συσκευής.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
5. Επιλέξτε το προϊόν για το οποίο θέλετε να δείτε πληροφορίες.

Εναλλακτικά, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των δεδομένων για
να δείτε πληροφορίες για όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα.
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10.1 Τεχνικές προδιαγραφές
Εγκρίσεις
Εγκρίσεις: Πιστοποίηση:
ΗΠΑ: 47CFR FCC Τμήμα 2 & Τμήμα 80

Πιστοποιητικό έγκρισης
Καναδάς: RSS238 Τεύχος 1

Πιστοποιητικό τεχνικής αποδοχής
Ευρωπαϊκή Ένωση & ΕΖΕΣ: Οδηγία 1999/05/EΚ για τον

ραδιοεξοπλισμό και τον
τηλεπικοινωνιακό τερματικό
εξοπλισμό
Πιστοποιητικό γνωμοδότησης

Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία Δήλωση συμμόρφωσης της ACMA
Επίπεδο συμμόρφωσης 3

Γενικά
Διαστάσεις:
Διάμετρος:
Ύψος:

541,0 χιλ.
209,5 χιλ.

Βάρος: 5,6 κιλά
Τάση τροφοδοσίας: Ονομαστική τάση 12 V dc ή 24 V dc

Ελάχιστη: 10,8 V dc
Μέγιστη: 31,2 V dc

Κατανάλωση ενέργειας: Λειτουργία μετάδοσης (μέγιστη):
17 W
Λειτουργία αναμονής: 7 W
Λειτουργία αδράνειας (ισχύει μόνο
για ραντάρ που συνδέονται μέσω
Wi-Fi): 2 W

Περιβαλλοντικές παράμετροι:
Αδιαβροχοποίηση:
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης:
Επιπρόσθετες συνθήκες
αποθήκευσης:
Υγρασία:
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου:

IPX6
-10°C έως +55°C
-25°C έως +70°C
Αποθήκευση σε όρθια θέση. Δεν
πρέπει να παρεμποδίζονται οι
αεραγωγοί στην κάτω πλευρά.
Έως 95% στους 35°C
100 κόμβοι

Κλίμακες εμβέλειας: 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1,5,
2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 και 24 ναυτικά
μίλια

Πομπός

Τύπος: Πομπός στερεάς κατάστασης
X-band με τεχνολογία παλμικής
συμπίεσης

Συχνότητα μετάδοσης: 9354 MHz έως 9446 MHz

Μέγιστη έξοδος ισχύος: 20 W

Duplexer: Κυκλοφορητής

Πλάτη παλμών (3 dB): 40 ns έως 14,7 µs

Μήκη παλμικής συχνότητας: 400 ns έως 22 µs

Συχνότητα επανάληψης παλμών: 2083 Hz έως 4167 Hz

Εύρος ζώνης παλμικής συχνότητας: Έως και 32 MHz

Λειτουργία αναμονής: Περιστροφή σαρωτή -
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Μετάδοση σαρωτή -
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Ζεύξη Wi-Fi - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Δέκτης

Εύρος ζώνης IF: 26 MHz

Τιμή θορύβου: Κάτω από 4 dB

Κεραία

Τύπος: Επίπεδη κεραία συστοιχίας

Εύρος δέσμης (ονομαστικό) Οριζόντια: 4,9°
Κατακόρυφα: 20°

Πόλωση: Οριζόντια

Ταχύτητα περιστροφής: Ονομαστική 24 σ.α.λ.
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11.1 Εξαρτήματα ραντάρ Quantum
Για τον σαρωτή ραντάρ Quantum™ διατίθενται τα παρακάτω
εξαρτήματα:

Εξαρτήματα

Στοιχείο Κωδικός

Καλώδιο τροφοδοσίας Quantum™

10 μ. (32,8 πόδια)
A80309

Καλώδιο τροφοδοσίας Quantum™

15 μ. (49,2 πόδια)
A80369

Καλώδιο δεδομένων Quantum™ 5 μ.
(16,4 πόδια)

A80274

Καλώδιο δεδομένων Quantum™

10 μ. (32,8 πόδια)
A80275

Καλώδιο δεδομένων Quantum™

15 μ. (49,2 πόδια)
A80310

Καλώδιο δεδομένων Quantum™

25 μ. (82,0 πόδια)
A80311

Καλώδιο προσαρμογέα τύπου "Y"
Quantum™

A80308

Ενωτικό καλωδίου RayNet A80162

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
επιπλέον καλώδια και τους προσαρμογείς RayNet, ανατρέξτε
στις ενότητες 11.4 Καλώδια και σύνδεσμοι RayNet σε RayNet
και 11.5 Καλώδια προσαρμογέα RayNet σε RJ45.

11.2 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 συνδυασμό με τα κατάλληλα
καλώδια προσαρμογέα).

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

Συνιστάται για εξωτερικές
εγκαταστάσεις.
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11.3 Τύποι συνδέσμων καλωδίων
δικτύου
Υπάρχουν 2 τύποι συνδέσμων καλωδίων δικτύου — RayNet
και RJ45 SeaTalkhs.

Σύνδεσμος RJ45 SeaTalkhs

Σύνδεσμος RayNet
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11.4 Καλώδια και σύνδεσμοι RayNet σε RayNet

D13160-1

4

2 3

1

A80161 A62361 A80005 A62362 A80006
400 mm (1.3 ft) 2 m (6.56 ft) 5 m (16.4 ft) 10 m (32.8 ft) 20 m (65.6 ft)

A80162
100 mm (3.9 in)

R70014 A80262

Περιγραφή Τυπική χρήση Ποσότητα

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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11.5 Καλώδια προσαρμογέα RayNet σε RJ45

D13158-1

1

2

3

4

5

A80160
400 mm (1.3 ft)

A80151
3 m (9.84 ft)

A80159
10 m (32.8 ft)

A62360
1 m (3.28 ft)

A80276
3 m (9.84 ft)

A80272
400 mm (1.3 ft)

A80247
100 mm (3.9 in)

Περιγραφή Τυπική χρήση Ποσότητα

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
πολλαπλών λειτουργιών 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 σαρωτή 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 πολλαπλών λειτουργιών
G-Series GPM-400, C-Series Widescreen ή E-Series Widescreen
παλαιότερου τύπου με σαρωτή ραντάρ Raymarine που διαθέτει καλώδιο
τροφοδοσίας / δεδομένων RayNet.

1

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

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση οθονών πολλαπλών λειτουργιών
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 πολλαπλών λειτουργιών
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
πολλαπλών λειτουργιών LightHouse ή μεταγωγέα δικτύου RayNet (π.χ.
HS5).

1
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