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Κεφάλαιο 1: Σημαντικές πληροφορίες

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

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

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

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

Προειδοποίηση: 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.

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.

Σημαντικές πληροφορίες 11



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

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

Προσοχή: Καθαρισμός προϊόντων
Όταν καθαρίζετε τα προϊόντα:

• Εάν το προϊόν περιλαμβάνει οθόνη, ΜΗΝ σκουπίσετε την οθόνη
με στεγνό πανί, καθώς μπορεί να γρατσουνιστεί η επίστρωσή
της.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή προϊόντα με βάση
οξύ ή αμμωνία.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση.

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.

Οθόνες TFT
Τα χρώματα της οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν όταν προβάλλονται σε έγχρωμο
φόντο ή με έγχρωμο φωτισμό. Πρόκειται για ένα απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο
που συναντάται σε όλες τις έγχρωμες οθόνες TFT.

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

Σημείωση: Σε περιοχές με πολύ έντονες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές,
ενδέχεται να παρατηρήσετε κάποιες μικρές παρεμβολές στη λειτουργία του
προϊόντος. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μεγαλώσετε την
απόσταση μεταξύ του προϊόντος και της πηγής των παρεμβολών.

Για βέλτιστη απόδοση EMC συνιστάται όποτε είναι δυνατόν:
• Ο εξοπλισμός και τα καλώδια Raymarine που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν να
βρίσκονται:
– Τουλάχιστον 1μ. (3πόδια) 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 2μ. (7πόδια) 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.

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.

Σημαντικές πληροφορίες 13



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

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

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

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

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

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

Τεχνική ακρίβεια
Από όσο γνωρίζουμε, οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο ήταν σωστές κατά
το χρόνο της παραγωγής του. Ωστόσο, η Raymarine δεν μπορεί να λάβει την
ευθύνη για ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει. Επιπλέον, η
πολιτική της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων που υιοθετούμε μπορεί να
επιφέρει αλλαγή των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση. Ως αποτέλεσμα, η
Raymarine δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν διαφορές ανάμεσα στο προϊόν και
στο παρόν έγγραφο. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της
τεκμηρίωσης του προϊόντος, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Raymarine στο web
(www.raymarine.com).
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2.1 Πληροφορίες 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
E70327 i70s οθόνη οργάνου

πολλαπλών
λειτουργιών

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 και λειτουργίας για το μοντέλο
i70s
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τη μονάδα i70s
και σύνδεση σε ευρύτερο σύστημα ναυτικού ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

88056 / 81364

Πρότυπο στερέωσης για το μοντέλο i70s
Διάγραμμα στερέωσης για την τοποθέτηση μιας μονάδας
i70s

87260

Πρόσθετη τεκμηρίωση

Περιγραφή Κωδικός

Εγχειρίδιο αναφοράς SeaTalk ng® 81300

Οδηγίες εγκατάστασης iTC–5 87138
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2.2 Επισκόπηση προϊόντος
Το i70s είναι μια οθόνη οργάνου πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητες AIS. Σε
συνδυασμό με συμβατούς μορφοτροπείς και μια μονάδα iTC-5, το i70s παρέχει
μια λεπτομερή προβολή των δεδομένων του περιβάλλοντος, της πλοήγησης και
του σκάφους.

Το i70s έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Έγχρωμη οθόνη LCD 4.1” υψηλής φωτεινότητας με ευρείες γωνίες προβολής
• Συμβατότητα με SeaTalk ng®, NMEA 2000 και SeaTalk
• Παντός καιρού οπτικά συνδεδεμένη οθόνη LCD
• Μεγάλους, ευκρινείς χαρακτήρες (έως 43 χιλ. / 1,7 ίντσες) για εύκολη ανάγνωση
σε οποιεσδήποτε συνθήκες

• Εύχρηστο λειτουργικό σύστημα LightHouseTM

• Αναμεταδότη AIS και εμφάνιση στόχων AIS
• Οι προβολές δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: Άνεμο, Ταχύτητα, Βάθος,
Tridata, Μηχανή, Περιβάλλον, Καύσιμα και Πλοήγηση

• Λειτουργία στα 12 V dc
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Αδιαβροχοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα IPX6 και IPX7

Πληροφορίες για το έγγραφο και το προϊόν 17
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3.1 Λίστα ελέγχου εγκατάστασης
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Εργασία εγκατάστασης
1 Σχεδιάστε το σύστημά σας.
2 Συγκεντρώστε όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα εργαλεία.
3 Τοποθετήστε τον εξοπλισμό.
4 Περάστε όλα τα καλώδια.
5 Ανοίξτε οπές για τα καλώδια και την τοποθέτηση.
6 Πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις στον εξοπλισμό.
7 Στερεώστε τον εξοπλισμό στη θέση του.
8 Ενεργοποιήστε το σύστημα και ελέγξτε τη λειτουργία του.

Σχεδιάγραμμα
Το σχεδιάγραμμα είναι σημαντικό κομμάτι στο σχεδιασμό κάθε εγκατάστασης.
Επίσης, είναι χρήσιμο για τυχόν μελλοντικές προσθήκες ή για τη συντήρηση του
συστήματος. Το σχεδιάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
• Τη θέση όλων των εξαρτημάτων
• Υποδοχές, τύπους καλωδίων, διαδρομές και μήκη
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3.2 Παρεχόμενα εξαρτήματα
Τα παρακάτω εξαρτήματα παρέχονται με το προϊόν σας.

1. Τεκμηρίωση
2. Τσιμούχα στεγανοποίησης πλαισίου
3. Καλώδιο διακλάδωσης 400 χιλ. (15,7 ίντσες)SeaTalk ng® (A06038)
4. Οθόνη οργάνου i70s (παρέχεται με πληκτρολόγιο και τοποθετημένη μαύρη

πρόσοψη (A80353))
5. Κάλυμμα ηλίου (A80357)
6. Εφεδρική πρόσοψη από κόκκινο μπρούντζο (A80354)
7. 4 εξαρτήματα στερέωσης
Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία του προϊόντος για να μην προκαλέσετε βλάβη
ή να μην χαθούν εξαρτήματα, και ελέγξτε το περιεχόμενο του κουτιού σε σχέση
με την παραπάνω λίστα. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας και την τεκμηρίωση για
μελλοντική αναφορά.
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3.3 Συμβατοί μορφοτροπείς
Για να δείτε μια λίστα με τους συμβατούς μορφοτροπείς, ανατρέξτε στην ενότητα
Κεφάλαιο 18 Επιλογές και εξαρτήματα.
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3.4 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.

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.

Σχεδιασμός εγκατάστασης 23
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3.5 Εργαλεία
Απαιτούμενα εργαλεία για την εγκατάσταση

1. Δράπανο
2. Σέγα
3. Κατσαβίδι
4. Τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους (10 χιλ.

έως 30 χιλ.)
5. Λίμα
6. Κολλητική ταινία
7. Δράπανο κατάλληλου μεγέθους (1)

Σημείωση: (1) Το μέγεθος του δράπανου εξαρτάται από τον τύπο και το πάχος
του υλικού πάνω στο οποίο θα τοποθετηθεί η μονάδα.
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3.6 Τυπικά συστήματα
Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται τα προϊόντα που μπορούν να συνδεθούν
σε ένα τυπικό σύστημα.

Παράδειγμα: Απλό σύστημα περιβαλλοντικών δεδομένων

Στοιχείο Περιγραφή
1 Οθόνη οργάνου (π.χ. i70s)
2 Τροφοδοσία 12 V dc SeaTalk ng®

3 Μετατροπέας iTC-5
4 Μορφοτροπέας βάθους (Αναλογικός)
5 Μορφοτροπέας ταχύτητας/θερμοκρασίας

(Αναλογικός)
6 Μορφοτροπέας ανέμου (Αναλογικός)
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Παράδειγμα: Διευρυμένο σύστημα χωρίς αυτόματο πιλότο

Στοιχείο Περιγραφή
1 Δέκτης/πομποδέκτης AIS (AIS350 / AIS650)
2 Οθόνη οργάνων (π.χ. i70s)
3 LifeTag — Σύστημα MOB (Άνθρωπος στη θάλασσα)
4 Δέκτης GPS/GNSS SeaTalk ng® (π.χ. RS130)
5 Τροφοδοσία 12 V dc SeaTalk ng®

6 Μαγνητική πυξίδα ηλεκτρονικού τύπου (fluxgate)
7 Μετατροπέας SeaTalk σε SeaTalk ng®

8 Συστήματα σκάφους/μηχανής
9 Μετατροπέας iTC-5
10 Αναφορά πηδαλίου διεύθυνσης
11 Μορφοτροπέας βάθους (Αναλογικός)
12 Μορφοτροπέας ανέμου (Αναλογικός)
13 Μορφοτροπέας ταχύτητας/θερμοκρασίας

(Αναλογικός)
14 ECI-100

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο της μηχανής,
μπορεί να είναι δυνατή η σύνδεση του
συστήματος μηχανής απευθείας στο κεντρικό
δίκτυο (backbone) SeaTalk ng® χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο προσαρμογέα SeaTalk ng® σε
DeviceNet. Αν δεν χρησιμοποιηθεί το ECI-100, τα
διαθέσιμα δεδομένα θα περιορίζονται μόνο στα
υποστηριζόμενα, τυπικά δεδομένα NMEA 2000.
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Παράδειγμα: Διευρυμένο σύστημα με αυτόματο πιλότο

Στοιχείο Περιγραφή
1 Δέκτης/πομποδέκτης AIS (AIS350 / AIS650)
2 Οθόνη οργάνου (π.χ. i70s)
3 LifeTag — Σύστημα MOB (Άνθρωπος στη θάλασσα)
4 Χειριστήριο πιλότου (π.χ. p70s ή p70Rs)
5 Αυτόματος πιλότος EvolutionTM

6 Δέκτης GPS/GNSS SeaTalk ng® (π.χ. RS130)
7 Μετατροπέας SeaTalk σε SeaTalk ng®

8 Μετατροπέας iTC-5
9 ACU (Μονάδα χειρισμού αυτόματου πιλότου)
10 ECI-100

Σημείωση: Ανάλογα με τον τύπο της μηχανής,
μπορεί να είναι δυνατή η σύνδεση του
συστήματος μηχανής απευθείας στο κεντρικό
δίκτυο (backbone) SeaTalk ng® χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο προσαρμογέα SeaTalk ng® σε
DeviceNet. Αν δεν χρησιμοποιηθεί το ECI-100, τα
διαθέσιμα δεδομένα θα περιορίζονται μόνο στα
υποστηριζόμενα, τυπικά δεδομένα NMEA 2000.

11 Συστήματα σκάφους/μηχανής
12 Μορφοτροπέας βάθους (Αναλογικός)
13 Μορφοτροπέας ανέμου (Αναλογικός)
14 Μορφοτροπέας ταχύτητας/θερμοκρασίας

(Αναλογικός)
15 Αναφορά πηδαλίου διεύθυνσης
16 Τροφοδοσία 12 V dc / 24 V dc (τροφοδοσία

κεντρικού δικτύου (backbone) SeaTalk ng®.)
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3.7 Πρωτόκολλα συστήματος
Το προϊόν σας μπορεί να συνδεθεί σε διάφορα προϊόντα και συστήματα με
στόχο την κοινή χρήση πληροφοριών και κατ' επέκταση τη βελτίωση της
λειτουργικότητας όλου του συστήματος.
Αυτές οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω μιας σειράς διαφορετικών
πρωτοκόλλων. Η γρήγορη και ακριβής συλλογή και μεταφορά δεδομένων
επιτυγχάνεται με έναν συνδυασμό των ακόλουθων πρωτοκόλλων δεδομένων:
• SeaTalk ng®

• NMEA 2000
• SeaTalk

Σημείωση: Μπορεί να διαπιστώσετε ότι το σύστημά σας δεν χρησιμοποιεί
όλους τους τύπους συνδέσεων ή όλα τα όργανα που περιγράφονται σε αυτή
την ενότητα.

SeaTalkng ®
Το SeaTalkng ® (επόμενης γενιάς) είναι ένα βελτιωμένο πρωτόκολλο για τη
σύνδεση συμβατών ναυτικών οργάνων και εξοπλισμού. Αντικαθιστά τα
παλαιότερα πρωτόκολλα SeaTalk και SeaTalk2.
Το SeaTalkng ® χρησιμοποιεί ένα κεντρικό δίκτυο (backbone) στο οποίο
συνδέεται συμβατός εξοπλισμός μέσω διακλάδωσης. Μέσα από το κεντρικό
δίκτυο (backbone) μεταφέρονται δεδομένα και ρεύμα. Οι συσκευές με χαμηλή
κατανάλωση μπορούν να τροφοδοτούνται από το δίκτυο, αλλά ο εξοπλισμός
υψηλής τάσης θα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή σύνδεση τροφοδοσίας.
Το SeaTalkng ® είναι μια αποκλειστική επέκταση του NMEA 2000 και της
δοκιμασμένης τεχνολογίας δικτύου CAN Ακόμα, είναι δυνατή η σύνδεση
συμβατών συσκευών NMEA 2000 και SeaTalk και SeaTalk2 με τις κατάλληλες
συνδέσεις ή καλώδια προσαρμογέα όπως απαιτείται.

NMEA 2000
Το NMEA 2000 παρέχει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το NMEA 0183,
ιδιαίτερα όσον αφορά την ταχύτητα και τη συνδεσιμότητα. Υπάρχει δυνατότητα
ταυτόχρονης εκπομπής και λήψης έως 50 μονάδων σε έναν μόνο δίαυλο
οποιαδήποτε στιγμή, με κάθε κόμβο να διευθυνσιοδοτείται. Το πρότυπο
προορίζεται ειδικά για να επιτρέπει σε ένα ολόκληρο δίκτυο ηλεκτρονικών
ναυτικών οργάνων οποιουδήποτε κατασκευαστή να επικοινωνεί με έναν κοινό
δίαυλο, μέσω προτυποποιημένων τύπων και μορφών μηνυμάτων.

SeaTalk
Το SeaTalk είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει σε συμβατά όργανα να
συνδέονται μεταξύ τους και να μοιράζονται δεδομένα.
Το σύστημα καλωδίων SeaTalk χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συμβατών
οργάνων και εξοπλισμού. Το καλώδιο μεταφέρει ρεύμα και δεδομένα και
επιτρέπει τη σύνδεση χωρίς να απαιτείται κεντρικός επεξεργαστής.
Στο σύστημα SeaTalk μπορείτε να προσθέσετε όργανα και λειτουργίες, απλά
συνδέοντάς τα στο δίκτυο. Ο εξοπλισμός SeaTalk μπορεί επίσης να επικοινωνεί
με εξοπλισμό άλλης επωνυμίας μέσω του προτύπου NMEA 0183, με την
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται κατάλληλη διασύνδεση.
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3.8 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Σημαντικό: Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει της
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που αναφέρονται στην ενότητα Κεφάλαιο 1
Σημαντικές πληροφορίες του παρόντος εγγράφου.
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3.9 Γενικές απαιτήσεις θέσης
Σημαντικά θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή της
κατάλληλης θέσης για το προϊόν σας:
Αυτό το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί και επάνω και κάτω από το κατάστρωμα.
Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που:
• Θα προστατεύεται από φυσικές φθορές και υπερβολικούς κραδασμούς.
• Θα αερίζεται καλά και θα βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας.
• Θα βρίσκεται μακριά από κάθε πιθανή πηγή ανάφλεξης, π.χ. μηχανοστάσιο,
δεξαμενές καυσίμων ή χώρος φύλαξης φιαλών αερίου.

Κατά την επιλογή σημείου για την τοποθέτηση του προϊόντος, πρέπει να λάβετε
υπόψη σας τα παρακάτω προκειμένου να διασφαλίσετε την αξιόπιστη και
απρόσκοπτη λειτουργία του:
• Πρόσβαση — Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να συνδέσετε τα καλώδια
στο προϊόν χωρίς να τα λυγίσετε υπερβολικά.

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

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

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

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

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

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

Απόσταση ασφαλείας από πυξίδες
Για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές από τις μαγνητικές πυξίδες του σκάφους,
βεβαιωθείτε ότι τηρείται επαρκής απόσταση από το προϊόν.
Κατά την επιλογή της κατάλληλης θέσης για το προϊόν, θα πρέπει να επιδιώκετε να
τηρείται η μέγιστη δυνατή απόσταση από τις πυξίδες. Συνήθως, η απόσταση αυτή
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μ. (3 πόδια) προς όλες τις κατευθύνσεις. Ωστόσο,
σε ορισμένα μικρότερα σκάφη ενδέχεται να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση του
προϊόντος σε τόσο μεγάλη απόσταση από την πυξίδα. Σε αυτήν την περίπτωση,
κατά την επιλογή της θέσης του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πυξίδα δεν
επηρεάζεται από το προϊόν όταν είναι ενεργοποιημένο.

Θέματα σχετικά με τη γωνία θέασης
Επειδή η αντίθεση, τα χρώματα και η νυχτερινή λειτουργία της οθόνης
επηρεάζονται από τη γωνία θέασης, η Raymarine συνιστά να ενεργοποιήσετε
προσωρινά την οθόνη κατά τη σχεδίαση της εγκατάστασης ώστε να μπορέσετε να
κρίνετε πιο εύκολα ποιο σημείο προσφέρει την καλύτερη γωνία θέασης.
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3.10 Διαστάσεις προϊόντος
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4.1 Γενικές οδηγίες καλωδίωσης

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

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

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

• 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.

Θωράκιση καλωδίων
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν θωρακιστεί σωστά και ότι η θωράκιση
καλωδίων είναι άθικτη (π.χ. δεν έχει φθαρεί ενώ πιέστηκε μέσα από μια στενή
περιοχή).
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4.2 Επισκόπηση συνδέσεων
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εντοπίσετε τις συνδέσεις
στο προϊόν.

Σύνδεσμος
Ποσότ-
ητα Σύνδεση: Κατάλληλα καλώδια
1 1. Κεντρικό δίκτυο

(backbone)
SeaTalk ng

2. Κεντρικό δίκτυο
(backbone) NMEA
2000

3. Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalk

1. Καλώδια
διακλάδωσης
SeaTalk ng

2. Καλώδιο
προσαρμογέα
SeaTalk ng σε
DeviceNet
(A06045)

3. Καλώδιο
προσαρμογέα
SeaTalk to
SeaTalk ng (A06073)
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Σύνδεση καλωδίων SeaTalkng ®

1. Περιστρέψτε τον δακτύλιο ασφάλισης στη μονάδα και τοποθετήστε τον στη
θέση απασφάλισης.

2. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου είναι σωστά προσανατολισμένο.
3. Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου.
4. Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης δεξιόστροφα (2 κλικ) στη θέση ασφάλισης.

Φορτίο προϊόντων SeaTalkng ®
Ο αριθμός των προϊόντων που μπορούν να συνδεθούν σε ένα κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalkng ® εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας κάθε προϊόντος
και το φυσικό συνολικό μήκος του κεντρικού δικτύου.
Τα προϊόντα SeaTalkng ® έχουν έναν Αριθμό αντιστοίχισης φορτίου (LEN), ο οποίος
υποδεικνύει την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος. Ο αριθμός LEN για κάθε
προϊόν υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
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4.3 Τροφοδοσία SeaTalkng ®
Η τροφοδοσία παρέχεται στο προϊόν μέσω του κεντρικού δικτύου (backbone)
SeaTalkng ®.
Ένα κεντρικό δίκτυο SeaTalkng ® απαιτεί μία τροφοδοσία 12 V dc , η οποία
συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalkng ®. Η τροφοδοσία μπορεί να
παρέχεται από τα εξής:
• μια μπαταρία (1) μέσω του πίνακα διανομής,
• μια μονάδα χειρισμού αυτόματου πιλότου (ACU)(2),
• έναν υπολογιστή πορείας SPX (2),
• για σκάφη 24 V απαιτείται μετατροπέας 5 A, ρυθμιζόμενης, συνεχούς
τροφοδοσίας 24 V dc σε 12 V dc.

Σημείωση:
• (1) Η μπαταρία που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση της μηχανής του
σκάφους ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του κεντρικού
δικτύου (backbone) SeaTalkng ®, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει
ξαφνικές πτώσεις τάσης κατά την εκκίνηση της μηχανής.

• (2) Το ACU-100 και το SPX-5 δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την
τροφοδοσία του κεντρικού δικτύου (backbone) SeaTalkng ®.

Σημείο σύνδεσης τροφοδοσίας SeaTalkng ®
Μικρά συστήματα
Αν το μήκος του κεντρικού δικτύου (backbone) είναι 60 μ. (197 πόδια) ή λιγότερο,
το σημείο σύνδεσης της τροφοδοσίας μπορεί να συνδεθεί σε οποιοδήποτε σημείο
του κεντρικού δικτύου.

Μεγάλα συστήματα
Αν το μήκος του κεντρικού δικτύου (backbone) είναι μεγαλύτερο από 60 μ.
(197 πόδια), το σημείο σύνδεσης της τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε ένα
σημείο που δημιουργεί ισορροπημένη άντληση ρεύματος από κάθε πλευρά του
κεντρικού δικτύου. Ο Αριθμός αντιστοίχισης φορτίου (LEN) χρησιμοποιείται για
τον προσδιορισμό του σημείου σύνδεσης τροφοδοσίας για το σύστημα.
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Στο παραπάνω παράδειγμα, το σύστημα έχει συνολικό LEN 10 και έτσι το βέλτιστο
σημείο σύνδεσης θα πρέπει να έχει LEN 5 σε κάθε πλευρά του σημείου σύνδεσης.

Ονομαστικές τιμές ασφάλειας σε σειρά και θερμικού διακόπτη
Η παροχή τροφοδοσίας του δικτύου SeaTalkng ® απαιτεί την τοποθέτηση μιας
ασφάλειας σε σειρά ή ενός 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.

Φορτίο συστήματος SeaTalkng ®
Το μέγιστο φορτίο/LEN για ένα σύστημα SeaTalkng ® εξαρτάται από το μήκος του
κεντρικού δικτύου (backbone).

Τύπος φορτίου
Μήκος κεντρικού
δικτύου (backbone) Συνολικό LEN

Μη ισορροπημένο 20 m (66 ft) 40

Μη ισορροπημένο 40 m (131 ft) 20

Μη ισορροπημένο 60 m (197 ft) 14

Ισορροπημένο 60 μ. (197 πόδια) ή
λιγότερο

100

Ισορροπημένο 80 m (262 ft) 84

Ισορροπημένο 100 m (328 ft) 60

Ισορροπημένο 120 m (394 ft) 50

38



Τύπος φορτίου
Μήκος κεντρικού
δικτύου (backbone) Συνολικό LEN

Ισορροπημένο 140 μ. έως 160 μ. (459
πόδια έως 525 πόδια)

40

Ισορροπημένο 180 μ. έως 200 μ. (591
πόδια έως 656 πόδια)
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Διανομή τροφοδοσίας — SeaTalkng ®
Συστάσεις και βέλτιστη πρακτική
• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια τροφοδοσίας SeaTalkng ®. ΜΗΝ
χρησιμοποιήσετε καλώδιο τροφοδοσίας που έχει σχεδιαστεί για άλλη συσκευή
ή παρέχεται με άλλη συσκευή.

• 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
• Τα καλώδια τροφοδοσίας SeaTalkng ® μπορούν να συνδεθούν απευθείας
στην μπαταρία του σκάφους, μέσω ασφάλειας ή διακόπτη με την κατάλληλη
ονομαστική τιμή.

• ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετήσετε μια ασφάλεια ή έναν διακόπτη με κατάλληλη
ονομαστική τιμή ανάμεσα στον κόκκινο αγωγό και στον θετικό ακροδέκτη της
μπαταρίας.

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

• Εάν είναι απαραίτητο να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλα βαθμονομημένο καλώδιο και να υπάρχει
επαρκής ισχύς (12 V dc) στη σύνδεση τροφοδοσίας του κεντρικού δικτύου
(backbone) SeaTalkng ®.
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A Περίπτωση σύνδεσης μπαταρίας Α: Ενδείκνυται για σκάφη με κοινό
σημείο γείωσης RF. Σε αυτή την περίπτωση, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
του προϊόντος διαθέτει ξεχωριστό αγωγό γείωσης, θα πρέπει να
συνδέσετε αυτόν τον αγωγό στο κοινό σημείο γείωσης του σκάφους.

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

Υλοποίηση — Σύνδεση σε πίνακα διανομής

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

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

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

• Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να τηρείτε τις προτεινόμενες ονομαστικές τιμές
των διακοπτών / ασφαλειών που αναφέρονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος.
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• Εάν είναι απαραίτητο να επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλα βαθμονομημένο καλώδιο και να υπάρχει
επαρκής ισχύς (12 V dc) στη σύνδεση τροφοδοσίας του κεντρικού δικτύου
(backbone) SeaTalkng ®.

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

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

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

1 Θετική σειρά (+)
2 Αρνητική σειρά (-)
3 Διακόπτης κυκλώματος
4 Ασφάλεια

Όπου είναι δυνατόν, συνδέστε μεμονωμένα μέρη του εξοπλισμού με
μεμονωμένους διακόπτες κυκλώματος. Όπου δεν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε
μεμονωμένες ασφάλειες σε σειρά, για να παρέχετε την απαραίτητη προστασία.
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Προειδοποίηση: Γείωση προϊόντος
Πριν τροφοδοτήσετε αυτό το προϊόν με ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι
έχει γειωθεί σωστά, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες.

Προειδοποίηση: Συστήματα θετικής γείωσης
Μην συνδέσετε αυτήν τη μονάδα σε σύστημα με θετική γείωση.
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4.4 Τοποθέτηση συσκευής φερρίτη σε καλώδιο
Το προϊόν σας συνοδεύεται από συσκευές φερρίτη για καλώδια. Για λόγους
συμμόρφωσης με την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), η
παρεχόμενη συσκευή φερρίτη πρέπει να τοποθετείται στο καλώδιο σύμφωνα με
τις παρακάτω οδηγίες.

1. Η συσκευή φερρίτη πρέπει να τοποθετείται στο άκρο του καλωδίου που
βρίσκεται πιο κοντά στη συσκευή.

2. Η συσκευή φερρίτη πρέπει να τοποθετείται στην απόσταση που καθορίζεται
στην παραπάνω εικόνα.

3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φερρίτη είναι καλά στερεωμένη έτσι ώστε να μην
μετακινηθεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο καλώδιο.

Καλώδια και συνδέσεις 43



4.5 Σύνδεση SeaTalk ng

Σημείωση: Στο παρακάτω παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήθηκε μονάδα ACU-100,
το δίκτυο SeaTalk ng θα απαιτούσε αποκλειστική τροφοδοσία 12 V dc διότι η
μονάδα ACU-100 δεν παρέχει τροφοδοσία στο δίκτυο SeaTalk ng.

Παράδειγμα: Σύστημα SeaTalkng ® με αυτόματο πιλότο Evolution™ και iTC-5

1 Μονάδα ACU
2 Οθόνη οργάνου πολλαπλών λειτουργιών i70s
3 Χειριστήριο πιλότου p70s / p70Rs (εικονίζεται το p70Rs)
4 Τροφοδοσία 12 V dc σκάφους
5 Μονάδα EV
6 Σύνδεσμος SeaTalkng ® 5 εξόδων
7 Μορφοτροπέας αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης
8 Μετατροπέας iTC-5
9 Μορφοτροπέας βάθους
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10 Μορφοτροπέας ανέμου
11 Μορφοτροπέας ταχύτητας

Σημείωση: Στο παραπάνω παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήθηκε μονάδα ACU-100,
το δίκτυο SeaTalkng θα απαιτούσε αποκλειστική τροφοδοσία 12 V dc διότι η
μονάδα ACU-100 δεν παρέχει τροφοδοσία στο δίκτυο SeaTalkng ®.

Παράδειγμα: Σύστημα SeaTalkng ® με SPX SmartPilot και μονάδες
μορφοτροπέων

Στοιχείο Περιγραφή
1 SPX (παρέχει 12 V στο δίκτυο SeaTalkng ®.)
2 Οθόνες οργάνου πολλαπλών λειτουργιών i70s
3 Χειριστήριο πιλότου p70s / p70Rs (εικονίζεται το p70s)
4 Τροφοδοσία 12 V dc σκάφους
5 Σύνδεσμοι SeaTalkng ® 5 εξόδων με τερματιστές
6 Μονάδες μορφοτροπέων
7 Αισθητήρας αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης
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Στοιχείο Περιγραφή
8 Μαγνητική πυξίδα ηλεκτρονικού τύπου (fluxgate)
9 Μορφοτροπέας ανέμου
10 Μορφοτροπέας ταχύτητας
11 Μορφοτροπέας βάθους
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4.6 Σύνδεση NMEA 2000
Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Να χρησιμοποιήσετε το κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalk ng® και να
συνδέσετε τις συσκευές NMEA 2000 με καλώδιο διακλάδωσης, ή

• Να συνδέσετε τη μονάδα μέσω καλωδίου διακλάδωσης DeviceNet σε υπάρχον
κεντρικό δίκτυο (backbone) NMEA 2000.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να συνδέσετε 2 τερματικά κεντρικά δίκτυα (backbone)
μεταξύ τους, εκτός εάν τοποθετήσετε μια πύλη απομόνωσης ανάμεσά τους.

Σύνδεση εξοπλισμού NMEA 2000 στο κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalk ng®

1. Συσκευή NMEA 2000
2. Καλώδιο προσαρμογέα SeaTalk ng® σε DeviceNet
3. Κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalk ng®.
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Σύνδεση της μονάδας σε υπάρχον κεντρικό δίκτυο (backbone) NMEA 2000
(DeviceNet)

1. Συσκευή SeaTalk ng® π.χ. i70s / p70s / p70Rs (εικονίζεται το i70s)
2. Καλώδιο προσαρμογέα SeaTalk ng® σε DeviceNet
3. Σύνδεσμος τύπου DeviceNet
4. Κεντρικό δίκτυο (backbone) NMEA 2000
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4.7 Σύνδεση SeaTalk
Οι συνδέσεις με υπάρχον σύστημα SeaTalk πρέπει να γίνονται με τη χρήση
καλωδίου προσαρμογέα SeaTalk σε SeaTalk ng®.

Παράδειγμα βασικού συστήματος SeaTalk

1 Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη
2 i60 Wind (Όργανο SeaTalk ng® Wind)
3 i50 Depth (Όργανο SeaTalk ng® Depth)
4 i50 Speed (Όργανο SeaTalk ng® Speed)
5 i70s (Οθόνη οργάνου πολλαπλών λειτουργιών SeaTalk ng®)
6 Καλώδια διακλάδωσης SeaTalk ng®

7 Καλώδια προσαρμογέα SeaTalk σε SeaTalk ng®

8 Μορφοτροπέας ταχύτητας
9 Μορφοτροπέας βάθους
10 Υπολογιστής πορείας SeaTalk (παρέχει ισχύ 12 V dc στο

δίκτυο SeaTalk .)
11 ST6002(Χειριστήριο πιλότου SeaTalk )
12 Τροφοδοσία 12 / 24 V dc
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Προστασία τροφοδοσίας SeaTalk
Η τροφοδοσία πρέπει να προστατεύεται με ασφάλεια 5 Α ή διακόπτη κυκλώματος
που προσφέρει ανάλογη προστασία.
Η Raymarine συνιστά τη σύνδεση της τροφοδοσίας σε σύστημα SeaTalk έτσι ώστε
να αντλείται το ίδιο ρεύμα σε κάθε πλευρά του σημείου σύνδεσης τροφοδοσίας.
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4.8 Συνδέσεις μορφοτροπέων

Σύνδεση iTC-5
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση iTC-5 στο κεντρικό δίκτυο (backbone)
SeaTalk ng® και τη σύνδεση μορφοτροπέων στο iTC-5, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση
που συνοδεύει το iTC-5.

Σύνδεση μονάδων μορφοτροπέων
Διατίθενται μονάδες μορφοτροπέων για τον άνεμο, το βάθος και την ταχύτητα.
Για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που
παρέχεται με τη μονάδα.

Στοιχείο Περιγραφή
1 Μορφοτροπέας ταχύτητας και

θερμοκρασίας
2 Μονάδα αισθητήρα ταχύτητας
3 Σύνδεσμος τύπου T SeaTalk ng®

1. Συνδέστε το μορφοτροπέα στη μονάδα. Τα τερματικά των μονάδων έχουν
χρωματική σήμανση. Βεβαιωθείτε ότι κάθε καλώδιο συνδέεται στο αντίστοιχο
τερματικό.

2. Συνδέστε τη μονάδα στο κεντρικό δίκτυο (backbone) SeaTalk ng® με καλώδιο
διακλάδωσης SeaTalk ng®και σύνδεσμο τύπου T. Οι μονάδες πρέπει να
βρίσκονται το πολύ έως 400 χιλ. (15,75 ίντσες) από το αντίστοιχο σημείο
σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο (backbone).
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Κεφάλαιο 5: Τοποθέτηση

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 5.1 Αφαίρεση πρόσοψης στη σελίδα 54
• 5.2 Αφαίρεση του πληκτρολογίου στη σελίδα 56
• 5.3 Τοποθέτηση στη σελίδα 57
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5.1 Αφαίρεση πρόσοψης

Αφαίρεση της πρόσοψης
Σημείωση: Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε την πρόσοψη. Μην
χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ασκήσετε πίεση στην πρόσοψη. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά.

1. Πιάστε το πάνω και το ένα πλαϊνό μέρος της πρόσοψης και τραβήξτε την
από τη μονάδα.

Πρέπει να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό "κλικ" καθώς απελευθερώνεται το
κάθε πλαϊνό μέρος.
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2. Τώρα, τραβήξτε την πρόσοψη από την αντίθετη πλευρά.
Τώρα, μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη από τη μονάδα.
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5.2 Αφαίρεση του πληκτρολογίου
Για να αφαιρέσετε το πληκτρολόγιο από τη μονάδα, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα.

• Προσοχή — Προσέξτε να μην λυγίσετε το καλώδιο διότι κάτι τέτοιο μπορεί να
εμποδίσει τη σωστή τοποθέτηση του πληκτρολογίου.

1. Αφαιρέστε την πρόσοψη.
2. Πιάστε την επάνω πλευρά του πληκτρολογίου και τραβήξτε το προς τα κάτω

για να το αφαιρέσετε από τη μονάδα.
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5.3 Τοποθέτηση

Έλεγχος πριν από την τοποθέτηση
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε επιφάνεια. Πριν τοποθετήσετε τη
μονάδα, βεβαιωθείτε για τα εξής:
• Έχετε επιλέξει κατάλληλο σημείο.
• Έχετε εντοπίσει τις καλωδιακές συνδέσεις και τη διαδρομή των καλωδίων.
• Έχετε αφαιρέσει την πρόσοψη.
• Έχετε αφαιρέσει το πληκτρολόγιο.

Διάγραμμα τοποθέτησης

Οδηγίες τοποθέτησης
1. Ελέγξτε τη θέση που έχετε επιλέξει για τη μονάδα. Πρέπει να είναι μια καθαρή

και επίπεδη επιφάνεια με αρκετό κενό χώρο πίσω από το πλαίσιο.
2. Στερεώστε το πρότυπο τοποθέτησης που συνοδεύει το προϊόν στην

επιλεγμένη θέση χρησιμοποιώντας προστατευτική ή αυτοκόλλητη ταινία.
3. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο πριόνι και ανοίξτε την

κεντρική τρύπα, όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο τοποθέτησης.
4. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο δράπανο, ανοίξτε

τρύπες-οδηγούς σε κάθε γωνία της περιοχής αποκοπής και, με μια σέγα, κόψτε
κατά μήκος του εσωτερικού άκρου της γραμμής αποκοπής.

5. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα χωράει στο κενό που έχει δημιουργηθεί και έπειτα
λιμάρετε τα κομμένα άκρα έως ότου γίνουν λεία.

6. Ανοίξτε τις υπόλοιπες απαιτούμενες τρύπες, όπως υποδεικνύεται στο πρότυπο
τοποθέτησης, για τα εξαρτήματα στερέωσης.

7. Αφαιρέστε το προστατευτικό της παρεχόμενης τσιμούχας, τοποθετήστε την
με την αυτοκόλλητη πλευρά πάνω στην οθόνη και πιέστε την σταθερά πάνω
στη φλάντζα.

8. Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια στη μονάδα.
9. Σύρετε τη μονάδα στη θέση της και στερεώστε τη με τα παρεχόμενα

εξαρτήματα στερέωσης.
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10. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο και την πρόσοψη.

Σημείωση: Το μέγεθος των τρυπών και η ροπή σύσφιξης εξαρτώνται από τον
τύπο και το πάχος του υλικού της επιφάνειας τοποθέτησης.

Σημείωση: Η παρεχόμενη τσιμούχα προσφέρει στεγανοποίηση μεταξύ της
μονάδας και μιας κατάλληλης επίπεδης και άκαμπτης επιφάνειας τοποθέτησης
ή της πυξιδοθήκης. Η τσιμούχα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις
τοποθετήσεις. Επίσης, εάν η επιφάνεια στερέωσης ή η πυξιδοθήκη δεν είναι
απόλυτα επίπεδη και άκαμπτη ή διαθέτει ανώμαλη επίστρωση, ενδέχεται να
είναι απαραίτητη η χρήση ναυτικού υλικού στεγανοποίησης.

Επανατοποθέτηση του πληκτρολογίου
Το πληκτρολόγιο παραμένει στη θέση του με τη βοήθεια των γλωττίδων
που υπάρχουν στο επάνω και στο κάτω άκρο του πληκτρολογίου. Για να
επανατοποθετήσετε το πληκτρολόγιο σωστά, πρέπει να μπουν στη θέση τους
όλες οι γλωττίδες.

1. Γύρετε το επάνω άκρο του πληκτρολογίου προς τα εμπρός και εισάγετε
το κάτω άκρο στη μονάδα, διασφαλίζοντας ότι οι γλωττίδες είναι
ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες υποδοχές τους.
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2. Σπρώξτε το επάνω άκρο του πληκτρολογίου προς τα πίσω και επάνω μέσα
στη μονάδα.

3. Πιέστε με τα δάχτυλά σας σε κάθε θέση γλωττίδας και βεβαιωθείτε ότι οι
γλωττίδες του πληκτρολογίου έχουν μπει στη θέση τους.

4. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη.
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6.1 Στοιχεία ελέγχου
Κουμπί Όνομα Λειτουργία

Λειτουργία Ενεργοποίηση,
Απενεργοποίηση,
Άνοιγμα μενού
φωτεινότητας, Ακύρωση,
Πίσω

Επάνω Μετακίνηση προς τα
επάνω, Αύξηση τιμών
ρύθμισης

Κάτω Μετακίνηση προς τα
κάτω, Μείωση τιμών
ρύθμισης

Μενού Άνοιγμα μενού, Επιλογή,
OK, Αποθήκευση
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6.2 Λειτουργία

Ενεργοποίηση της μονάδας
Η μονάδα θα ενεργοποιείται αυτόματα μαζί με το σύστημα, εκτός και εάν έχει ήδη
απενεργοποιηθεί μέσω του κουμπιού Λειτουργίας.
Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη:
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι η οθόνη να ενεργοποιηθεί

(για περίπου 2 δευτερόλεπτα).

Απενεργοποίηση της μονάδας
1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Λειτουργίας μέχρι το χρονόμετρο αντίστροφης

μέτρησης να φτάσει στο μηδέν και η οθόνη να απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Όταν είναι απενεργοποιημένη, η μονάδα εξακολουθεί να
καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ενέργειας από την μπαταρία. Εάν δεν θέλετε
κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε την παροχή τροφοδοσίας ή απενεργοποιήστε τον
διακόπτη.
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6.3 Ολοκλήρωση του οδηγού εκκίνησης
Την πρώτη φορά που θέτετε σε λειτουργία τη μονάδα ή μετά από επαναφορά
του συστήματος, εμφανίζεται ο Οδηγός εκκίνησης.
Ο Οδηγός ρύθμισης σάς καθοδηγεί στις παρακάτω βασικές ρυθμίσεις
διαμόρφωσης:
1. Γλώσσα
2. Τύπος σκάφους
3. Καλωσορίσατε

1. Με τα κουμπιά Επάνω και Κάτω, επισημάνετε τη γλώσσα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε στο περιβάλλον εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

2. Με τα κουμπιά Επάνω και Κάτω, επισημάνετε τον τύπο σκάφους που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε στο περιβάλλον εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί Μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
Εμφανίζεται η οθόνη καλωσορίσματος.

3. Επιλέξτε Συνέχεια.
Εμφανίζεται η πρώτη από τις προκαθορισμένες σελίδες των Αγαπημένων.

Σημείωση: Ο Οδηγός εκκίνησης δεν θα εμφανιστεί εάν αυτές οι ρυθμίσεις
έχουν ήδη οριστεί στο σύστημα στο οποίο η μονάδα είναι συνδεδεμένη.
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6.4 Ρυθμίσεις οθόνης

Ρύθμιση της φωτεινότητας οθόνης
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης LCD της μονάδας, όταν
δεν ανήκει σε ομάδα Κοινής φωτεινότητας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας.

Εμφανίζεται η σελίδα Φωτεινότητα οθόνης.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω και Κάτω για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα

στο επίπεδο που θέλετε.
3. Επιλέξτε OΚ.

Το χρονικό όριο της σελίδας Φωτεινότητα οθόνης θα λήξει μετά από 2
δευτερόλεπτα και θα γίνει αποθήκευση του νέου επιπέδου φωτεινότητας.

Κοινή φωτεινότητα
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ομάδες κοινής φωτεινότητας, το οποίο επιτρέπει την
ταυτόχρονη προσαρμογή της φωτεινότητας όλων των μονάδων που ανήκουν
στην ίδια ομάδα.
Τα παρακάτω προϊόντα είναι συμβατά με τις ομάδες κοινής φωτεινότητας:
• Οθόνες MFD με λογισμικό LightHouseTM

• Οθόνες οργάνων SeaTalk ng® και ελεγκτές πιλότων
• Ασύρματοι VHF με DSC Ray50 / Ray52 / Ray60 / Ray70
Οποιεσδήποτε προσαρμογές στο επίπεδο κοινής φωτεινότητας θα απεικονίζεται
σε όλες τις μονάδες που έχουν αντιστοιχιστεί στην ίδια ομάδα.

Οθόνη MFD LightHouseTM Οθόνη οργάνου / Χειριστήριο πιλότου

Ασύρματος VHF με DSC Ray50 /
Ray52 / Ray60 / Ray70

Μπορείτε να διαμορφώσετε πολλές ομάδες φωτεινότητας. Αυτές οι ομάδες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση της φυσικής θέσης των μονάδων
στο σκάφος σας. Για παράδειγμα, οι μονάδες που βρίσκονται στο πηδάλιο
μπορούν να ανήκουν σε μία ομάδα και οι μονάδες που βρίσκονται στην κόντρα
γέφυρα μπορούν να ανήκουν σε μια άλλη ομάδα.

Ξεκινώντας 65



Η κοινή φωτεινότητα απαιτεί:
• Όλες οι μονάδες να είναι συμβατές με τη λειτουργία κοινής φωτεινότητας (βλ.
τη λίστα με τις συμβατές μονάδες πιο πάνω).

• Η ρύθμιση Κοινή φωτεινότητα να έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση για όλες τις
μονάδες της ομάδας φωτεινότητας.

• Οι μονάδες να έχουν αντιστοιχιστεί σε ομάδες δικτύου.
• Όλες οι οθόνες της ομάδας να είναι συγχρονισμένες.

Εκχώρηση ομάδας δικτύου
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Κοινή φωτεινότητα και Χρώμα, η μονάδα
πρέπει να έχει αντιστοιχιστεί στην ίδια ομάδα δικτύου.
Οι συμβατές οθόνες οργάνων και τα χειριστήρια πιλότου μπορούν, επίσης, να
έχουν κοινόχρηστο το Χρωματικό συνδυασμό.
Από το μενού Ομάδα δικτύου: (Μενού > Ρύθμιση > Ρύθμιση συστήματος >
Ομάδα δικτύου)
1. Επιλέξτε την ομάδα δικτύου στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε τη μονάδα.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με ομάδες δικτύου:
• Καμία (default)
• Πηδάλιο 1
• Πηδάλιο 2
• Θάλαμος διακυβέρνησης
• Κόντρα γέφυρα
• Άρμπουρο
• Ομάδα 1 — Ομάδα 5

2. Επιλέξτε Φωτεινότητα/Χρώμα ομάδας.
3. Επιλέξτε Αυτή η ομάδα.
4. Επιλέξτε Συγχρονισμός.

Τώρα το σύστημα θα συγχρονίσει όλες τις μονάδες που έχουν αντιστοιχιστεί
στην ίδια ομάδα.

5. Επιλέξτε OK.
6. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 5 για όλες τις μονάδες.

Η θέση του μενού Κοινή φωτεινότητα στις οθόνες MFD LightHouseTM
είναι η εξής: (Αρχική οθόνη > Προσαρμογή > Προτιμήσεις οθόνης > Κοινή
φωτεινότητα)

Η ρύθμιση του επιπέδου φωτεινότητας θα επηρεάσει όλες τις μονάδες που είναι
αντιστοιχισμένες στην ίδια ομάδα.

Κατάργηση κοινής χρήσης μιας μονάδας
Μπορείτε να αφαιρέσετε τις οθόνες οργάνων και τα χειριστήρια πιλότου από
την Κοινή φωτεινότητα.

1. Πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για να εμφανιστεί η σελίδα κοινής
φωτεινότητας.
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2. Επιλέξτε Κατάργηση κοινής χρήσης.

Αν επιλέξετε Κοινή χρήση από τη σελίδα Φωτεινότητα οθόνης, θα γίνει
επαναφορά στην Κοινή φωτεινότητα.

Αλλαγή χρωματικού συνδυασμού
Από το μενού χρωμάτων: (Μενού > Ρυθμίσεις οθόνης > Χρώματα)
1. Επιλέξτε έναν χρωματικό συνδυασμό από τη λίστα

• Ημέρα 1
• Ημέρα 2
• Αντιστροφή
• Κόκκινο/Μαύρο

Om enheten är en del av en nätverksgrupp ändras det valda färgschemat på alla
skärmar som är en del av samma grupp.

Απόκριση οθόνης
Ρύθμιση της απόκρισης της οθόνης
Εάν ρυθμίσετε την απόκριση οθόνης σε χαμηλή τιμή, οι διακυμάνσεις των
δεδομένων θα εξομαλυνθούν για να έχετε πιο σταθερές ενδείξεις. Εάν ρυθμίσετε
την απόκριση οθόνης σε υψηλή τιμή, η εξομάλυνση θα είναι μικρότερη με
αποτέλεσμα οι ενδείξεις να έχουν πιο γρήγορη απόκριση.
Από το μενού Ρυθμίσεις οθόνης: (Μενού > Ρυθμίσεις οθόνης )
1. Επιλέξτε Απόκριση οθόνης.
2. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων:

• Ταχύτητα
• Βάθος
• Ταχύτητα ανέμου
• Γωνία ανέμου
• Κατεύθυνση

3. Ρυθμίστε την τιμή όπως θέλετε.
4. Επιλέξτε Αποθήκευση.
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6.5 Επισκόπηση πολλαπλών πηγών δεδομένων (MDS)
Όταν το σύστημα περιλαμβάνει πολλές παρουσίες μια πηγής δεδομένων,
πραγματοποιείται αυτόματη επιλογή της προτιμώμενης πηγής δεδομένων.
Η προτιμώμενη πηγή του συστήματος ενδέχεται να μην είναι η δική σας
προτιμώμενη πηγή, ή αν αντιμετωπίσετε διένεξη δεδομένων, μπορείτε να
επιλέξετε χειροκίνητα την πηγή δεδομένων που προτιμάτε.
Η ρύθμιση MDS σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την προτιμώμενη πηγή για
τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:
• Θέση GPS
• Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς GPS
• Ώρα & ημερομηνία
• Κατεύθυνση
• Βάθος
• Ταχύτητα
• Άνεμος
Συνήθως, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της αρχικής
εγκατάστασης ή κατά την προσθήκη νέου εξοπλισμού.
Για να είναι διαθέσιμη η δυνατότητα MDS, όλα τα προϊόντα του συστήματος, τα
οποία χρησιμοποιούν τις πηγές δεδομένων που αναφέρθηκαν προηγουμένως,
πρέπει να είναι συμβατά με τη δυνατότητα MDS. Το σύστημα θα αναφέρει
προϊόντα που ΔΕΝ είναι συμβατά με τη δυνατότητα MDS. Ενδέχεται να γίνει
αναβάθμιση του λογισμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα αυτών
των προϊόντων. Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για τα προϊόντα
σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Raymarine στο Web (www.raymarine.com).
Αν δεν υπάρχει λογισμικό συμβατό με τη δυνατότητα MDS για το προϊόν και ΔΕΝ
θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πηγή δεδομένων που είναι προτιμώμενη από το
σύστημα, πρέπει να αφαιρέσετε το μη συμβατό προϊόν από το σύστημα. Στη
συνέχεια, θα μπορέσετε να επιλέξετε την πηγή δεδομένων που εσείς προτιμάτε.

Σημείωση: Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των πηγών δεδομένων που
προτιμάτε, μπορείτε να προσθέσετε και πάλι τα μη συμβατά προϊόντα στο
σύστημα.

Επιλογή προτιμώμενης πηγής δεδομένων
Από το μενού Ρύθμιση συστήματος: (Μενού > Ρύθμιση > Ρύθμιση συστήματος)
1. Επιλέξτε Πηγές δεδομένων.
2. Επιλέξτε Τύπο δεδομένων.

Τώρα η μονάδα θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με όλες τις πηγές
για τον επιλεγμένο τύπο δεδομένων.
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3. Επιλέξτε την προτιμώμενη πηγή δεδομένων, ή
4. Επιλέξτε Αυτόματο για να οριστεί από το σύστημα.

Η ένδειξη ΕΝΕΡΓΟ εμφανίζεται δίπλα στην πηγή δεδομένων, η οποία είναι η
τρέχουσα πηγή για τον τύπο δεδομένων.
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6.6 Μενού Γρήγορες επιλογές
Το μενού Γρήγορες επιλογές (Μενού > Γρήγορες επιλογές) είναι ένα δυναμικό
μενού το οποίο εμφανίζει στοιχεία μενού που έχουν σχέση με τα δεδομένα που
εμφανίζονται στην τρέχουσα σελίδα Αγαπημένων ή στην προβαλλόμενη σελίδα
γρήγορης προβολής.

Στοιχεία μενού Γρήγορες επιλογές
Οι διαθέσιμες γρήγορες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την προβαλλόμενη
σελίδα ως εξής:

Προβαλλόμενη σελίδα Διαθέσιμες γρήγορες επιλογές

Μενού Επεξεργασία σελίδας

MOB (όταν είναι ενεργή η ειδοποίηση
ΜΟΒ)

ΜΟΒ

Μέγιστο βάθος Επαναφορά μέγιστου βάθους

Ελάχιστο βάθος Επαναφορά ελάχιστου βάθους

Μέγιστη ταχύτητα Επαναφορά μέγιστης ταχύτητας

Μέση ταχύτητα Επαναφορά μέσης ταχύτητας

Ταξίδι Επαναφορά ταξιδιού

Μέγ. SOG Επαναφορά μέγ. SOG

Μέση τιμή SOG Επαναφορά μέσης τιμής SOG
CMG & DMG Επαναφορά CMG & DMG

Μέγιστη θερμοκρασία θάλασσας Επαναφορά μέγ. θερμοκρασίας
θάλασσας

Ελάχιστη θερμοκρασία θάλασσας Επαναφορά ελάχ. θερμοκρασίας
θάλασσας

Μέγιστη θερμοκρασία αέρα Επαναφορά μέγ. θερμοκρασίας αέρα

Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα Επαναφορά ελάχ. θερμοκρασίας
αέρα

Μέγιστο AWA Επαναφορά μέγιστου AWA

Ελάχιστο AWA Επαναφορά ελάχιστου AWA

Μέγιστο AWS Επαναφορά μέγ. AWS

Ελάχιστο AWS Επαναφορά ελάχ. AWS

Μέγιστο TWA Επαναφορά μέγ. TWA

Ελάχιστο TWA Επαναφορά ελάχ. TWA

Μέγιστο TWS Επαναφορά μέγ. TWS

Ελάχιστο TWS Επαναφορά ελάχ. TWS

Έναρξη χρονόμετρου

Διακοπή χρονόμετρου

Μηδενισμός χρονόμετρου

Χρονόμετρο

Ρύθμιση ωρών έναρξης

Γράφημα Χρονική κλίμακα

Σελίδα "Προβολή δεδομένων" Προσθήκη στα αγαπημένα
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Προβαλλόμενη σελίδα Διαθέσιμες γρήγορες επιλογές

Προβολή στόχων AIS — (Εμφανίζεται
μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα κατεύθυνσης ή σταθερής
ταχύτητας COG.)

Εύρος AIS

AIS

Αθόρυβη λειτουργία AIS
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7.1 Τύποι μορφοτροπέων
Οι μορφοτροπείς που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα μπορούν να
βαθμονομηθούν μέσω της οθόνης.

Τύπος μορφοτροπέα Σύνδεση

Μορφοτροπείς βάθους σύνδεση μέσω iTC-5 ή μονάδας Depth

Μορφοτροπείς ταχύτητας και
θερμοκρασίας

σύνδεση μέσω iTC-5 ή μονάδας Speed

Μορφοτροπείς ανέμου σύνδεση μέσω iTC-5 ή μονάδας Wind

Έξυπνοι μορφοτροπείς σύνδεση απευθείας στο SeaTalk ng®

Μαγνητική πυξίδα ηλεκτρονικού
τύπου (fluxgate)

σύνδεση μέσω iTC-5

Αναφορά πηδαλίου διεύθυνσης σύνδεση μέσω iTC-5
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7.2 Βαθμονόμηση βάθους

Διαφορά βάθους
Τα βάθη μετρώνται από τον μορφοτροπέα μέχρι τον πυθμένα και μπορείτε
να εφαρμόσετε μια τιμή διαφοράς στα δεδομένα βάθους, προκειμένου η
εμφανιζόμενη ένδειξη βάθους να απεικονίζει το βάθος του πυθμένα από την
καρίνα (αρνητική διαφορά) ή από την ίσαλο γραμμή (θετική διαφορά).
Πριν επιχειρήσετε να ορίσετε τη διαφορά σε σχέση με την ίσαλο γραμμή ή την
καρίνα, πρέπει να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του μορφοτροπέα
και της ίσαλου γραμμής ή του κάτω μέρους της καρίνας του σκάφους, αντίστοιχα.
Έπειτα, ορίστε την κατάλληλη τιμή διαφοράς βάθους.

1 Διαφορά από την
ίσαλο γραμμή

Οι μεγαλύτερες από το μηδέν τιμές (θετικές
τιμές) απεικονίζουν μια διαφορά από την
ίσαλο γραμμή.

2 Μορφοτροπέας Η μηδενική διαφορά απεικονίζει το βάθος
από τη θέση του μορφοτροπέα.

3 Διαφορά από την
καρίνα

Οι μικρότερες από το μηδέν τιμές (αρνητικές
τιμές) απεικονίζουν μια διαφορά από την
καρίνα.

Ρύθμιση διαφοράς βάθους
Η βαθμονόμηση βάθους περιλαμβάνει ρύθμιση της αντιστάθμισης βάθους η οποία
έχει σχέση με τη θέση τοποθέτησης του μορφοτροπέα βάθους.
Σε οποιαδήποτε αγαπημένη σελίδα:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο
μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. * Επιλέξτε Βάθος.

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

7. Επιλέξτε Διαφορά βάθους.
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8. * Επιλέξτε Βάθος από:.
Θα εμφανιστεί η λίστα με τις αντισταθμίσεις του μορφοτροπέα:
• Ίσαλος γραμμή
• Καρίνα
• Μορφοτροπέας (default)

9. Επιλέξτε τη θέση από την οποία θέλετε να γίνει λήψη των μετρήσεων βάθους.
Μετά την επιλογή, εμφανίζεται η σελίδα Μετατόπιση βάθους. Αν έχετε επιλέξει
Ίσαλος ή Καρίνα, πρέπει να εφαρμοστεί μια μετατόπιση βάθους.

10. Επιλέξτε Αντιστάθμιση:.
11. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να ρυθμίσετε τη μετατόπιση

βάθους στην τιμή που θέλετε.
Η τιμή μετατόπισης πρέπει να είναι ίδια με την μετρούμενη απόσταση:
• από την επιφάνεια του μορφοτροπέα έως την ίσαλο γραμμή, ή
• από την επιφάνεια του μορφοτροπέα έως τον πυθμένα της καρίνας.

12. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Η λανθασμένη ρύθμιση της μετατόπισης βάθους μπορεί να οδηγήσει σε
προσάραξη του σκάφους.
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7.3 Βαθμονόμηση ταχύτητας
Η βαθμονόμηση του μορφοτροπέα ταχύτητας είναι απαραίτητη επειδή η απόδοση
του μορφοτροπέα επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές όπως η θέση του
μορφοτροπέα, το σχήμα του κύτους και τα χαρακτηριστικά ροής του νερού. Ο
σκοπός της διαδικασίας βαθμονόμησης ταχύτητας είναι να διασφαλιστεί ότι οι
ενδείξεις της ταχύτητας στο όργανο απεικονίζουν την πραγματική ταχύτητα του
σκάφους.
Προκειμένου να επιτύχετε ακριβή αποτελέσματα, η βαθμονόμηση ταχύτητας
πρέπει να γίνει σε συνθήκες νηνεμίας, χωρίς παλίρροια και χωρίς ρεύματα.
Η βαθμονόμηση ταχύτητας ευθυγραμμίζει την καταγεγραμμένη ταχύτητα
(Ταχύτητα στο νερό) των οργάνων με τις παρακάτω τιμές:
• την Πραγματική ταχύτητα σκάφους (SOG), ή
• μια ταχύτητα αναφοράς

Παρεμβολές και άλλος εξοπλισμός
Για τις περισσότερες εγκαταστάσεις απαιτείται μόνο μια βαθμονόμηση ταχύτητας
1 σημείου.
Αν η βαθμονόμηση 1 σημείου δεν παρέχει επαρκώς ακριβείς ενδείξεις ή
χρειάζεστε υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας για τις ενδείξεις ταχύτητας, τότε
πρέπει να εκτελέσετε μια βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής.
Συνιστούμε να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής
διαδρομής σε όσο το δυνατό περισσότερες ταχύτητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τα σκάφη πλαναρίσματος.
* Οι συμβατικοί αισθητήρες ταχύτητας υποστηρίζουν το πολύ έως 5 ταχύτητες
βαθμονόμησης και οι έξυπνοι αισθητήρες (π.χ. DST800) υποστηρίζουν έως 8.
Εάν απαιτείται, σε κάθε σημείο βαθμονόμησης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί
ένας συντελεστής βαθμονόμησης για περαιτέρω ευθυγράμμιση της ένδειξης
καταγεγραμμένης ταχύτητας στις διάφορες ταχύτητες του σκάφους.

Σημείωση: * Η βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής δεν μπορεί
να εκτελεστεί όταν ο μορφοτροπέας είναι συνδεδεμένος σε μια μονάδα Speed.

Παρεμβολές και άλλος εξοπλισμός
Για τις περισσότερες εγκαταστάσεις απαιτείται μόνο μια βαθμονόμηση ταχύτητας
1 σημείου. Η βαθμονόμηση πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας έναν τρόπο
υπολογισμού της πραγματικής ταχύτητας του σκάφους και ρυθμίζοντας την
εμφανιζόμενη ένδειξη, προκειμένου η καταγεγραμμένη ταχύτητα να συμφωνεί
με την εκτιμώμενη ταχύτητα.
Αν δεν έχετε δεδομένα SOG, τότε δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση
ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής.
Εάν απαιτείται, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα σημεία βαθμονόμησης και
να εφαρμόσετε έναν συντελεστή βαθμονόμησης για περαιτέρω ευθυγράμμιση
της καταγεγραμμένης ταχύτητας με την πραγματική ταχύτητα του σκάφους.

iTC-5 Smart (DST)

Μονάδα
αισθητήρα
ταχύτητας

SOG Χωρίς
SOG

SOG Χωρίς
SOG

SOG Χωρίς
SOG

Βαθμονόμηση
ταχύτητας 1
σημείου
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iTC-5 Smart (DST)

Μονάδα
αισθητήρα
ταχύτητας

Βαθμονόμηση
ταχύτητας
βάσει γνωστής
διαδρομής

Χειροκίνητη
βαθμονόμηση

Βαθμονόμηση ταχύτητας 1 σημείου
Για τις περισσότερες εγκαταστάσεις απαιτείται μόνο μια βαθμονόμηση ταχύτητας
1 σημείου.
Προαπαιτούμενα:
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχουν τα δεδομένα SOG ή θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια εναλλακτική μέθοδος για την εκτίμηση της
ταχύτητας του σκάφους (π.χ. η ταχύτητα του σκάφους μπορεί να υπολογιστεί
χρησιμοποιώντας Δείκτες μέτρησης ναυτικών μιλίων ή παρόμοια ορόσημα μιας
γνωστής απόστασης).

• Θα πρέπει να βρίσκεστε εν πλω και να έχετε αρκετό χώρο για να κάνετε
ελιγμούς ανεμπόδιστα.

• Προκειμένου να επιτύχετε ακριβή αποτελέσματα, πρέπει να υπάρχουν
συνθήκες νηνεμίας, χωρίς παλίρροια και χωρίς ρεύματα.

Από μια αγαπημένη σελίδα:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο
μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. * Επιλέξτε Ταχύτητα .

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

7. Επιλέξτε Βαθμονόμηση ταχύτητας.
8. Επιλέξτε Προσαρμογή αύξησης/μείωσης ταχύτητας.

Θα εμφανιστεί η σελίδα βαθμονόμησης ταχύτητας 1 σημείου.
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1. Ένδειξη ταχύτητας SOG
2. Ένδειξη τρέχουσας ταχύτητας
Εάν η τιμή SOG δεν υπάρχει, τότε στη θέση της θα εμφανίζονται παύλες.

9. Επιταχύνετε το σκάφος σας σε μια σταθερή, τυπική ταχύτητα πορείας.
10. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να ρυθμίσετε την ένδειξη

τρέχουσας ταχύτητας έτσι ώστε να συμφωνεί με την ένδειξη SOG ή να
συμφωνεί με την εκτιμώμενη ταχύτητα.

11. Επιλέξτε Τέλος όταν και οι δύο τιμές είναι ίδιες.
Θα εμφανιστεί η σελίδα ολοκλήρωσης βαθμονόμησης.

12. Επιλέξτε OΚ.
Εάν διαπιστώσετε σημαντική απόκλιση μεταξύ SOG και των ενδείξεων της
καταγεγραμμένης ταχύτητας σε διαφορετικές ταχύτητες του σκάφους, τότε
πρέπει να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση βαθμονόμησης ταχύτητας
βάσει γνωστής διαδρομής χρησιμοποιώντας την ταχύτητα SOG.

Δείκτες μέτρησης ναυτικών μιλίων
Όταν δεν υπάρχουν ούτε δεδομένα SOG αλλά και ούτε κάποιος άλλος αξιόπιστος
τρόπος υπολογισμού της ταχύτητας στο νερό (STW), οι δείκτες μέτρησης ναυτικών
μιλίων μπορεί να είναι χρήσιμοι για τη βαθμονόμηση της καταγεγραμμένης
ταχύτητας. Οι δείκτες μέτρησης ναυτικών μιλίων προσδιορίζονται με δύο ζεύγη
στύλων ή πύργων. Η απόσταση μεταξύ κάθε ζεύγους δεικτών είναι 1 ναυτικό μίλι.
Κάθε δείκτης σε ένα ζεύγος ξεχωρίζεται από το ταίρι του από την απόσταση και
το ύψος. Ο μπροστινός δείκτης βρίσκεται πιο κοντά στο νερό και σε μικρότερο
ύψος από τον δείκτη που βρίσκεται πίσω του.
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Δείκτες — πλευρική απεικόνιση

1. Μπροστινός δείκτης
2. Πίσω δείκτης
Όταν οι 2 δείκτες φαίνονται κατακόρυφα ευθυγραμμισμένοι, το σκάφος βρίσκεται
στη σωστή γραμμή εμβέλειας για να ξεκινήσει μια διαδικασία μέτρησης μιλίων.

Ευθυγράμμιση δείκτη

1. Αριστερά της γραμμής εμβέλειας
2. Πάνω στη γραμμή εμβέλειας
3. Δεξιά της γραμμής εμβέλειας
Το σκάφος θα πρέπει να βρίσκεται ήδη στην υψηλότερη ταχύτητα και μόλις
το πρώτο ζεύγος δεικτών φανεί ευθυγραμμισμένο, πρέπει να ξεκινήσει το
χρονόμετρο. Όταν το σκάφος περάσει το δεύτερο ζεύγος ευθυγραμμισμένων
δεικτών, το χρονόμετρο πρέπει να σταματήσει.
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Μέτρηση ενός ναυτικού μιλίου

1. Σημείο εκκίνησης (έναρξη του χρονόμετρου)
2. Μετρούμενο μίλι
3. Σημείο λήξης (διακοπή χρονόμετρου)
4. Πρώτο ζεύγος δεικτών
5. Δεύτερο ζεύγος δεικτών
Για πιο ακριβή ένδειξη, το σκάφος πρέπει να πραγματοποιήσει από 4 έως 6
διαδρομές και προς τις δύο κατευθύνσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη
συνθήκες παλίρροιας και ανέμου. Ο μέσος όρος του χρόνου που λαμβάνεται σε
όλες τις διαδρομές θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της καταγεγραμμένης
ταχύτητας.
Στη συνέχεια, η ταχύτητα του σκάφους μπορεί να ρυθμιστεί λαμβάνοντας τη
διανυθείσα απόσταση (1 ναυτικό μίλι) και διαιρώντας τη με το μέσο χρόνο για την
εκτέλεση της διαδρομής. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι η μέση ταχύτητα
του σκάφους σας σε κόμβους.

Βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής
χρησιμοποιώντας την ταχύτητα SOG
Εάν απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας από αυτό που επιτεύχθηκε με
τη διαδικασία βαθμονόμησης ταχύτητας 1 σημείου, τότε πρέπει να εκτελέσετε
βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής. Η βαθμονόμηση ταχύτητας
βάσει γνωστής διαδρομής θα διασφαλίσει ότι η ένδειξη της καταγεγραμμένης
ταχύτητας είναι ακριβής σε όλο το εύρος πλήρους ταχύτητας του σκάφους.
Προαπαιτούμενα:
• Πρέπει να υπάρχουν τα δεδομένα SOG.
• Θα πρέπει να βρίσκεστε εν πλω και να έχετε αρκετό χώρο για να κάνετε
ελιγμούς ανεμπόδιστα.

• Προκειμένου να επιτύχετε ακριβή αποτελέσματα, πρέπει να υπάρχουν
συνθήκες νηνεμίας, χωρίς παλίρροια και χωρίς ρεύματα.

Σημείωση: Η βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής δεν είναι
διαθέσιμη όταν γίνεται σύνδεση σε μονάδα Speed.

Τα παρακάτω βήματα περιγράφουν αναλυτικά τη μέθοδο της βαθμονόμησης:
• μορφοτροπείς ταχύτητας συνδεδεμένοι μέσω iTC-5
• το στοιχείο ταχύτητας έξυπνου μορφοτροπέα που είναι συνδεδεμένος
απευθείας στο δίκτυο SeaTalk ng.

Από μια αγαπημένη σελίδα:
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1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο
μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. * Επιλέξτε Ταχύτητα .

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

7. Επιλέξτε Βαθμονόμηση ταχύτητας.
8. Επιλέξτε Νέα βαθμονόμηση με SOG.

Θα χρειαστεί να προσθέσετε σημεία βαθμονόμησης στο εύρος των
ταχυτήτων που καλύπτουν την πλήρη ταχύτητα του σκάφους. Οι συμβατικοί
μορφοτροπείς μπορούν να έχουν έως 5 σημεία βαθμονόμησης και οι έξυπνοι
μορφοτροπείς μπορούν να έχουν έως 8. Ιδανικά, τα σημεία βαθμονόμησης
θα πρέπει να λαμβάνονται σε τακτές προσαυξήσεις σε όλο το εύρος της
ταχύτητας, με το τελευταίο σημείο βαθμονόμησης να βρίσκεται πιο κοντά
στη μέγιστη ταχύτητα του σκάφους.

Με τον μορφοτροπέα ταχύτητας συνδεδεμένο σε μονάδα Speed, τα 5
σημεία βαθμονόμησης ορίζονται σταθερά στη σειρά θέσεων 2, 4, 8, 16
και στους 32 κόμβους. Όταν προσθέτετε σημεία βαθμονόμησης κατά τη
διάρκεια βαθμονόμησης ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής, βεβαιωθείτε
ότι η ταχύτητα του σκάφους προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο
τις ταχύτητες στα σταθερά σημεία βαθμονόμησης, διότι ο συντελεστής
βαθμονόμησης που θα εφαρμοστεί θα είναι η διαφορά της ταχύτητας του
σκάφους και της ταχύτητας μεταξύ σταθερών σημείων βαθμονόμησης.

9. Επιλέξτε Έναρξη.
10. Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα του σκάφους είναι σταθερή στην ταχύτητα του

πρώτου σημείου βαθμονόμησης και επιλέξτε Προσθήκη.
11. Επαναλάβετε το βήμα 10 για όλα τα υπόλοιπα σημεία βαθμονόμησης,

διασφαλίζοντας ότι αυτά τα σημεία βρίσκονται σε ίση απόσταση μεταξύ
τους σε όλο το εύρος ταχυτήτων του σκάφους, από τη στάσιμη θέση μέχρι
τη μέγιστη ταχύτητα.
Όταν όλα τα σημεία βαθμονόμησης προστεθούν επιτυχώς, θα εμφανιστεί το
μήνυμα Η μικρορύθμιση ολοκληρώθηκε.

12. Επιλέξτε OΚ.
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Πίνακας βαθμονόμησης
Από προεπιλογή, οι μορφοτροπείς βαθμονόμησης περιλαμβάνουν ένα
προεπιλεγμένο σύνολο σημείων βαθμονόμησης τα οποία αντικαθίστανται κατά
την κανονική διαδικασία της βαθμονόμησης ταχύτητας. Τα σημεία βαθμονόμησης
είναι αποθηκευμένα στον πίνακα βαθμονόμησης. Μπορείτε να μεταβείτε στον
πίνακα από το μενού Για προχωρημένους.
Από το μενού Για προχωρημένους μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Να δείτε τον υπάρχοντα πίνακα βαθμονόμησης.
• Να προσαρμόσετε τα υπάρχοντα σημεία βαθμονόμησης (Προσθήκη,
Επεξεργασία ή Διαγραφή σημείων βαθμονόμησης).

• Να εισαγάγετε νέο πίνακα βαθμονόμησης.
• Να ελέγξετε την καταγεγραμμένη ταχύτητα σε σχέση με το SOG
• Να επαναφέρετε τον πίνακα βαθμονόμησης στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Προβολή του πίνακα βαθμονόμησης
Τα σημεία βαθμονόμησης αποθηκεύονται στον πίνακα βαθμονόμησης.
Από μια αγαπημένη σελίδα:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο
μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. * Επιλέξτε Ταχύτητα .

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

7. Επιλέξτε Βαθμονόμηση ταχύτητας.
8. Επιλέξτε Για προχωρημένους.
9. Επιλέξτε Προβολή πίνακα βαθμονόμησης.

Θα εμφανιστεί ο πίνακας βαθμονόμησης.

1. Μορφοτροπέας ταχύτητας συνδεδεμένος μέσω iTC-5 ή μονάδας
αισθητήρα ταχύτητας.

2. Έξυπνος μορφοτροπέας DST συνδεδεμένος απευθείας σε SeaTalk ng.
10. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για κύλιση προς τα επάνω και

προς τα κάτω μέσα στον πίνακα.
11. Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στο μενού Για προχωρημένους.

Έλεγχος ταχύτητας
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ταχύτητα οποιαδήποτε στιγμή από το μενού
Για προχωρημένους.
Από το μενού Για προχωρημένους:
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1. Επιλέξτε Έλεγχος ταχύτητας.
Θα εμφανιστεί η σελίδα Έλεγχος ταχύτητας:

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στη σελίδα Έλεγχος ταχύτητας από το μενού
Επεξεργασία επιλογών βαθμονόμησης: Για προχωρημένους > Προσαρμογή
πίνακα βαθμονόμησης > Έναρξη > Επιλογές > Έλεγχος ταχύτητας.

Χειροκίνητη ρύθμιση ενός συντελεστή βαθμονόμησης
Μπορείτε να ρυθμίσετε τους νέους συντελεστές βαθμονόμησης χειροκίνητα
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
• Θα πρέπει να βρίσκεστε εν πλω και να έχετε αρκετό χώρο για να κάνετε
ελιγμούς ανεμπόδιστα.

• Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια, θα πρέπει να υπάρχει νηνεμία και να μην
υπάρχει παλίρροια και ρεύματα.

• Θα χρειαστεί να βαθμονομήσετε κάθε σημείο ταχύτητας βαθμονόμησης,
ξεκινώντας από τη μικρότερη.

1. Σε συνθήκες νηνεμίας, χωρίς παλίρροια και χωρίς ρεύματα, κινήστε το σκάφος
με σταθερή ταχύτητα, περίπου στην επιλεγμένη ταχύτητα βαθμονόμησης, για
συγκεκριμένη, μετρημένη απόσταση.
Σημειώστε τα εξής:
• Τη μετρημένη απόσταση σε ναυτικά μίλια
• Την τρέχουσα τιμή ταχύτητας σε κόμβους
• Τον χρόνο, σε λεπτά, που χρειάστηκε για να καλυφθεί η μετρημένη
απόσταση

2. Υπολογίστε την πραγματική ταχύτητα στη μετρημένη απόσταση
χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό: (Ταχύτητα (S) = (60 x Απόσταση) / Χρόνος)
Η τιμή ‘60’ χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι ο υπολογισμός είναι σε
λεπτά και όχι σε ώρες ή δέκατα της ώρας.
π.χ. Απόσταση (D) = 14 ναυτικά μίλια, Χρόνος (T) = 105 λεπτά (1 ώρα 45 λεπτά)
άρα:
• S = (60 x D) / T
• S = (60 x 14) / 105
• S = 840 / 105
• S = 8 Kts
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3. Εάν η υπολογισμένη ταχύτητα είναι:
• Αν είναι ίδια με την τρέχουσα ταχύτητα (που σημειώσατε κατά τη
βαθμονόμηση ταχύτητας βάσει γνωστής διαδρομής), τότε η βαθμονόμηση
είναι σωστή σε αυτή την ταχύτητα, οπότε δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

• Αν δεν είναι ίδια με την τρέχουσα ταχύτητα. Υπολογίστε ένα νέο συντελεστή
βαθμονόμησης ως εξής: π.χ. αν η πραγματική ταχύτητα ισούται με 8
κόμβους, η υποδεικνυόμενη ταχύτητα ήταν 7,5 κόμβοι και ο παλαιός
συντελεστής βαθμονόμησης ήταν 1,4, τότε:
– νέος συντελεστής βαθμονόμησης = πραγματική ταχύτητα x παλαιός
συντελεστής / υποδεικνυόμενη ταχύτητα

– νέος συντελεστής βαθμονόμησης = 8 x 1,4 / 7,5
– νέος συντελεστής βαθμονόμησης = 11,2 / 7,5
– νέος συντελεστής βαθμονόμησης = 1,49

Προσθήκη σημείου βαθμονόμησης
Μπορείτε να προσθέσετε σημεία βαθμονόμησης χειροκίνητα στον πίνακα
βαθμονόμησης. Το σύνολο των σημείων βαθμονόμησης που μπορούν να
αποθηκευτούν προσδιορίζεται από τον τύπο του μορφοτροπέα ταχύτητας και
τη μέθοδο σύνδεσης.
Από το μενού του μορφοτροπέα που εντοπίστηκε: Μενού > Ρύθμιση > Ρύθμιση
μορφοτροπέα > Συνέχεια :
1. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο

μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

2. * Επιλέξτε Ταχύτητα .

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

3. Επιλέξτε Βαθμονόμηση ταχύτητας.
4. Επιλέξτε Για προχωρημένους.
5. Επιλέξτε Προσαρμογή βαθμονόμησης.
6. Επιλέξτε Έναρξη.

Θα εμφανιστεί ο τρέχων πίνακας βαθμονόμησης.
7. Επιλέξτε το σχετικό σημείο βαθμονόμησης από τον πίνακα.
8. Επιλέξτε Επιλογές.
9. Επιλέξτε Προσαρμογή σημείου βαθμονόμησης.
10. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να προσαρμόσετε την

εμφανιζόμενη καταγεγραμμένη ταχύτητα προκειμένου να συμφωνεί με το
SOG, εάν υπάρχει, ή να συμφωνεί με την εκτιμώμενη πραγματική ταχύτητα.

11. Επιλέξτε Προσθήκη.
12. Επιλέξτε OΚ.
13. Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 11 για κάθε σημείο βαθμονόμησης που θέλετε

να προσθέσετε.

Όσο περισσότερα είναι τα σημεία βαθμονόμησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η
ακρίβεια της καταγεγραμμένης ταχύτητας.

Σημείωση: Εάν το εμφανιζόμενο κείμενο είναι κόκκινο, τότε η νέα ένδειξη
παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από την αποθηκευμένη ένδειξη. Πρέπει να
προσθέσετε ένα σημείο βαθμονόμησης το οποίο να είναι πιο κοντά στην
αποθηκευμένη ένδειξη και να προσπαθήσετε ξανά.

Επεξεργασία σημείου βαθμονόμησης
Μπορείτε να επεξεργαστείτε χειροκίνητα τα υπάρχοντα σημεία βαθμονόμησης.
Από το μενού Για προχωρημένους:
1. Επιλέξτε Προσαρμογή πίνακα βαθμονόμησης.
2. Επιλέξτε Έναρξη.
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3. Επισημάνετε το σχετικό σημείο βαθμονόμησης από τον πίνακα.
4. Επιλέξτε Επιλογές.
5. Επιλέξτε Επεξεργασία σημείου βαθμονόμησης.

Θα εμφανιστεί η σελίδα προσαρμογής σημείου βαθμονόμησης.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να προσαρμόσετε τον

συντελεστή βαθμονόμησης για την επιλεγμένη ταχύτητα, προκειμένου να
συμφωνεί με τον νέο συντελεστή βαθμονόμησης.

7. Επιλέξτε Τέλος για να επιστρέψετε στον πίνακα βαθμονόμησης.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για όλα τα σημεία βαθμονόμησης που

απαιτούν προσαρμογή.
9. Επιλέξτε Τέλος όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή όλων των απαιτούμενων

σημείων βαθμονόμησης.

Διαγραφή σημείου βαθμονόμησης
Μπορείτε να διαγράψετε σημεία βαθμονόμησης από τον πίνακα βαθμονόμησης.
Από το μενού Προσαρμογή πίνακα βαθμονόμησης:
1. Επιλέξτε Έναρξη.
2. Επισημάνετε το σημείο βαθμονόμησης που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε Επιλογές.
4. Επιλέξτε Ναι για να το διαγράψετε.

Το σημείο βαθμονόμησης διαγράφεται από τον πίνακα βαθμονόμησης.

Επαναφορά του πίνακα βαθμονόμησης
Μπορείτε να κάνετε επαναφορά του πίνακα βαθμονόμησης στις εργοστασιακές,
προεπιλεγμένες τιμές ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Από το μενού Για προχωρημένους:
1. Επιλέξτε Επαναφορά προεπιλογών.
2. Επιλέξτε Ναι.
3. Επιλέξτε OΚ.
Γίνεται επαναφορά του πίνακα βαθμονόμησης στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Εισαγωγή νέου πίνακα βαθμονόμησης
Μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο πίνακα βαθμονόμησης χειροκίνητα. Ο
νέος πίνακας βαθμονόμησης αντικαθιστά τον υπάρχοντα πίνακα ο οποίος θα
διαγραφεί. Αυτό είναι χρήσιμο εάν σας έχει δοθεί συγκεκριμένος πίνακας
βαθμονόμησης για τον τύπο κύτους του σκάφους σας.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε τον νέο πίνακα βαθμονόμησης,
πρέπει να ρυθμίσετε τους συντελεστές βαθμονόμησης για κάθε σημείο
βαθμονόμησης.

Από το μενού Για προχωρημένους:
1. Επιλέξτε Εισαγωγή νέου πίνακα βαθμονόμησης.
2. Επιλέξτε Έναρξη.

Όλα τα υπάρχοντα σημεία βαθμονόμησης διαγράφονται και θα σας ζητηθεί να
εισαγάγετε νέα σημεία βαθμονόμησης.
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3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή
ταχύτητα για την οποία θέλετε να προσθέσετε ένα σημείο βαθμονόμησης.

4. Επιλέξτε Επόμενο.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να προσαρμόσετε τον

συντελεστή βαθμονόμησης στη σωστή τιμή.
6. Επιλέξτε Τέλος .
7. Επιλέξτε Προσθήκη για να προσθέσετε το επόμενο σημείο βαθμονόμησης.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7 για όλα τα σημεία βαθμονόμησης που θέλετε

να προσθέσετε.
9. Επιλέξτε Τέλος όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη όλων των σημείων

βαθμονόμησης.
10. Επιλέξτε OK.

Βαθμονόμηση θερμοκρασίας νερού
Μπορείτε να βαθμονομήσετε την ένδειξη της θερμοκρασίας νερού ως εξής:
Για να μετρήσετε τη θερμοκρασία του νερού, θα χρειαστείτε ένα κατάλληλο
θερμόμετρο.
Από μια αγαπημένη σελίδα:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο
μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. * Επιλέξτε Ταχύτητα .

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

7. Επιλέξτε Τρέχουσα θερμοκρασία.
8. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο θερμόμετρο για να μετρήσετε την πραγματική

θερμοκρασία του νερού.
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9. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να ταιριάξετε την
εμφανιζόμενη θερμοκρασία νερού με την πραγματική θερμοκρασία που
μετρήσατε με το θερμόμετρο.

10. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
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7.4 Βαθμονόμηση ανέμου

Βαθμονόμηση του ανέμου
• Θα πρέπει να βρίσκεστε εν πλω και να έχετε αρκετό χώρο για να κάνετε
ανεμπόδιστα έναν μεγάλο κύκλο με μικρή ταχύτητα.

• Θα πρέπει να υπάρχει νηνεμία και σταθερό αεράκι. Προσπαθήστε να
διασφαλίσετε ότι η περιστροφή και το βήμα του σκάφους δεν είναι υπερβολικά.

Από μια αγαπημένη σελίδα:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο
μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. * Επιλέξτε Άνεμος.

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

7. Επιλέξτε Βαθμονόμηση Xdcr ανέμου.
8. Κρατήστε την ταχύτητα του σκάφους κάτω από 2 κόμβους και, παρατηρώντας

την οθόνη, ξεκινήστε να κινείτε το σκάφος σε κύκλο. Έπειτα, πατήστε Έναρξη.
9. Συνεχίστε να κινείτε το σκάφος σε κύκλους μέχρι η ένδειξη Ολοκληρώθηκε

να εμφανιστεί στην οθόνη.
Εάν η ταχύτητα με την οποία στρίβετε είναι πολύ γρήγορη κατά τη διάρκεια
της βαθμονόμησης, θα εμφανιστεί το μήνυμα Μείωση ταχύτητας. Εάν συμβεί
αυτό, μειώστε την ταχύτητα στροφής. Για να το πετύχετε, μειώστε ταχύτητα
ή/και κάντε μεγαλύτερο κύκλο.

10. Επιλέξτε Συνέχεια.
11. Εάν χρειαστεί, πατήστε τα κουμπιά ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε την

αντιστάθμιση του ανεμοδείκτη με μη αυτόματο τρόπο.
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12. Πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία βαθμονόμησης και να
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να προσαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο κάθε στάδιο
των βημάτων βαθμονόμησης ορίζοντας τις σχετικές επιλογές στο μενού Άνεμος.

Ευθυγράμμιση του μορφοτροπέα ανέμου
• Θα πρέπει να βρίσκεστε εν πλω και να έχετε αρκετό χώρο για να κάνετε
ανεμπόδιστα έναν μεγάλο κύκλο με μικρή ταχύτητα.

• Θα πρέπει να υπάρχει νηνεμία και σταθερό αεράκι. Προσπαθήστε να
διασφαλίσετε ότι η περιστροφή και το βήμα του σκάφους δεν είναι υπερβολικά.

Στη σελίδα εντοπισμού αισθητήρων:
1. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο

μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

2. * Επιλέξτε Άνεμος.

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

3. Επιλέξτε Ευθυγράμμιση Xdcr ανέμου.
4. Τώρα, κατευθύνετε το σκάφος προς την κατεύθυνση του ανέμου και επιλέξτε

Συνέχεια.

Προσαρμογή του μορφοτροπέα ανέμου
Μπορείτε να προσαρμόσετε την αντιστάθμιση χειροκίνητα.
• Θα πρέπει να βρίσκεστε εν πλω και να έχετε αρκετό χώρο για να κάνετε
ανεμπόδιστα έναν μεγάλο κύκλο με μικρή ταχύτητα.

• Θα πρέπει να υπάρχει νηνεμία και σταθερό αεράκι. Προσπαθήστε να
διασφαλίσετε ότι η περιστροφή και το βήμα του σκάφους δεν είναι υπερβολικά.

Στη σελίδα εντοπισμού μορφοτροπέων:
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1. Κατευθύνετε το σκάφος προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Με το σκάφος να κατευθύνεται προς την κατεύθυνση του ανέμου, η τιμή
Γωνία φαινόμενου ανέμου (AWA) πρέπει να είναι 0 μοίρες.

2. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο
μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

3. * Επιλέξτε Άνεμος.

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

4. Επιλέξτε Προσαρμογή Xdcr ανέμου.
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5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να προσαρμόσετε την τιμή
αντιστάθμισης έτσι ώστε το αναφερόμενο AWA να είναι 0 μοίρες.

6. Επιλέξτε Επιλογή.

Προσαρμογή ταχύτητας φαινόμενου ανέμου
Για να εφαρμόσετε έναν συντελεστή βαθμονόμησης στην ένδειξη ταχύτητας
φαινόμενου ανέμου (AWS), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
• Για να εφαρμόσετε μια αντιστάθμιση στις ενδείξεις AWS, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια αναφορά ακριβείας για το AWS ως προς την οποία θα
συγκρίνετε την ένδειξη AWS του οργάνου.

• Θα πρέπει να υπάρχει νηνεμία και σταθερό αεράκι. Προσπαθήστε να
διασφαλίσετε ότι η περιστροφή και το βήμα του σκάφους δεν είναι υπερβολικά.

Στη σελίδα εντοπισμού αισθητήρων:
1. Επιλέξτε τη συσκευή που βαθμονομείτε στην οποία είναι συνδεδεμένος ο

μορφοτροπέας.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

2. * Επιλέξτε Άνεμος.

Σημαντικό: * Το βήμα ισχύει μόνο για το iTC-5.

3. Επιλέξτε Φαιν. ταχύτητα ανέμου.
Θα εμφανιστεί η σελίδα συντελεστή βαθμονόμησης AWS.
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4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να προσαρμόσετε τον
συντελεστή βαθμονόμησης μέχρι η ένδειξη AWS να συμφωνήσει με την πηγή
αναφοράς του AWS.

Η προεπιλεγμένη τιμή του συντελεστή βαθμονόμησης είναι 1.00 και ο
συντελεστής βαθμονόμησης μπορεί να ρυθμιστεί από 0.25 έως 2.00.

5. Επιλέξτε Επιλογή για να αποθηκεύσετε τον συντελεστή βαθμονόμησης.
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7.5 Βαθμονόμηση αναφοράς πηδαλίου διεύθυνσης
Μπορείτε να βαθμονομήσετε τον μορφοτροπέα αναφοράς του πηδαλίου
διεύθυνσης, ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε μια μονάδα iTC-5.
Ο μορφοτροπέας αναφοράς του πηδαλίου διεύθυνσης πρέπει να είναι
συνδεδεμένος σε μια σύνδεση αναφοράς του πηδαλίου διεύθυνσης της
μονάδας iTC-5 . Οι μορφοτροπείς αναφοράς του πηδαλίου διεύθυνσης που
είναι συνδεδεμένοι σε έναν αυτόματο πιλότο πρέπει να βαθμονομηθούν
χρησιμοποιώντας το χειριστήριο πιλότου.

Κεντράρισμα του πηδαλίου διεύθυνσης
Το κεντράρισμα του πηδαλίου διεύθυνσης απαιτεί μια μέθοδο αναγνώρισης της
πραγματικής θέσης του πηδαλίου διεύθυνσης.
Από μια αγαπημένη σελίδα:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε iTC-5.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. Επιλέξτε Πηδάλιο διεύθυνσης.
7. Επιλέξτε Κεντράρισμα πηδαλίου διεύθυνσης.

8. Στρίψτε το πηδάλιο μέχρι το πηδάλιο διεύθυνσης να κεντραριστεί.

Η αναφορά πηδαλίου διεύθυνσης έχει ενδείξεις στη βάση της και στο
βραχίονα του πηδαλίου διεύθυνσης. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι ενδείξεις είναι
ευθυγραμμισμένες.

9. Με το πηδάλιο διεύθυνσης κεντραρισμένο, επιλέξτε Ok.
Ο δείκτης στην οθόνη μηδενίζεται.
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10. Επιλέξτε Πίσω για να επιστρέψετε στο μενού Βαθμονόμηση πηδαλίου
διεύθυνσης.

Προσαρμογή της γωνίας του πηδαλίου διεύθυνσης
Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα τη γωνία του πηδαλίου διεύθυνσης.
Η χειροκίνητη προσαρμογή της γωνίας του πηδαλίου διεύθυνσης απαιτεί μια
μέθοδο αναγνώρισης της πραγματικής θέσης του πηδαλίου διεύθυνσης.
Στη σελίδα εντοπισμού αισθητήρων:
1. Βεβαιωθείτε ότι το πηδάλιο διεύθυνσης είναι κεντραρισμένο.
2. Επιλέξτε iTC-5.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.
3. Επιλέξτε Πηδάλιο διεύθυνσης.
4. Επιλέξτε Προσαρμογή γωνίας πηδαλίου διεύθυνσης.
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5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να προσαρμόσετε τον δείκτη
έτσι ώστε και ο δείκτης και οι αναφερόμενες γωνίες πηδαλίου διεύθυνσης να
έχουν μηδενική τιμή.

6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Αντιστροφή του πηδαλίου διεύθυνσης
Αν ο δείκτης του πηδαλίου διεύθυνσης στην οθόνη κινείται στην αντίθετη
κατεύθυνση (δηλ. όταν στρέφετε το πηδάλιο διεύθυνσης προς τα δεξιά, ο
δείκτης κινείται προς τα αριστερά), αυτό μπορεί να διορθωθεί με αντιστροφή του
πηδαλίου διεύθυνσης.
Στη σελίδα εντοπισμού αισθητήρων:
1. Βεβαιωθείτε ότι το πηδάλιο διεύθυνσης είναι κεντραρισμένο.
2. Επιλέξτε iTC-5.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.
3. Επιλέξτε Πηδάλιο διεύθυνσης.
4. Επιλέξτε Αντιστροφή γωνίας πηδαλίου διεύθυνσης.
5. Εάν ο δείκτης είναι στραμμένος στην αντίθετη κατεύθυνση από την

αναμενόμενη, επιλέξτε Αντιστροφή .
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7.6 Βαθμονόμηση πυξίδας
Μπορείτε να βαθμονομήσετε μια μαγνητική πυξίδα ηλεκτρονικού τύπου (fluxgate)
η οποία είναι συνδεδεμένη σε μια μονάδα iTC-5.
Η πυξίδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή σύνδεσης πυξίδας του
iTC-5. Οι πυξίδες που είναι συνδεδεμένες σε έναν αυτόματο πιλότο πρέπει να
βαθμονομηθούν χρησιμοποιώντας το χειριστήριο πιλότου.

Ρύθμιση της πυξίδας
Θα πρέπει να περιστρέφετε το σκάφος σε αργούς κύκλους ενόσω το σύστημα θα
κάνει αυτόματες ρυθμίσεις για να αντισταθμίσει την απόκλιση της πυξίδας. Κάθε
κύκλος 360 μοιρών θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον δύο λεπτά και θα πρέπει να
ολοκληρώσετε τουλάχιστον δύο κύκλους.
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια δεύτερη οθόνη οργάνου ή οθόνη MFD ενώ
εκτελείτε τη ρύθμιση πυξίδας.
Από μια αγαπημένη σελίδα:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Ρύθμιση μορφοτροπέων.
4. Επιλέξτε Συνέχεια.

Η οθόνη οργάνου θα αναζητήσει και θα εμφανίσει μια λίστα με τις
συνδεδεμένες συσκευές (δηλ. iTC-5, DST ή μονάδα μορφοτροπέα)

5. Επιλέξτε iTC-5.
Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.

6. Επιλέξτε Πυξίδα.
7. Επιλέξτε Ρύθμιση πυξίδας.
8. Αρχίστε να κινείτε το σκάφος σε αργούς, ομοιόμορφους κύκλους και έπειτα

πατήστε Έναρξη.
9. Διατηρήστε την ταχύτητα του σκάφους κάτω από τους 2 κόμβους.

Παρατηρήστε την οθόνη για να είστε βέβαιοι ότι η ταχύτητα στροφής δεν είναι
πολύ γρήγορη. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Μειώστε ταχύτητα - Πολύ μεγάλη
ταχύτητα στροφής", μειώστε την ταχύτητα στροφής. Για να το πετύχετε,
μειώστε ταχύτητα ή/και κάντε μεγαλύτερο κύκλο.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Μειώστε ταχύτητα - Πολύ μεγάλη ταχύτητα
στροφής", θα πρέπει να επαναλάβετε τον κύκλο.

Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση της πυξίδας, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα
που θα υποδεικνύει την απόκλιση που εντοπίστηκε.
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10. Εάν η απόκλιση αυτή υπερβαίνει τις 15 μοίρες, θα πρέπει να ματαιώσετε τη
διαδικασία βαθμονόμησης, να τοποθετήσετε την πυξίδα ακόμα πιο μακριά από
μεταλλικά αντικείμενα ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές και
να επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμονόμησης. Εάν η απόκλιση εξακολουθεί να
υπερβαίνει τις 15 μοίρες, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της Raymarine
για συμβουλές. Εάν η απόκλιση κυμαίνεται εντός των αποδεκτών ορίων,
πατήστε Άκυρο.

Ρύθμιση απόκλισης πυξίδας
Μπορείτε να εφαρμόσετε χειροκίνητα μια απόκλιση στην κατεύθυνση της πυξίδας
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.
Για να εφαρμόσετε μια απόκλιση, χρειάζεστε μια πηγή κατεύθυνσης όπως την
πυξίδα του σκάφους.
Στη σελίδα εντοπισμού αισθητήρων:
1. Βεβαιωθείτε ότι το πηδάλιο διεύθυνσης είναι κεντραρισμένο.
2. Επιλέξτε iTC-5.

Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα δεδομένα του μορφοτροπέα.
3. Επιλέξτε Πυξίδα.
4. Επιλέξτε Απόκλιση πυξίδας.
5. Κατευθύνετε το σκάφος σε σταθερή πορεία.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να προσαρμόσετε την

απόκλιση της πυξίδας μέχρι η εμφανιζόμενη κατεύθυνση να ταιριάξει με την
κατεύθυνση της πυξίδας του σκάφους.

7. Επιλέξτε Αποθήκευση.
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Κεφάλαιο 8: Αγαπημένες σελίδες

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 8.1 Αγαπημένες σελίδες στη σελίδα 100
• 8.2 Προσαρμογή σελίδων στη σελίδα 101
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8.1 Αγαπημένες σελίδες
Η μονάδα εμφανίζει δεδομένα που υπάρχουν στις αγαπημένες σελίδες. Οι
αγαπημένες σελίδες που εμφανίζονται βασίζονται στον τύπο σκάφους που
επιλέχθηκε στον Οδηγό εκκίνησης.

Επιλογή σελίδων
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να περιηγηθείτε στις

διαθέσιμες σελίδες.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κυκλική εναλλαγή:
(Μενού > Αγαπημένες σελίδες > Κυκλική εναλλαγή) για αυτόματη κυκλική
μετακίνηση στις διαθέσιμες σελίδες.

100



8.2 Προσαρμογή σελίδων
Έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις αγαπημένες σελίδες από το μενού
Αγαπημένες σελίδες. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Επεξεργασία υπάρχουσας σελίδας
• Προσθήκη νέων σελίδων
• Διαγραφή σελίδων
• Αλλαγή σειράς σελίδων
• Ρύθμιση κυκλικής εναλλαγής σελίδων

Επεξεργασία υπάρχουσας σελίδας
Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη και τα δεδομένα που εμφανίζονται σε κάθε
σελίδα.
Ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η σελίδα που θέλετε να επεξεργαστείτε:
1. Επιλέξτε Μενού.
2. Επιλέξτε Γρήγορες επιλογές.
3. Επιλέξτε Επεξεργασία σελίδας.
4. Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να επισημάνετε το κελί που
θέλετε να αλλάξετε.

6. Πατήστε το κουμπί Μενού για να επιλέξετε ένα νέο στοιχείο δεδομένων.
7. Επιλέξτε μια κατηγορία για το στοιχείο δεδομένων.
8. Από τη λίστα κατηγοριών, επιλέξτε στοιχείο/διάταξη δεδομένων.

Εάν ένα στοιχείο δεδομένων δεν μπορεί να εμφανιστεί στο επιλεγμένο κελί,
θα είναι γκρι.

9. Ακολουθήστε τα βήματα 5 έως 8 για τα υπόλοιπα κελιά που θέλετε να
αλλάξετε.

10. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε το σημάδι επιλογής στην οθόνη και επιλέξτε
Αποθήκευση.

Το μενού Επεξεργασία σελίδας είναι επίσης διαθέσιμο από το μενού Αγαπημένες
σελίδες: (Μενού > Αγαπημένες σελίδες > Επεξεργασία σελίδας).
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Προσθήκη σελίδας
Μπορείτε να προσθέσετε νέες προσαρμοσμένες, αγαπημένες σελίδες.
Ο μέγιστος αριθμός αγαπημένων σελίδων είναι 10.
Από το κύριο μενού:
1. Επιλέξτε Αγαπημένες σελίδες.
2. Από το μενού, επιλέξτε Νέα σελίδα.

Εάν έχετε ήδη 10 αγαπημένες σελίδες, δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλη
σελίδα χωρίς πρώτα να διαγράψετε μία από τις υπάρχουσες σελίδες.
Διαφορετικά, θα μεταφερθείτε στη σελίδα επιλογής διάταξης σελίδας.

3. Επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε.
4. Επιλέξτε ένα κελί.
5. Μεταβείτε στη λίστα κατηγοριών και επιλέξτε το στοιχείο δεδομένων που

θέλετε να εμφανίζεται στο επιλεγμένο κελί.
6. Ολοκληρώστε τα βήματα 2 και 3 για όλα τα υπόλοιπα κελιά.
7. Όταν τελειώσετε, επισημάνετε το σημάδι επιλογής στην οθόνη και επιλέξτε

Αποθήκευση.
Η νέα σελίδα προστίθεται στο κάτω μέρος του τρέχοντος συνόλου των
αγαπημένων σελίδων.

Διαγραφή σελίδας
Για να διαγράψετε μια σελίδα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Ο ελάχιστος αριθμός αγαπημένων σελίδων είναι 1.
Από το μενού Αγαπημένες σελίδες: (Μενού > Αγαπημένες σελίδες).
1. Επιλέξτε Διαγραφή σελίδας.

Εάν έχετε ορίσει δύο ή περισσότερες σελίδες, μπορείτε να διαγράψετε μία
σελίδα.

2. Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να διαγράψετε.
3. Επιλέξτε Ναι.
Η σελίδα έχει τώρα διαγραφεί.

Αλλαγή σειράς σελίδων
Από το μενού Αγαπημένες σελίδες: (Μενού > Αγαπημένες σελίδες).
1. Επιλέξτε Σειρά σελίδων.
2. Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να μετακινήσετε.

Οι αριθμοί σελίδων εμφανίζονται στιγμιαία όταν μετακινήστε κυκλικά στις
αγαπημένες σελίδες.

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να επιλέξετε τη νέα θέση
για τη σελίδα.

4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Ρύθμιση κυκλικής εναλλαγής σελίδων
Με τη λειτουργία κυκλικής εναλλαγής γίνεται αυτόματη εναλλαγή των
αγαπημένων σελίδων.
Από το μενού Αγαπημένες σελίδες:
1. Επιλέξτε Κυκλική εναλλαγή.
2. Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα.

Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα είναι: 2 Δευτ., 5 Δευτ., και 10 Δευτ..

3. Επιλέξτε Απενεργοποιημένο για να απενεργοποιήσετε την κυκλική εναλλαγή.
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Επαναφορά συσσωρευμένων δεδομένων
Με την πάροδο του χρόνου συσσωρεύονται δεδομένα για τις ελάχιστες τιμές, τις
μέσες τιμές, τις μέγιστες τιμές και την απόσταση και μπορείτε να τα επαναφέρετε.
Τα δεδομένα που θέλετε να επαναφέρετε πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη
είτε ως τμήμα μιας αγαπημένης σελίδας ή ως μια σελίδα δεδομένων (Γρήγορη
προβολή).
1. Πατήστε το κουμπί Μενού.
2. Επιλέξτε Γρήγορες επιλογές.
3. Επιλέξτε τις σχετικές επιλογές επαναφοράς.
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9.1 Στοιχεία δεδομένων
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια λίστα με τα πιθανά στοιχεία δεδομένων
που είναι διαθέσιμα για προβολή στις Αγαπημένες σελίδες και χρησιμοποιώντας
το μενού Προβολή δεδομένων.

Σημείωση: Τα δεδομένα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα εξαρτώνται
από τις συσκευές οι οποίες είναι συνδεδεμένες στο σύστημά σας.

Κατηγορία δεδομένων
Αγαπημένη σελίδα
(Στοιχεία δεδομένων) Προβολή δεδομένων

AIS • AIS • AIS

Μπαταρία (1) • Ρεύμα μπαταρίας
• Θερμοκρασία
μπαταρίας

• Volt μπαταρίας

• Ρεύμα μπαταρίας
• Θερμοκρασία
μπαταρίας

• Volt μπαταρίας

Σκάφος • Ρυθμός στροφής
• Κλίση
• Πτερύγια διαγωγής
• Γκρι δεξαμενή νερού
• Μαύρη δεξαμενή
νερού

• Δεξαμενή πόσιμου
νερού

• Ρυθμός στροφής
• Κλίση

Βάθος • Βάθος
• Μέγιστο βάθος
• Ελάχιστο βάθος
• Ιστορικό βάθους

• Βάθος
• Ιστορικό βάθους
• Μέγιστο βάθος
• Ελάχιστο βάθος

Απόσταση • Δρομόμετρο
• Ταξίδι

• Δρομόμετρο
• Ταξίδι

Μηχανή (1) • Ώρες λειτουργίας
μηχανής

• Θέση διαγωγής
• RPM
• Πίεση λαδιού
• Θερμοκρασία λαδιού
• Πίεση ψυκτικού
• Θερμοκρασία
ψυκτικού

• Πίεση ώθησης
• Φορτίο
• Δυναμικό εναλλάκτη
• Πίεση λαδιού
συστήματος
μετάδοσης

• Θερμοκρασία
λαδιού συστήματος
μετάδοσης

• Σύστημα μετάδοσης

• Πίεση ώθησης
• Πίεση ψυκτικού
• Θερμοκρασία
ψυκτικού

• Ώρες λειτουργίας
μηχανής

• RPM
• Πίεση λαδιού
• Θερμοκρασία λαδιού
• Θέση διαγωγής
• Φορτίο
• Δυναμικό εναλλάκτη
• Πίεση λαδιού
συστήματος
μετάδοσης

• Θερμοκρασία
λαδιού συστήματος
μετάδοσης

• Σύστημα μετάδοσης
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Κατηγορία δεδομένων
Αγαπημένη σελίδα
(Στοιχεία δεδομένων) Προβολή δεδομένων

• Επισκόπηση 2
μηχανών

• Επισκόπηση 1 μηχανής

• Επισκόπηση 2
μηχανών

• Επισκόπηση 1 μηχανής

Περιβάλλον • Θερμοκρασία
θάλασσας

• Μέγιστη θερμοκρασία
θάλασσας

• Ελάχιστη θερμοκρασία
θάλασσας

• Ιστορικό
θερμοκρασίας
θάλασσας

• Βαρομετρική πίεση
• Ιστορικό βαρομετρικής
πίεσης

• Θερμοκρασία αέρα
• Μέγιστη θερμοκρασία
αέρα

• Ελάχιστη θερμοκρασία
αέρα

• Ιστορικό
θερμοκρασίας αέρα

• Ανατολή/Δύση ηλίου
• Ρύθμιση
• Εκτροπή
• Ψυχρότητα
φαινόμενου ανέμου

• Ψυχρότητα
πραγματικού ανέμου

• Σημείο δρόσου
• Υγρασία

• Θερμοκρασία αέρα
• Ιστορικό
θερμοκρασίας αέρα

• Βαρομετρική πίεση
• Ιστορικό βαρομετρικής
πίεσης

• Σημείο δρόσου
• Εκτροπή
• Ιστορικό εκτροπής
• Υγρασία
• Ελάχιστη θερμοκρασία
αέρα

• Μέγιστη θερμοκρασία
αέρα

• Θερμοκρασία
θάλασσας

• Ελάχιστη θερμοκρασία
θάλασσας

• Μέγιστη θερμοκρασία
θάλασσας

• Ιστορικό
θερμοκρασίας
θάλασσας

• Ρύθμιση
• Ιστορικό ρύθμισης
• Ζεύγος ρύθμισης και
εκτροπής

• Ανατολή/Δύση ηλίου
• Ψυχρότητα
φαινόμενου ανέμου

• Ψυχρότητα
πραγματικού ανέμου

Καύσιμο (1)

Η διαχείριση καυσίμου
εξαρτάται από τα
δεδομένα της μηχανής
που είναι διαθέσιμα στο
SeaTalk ng®.

• Απόσταση μέχρι την
εξάντληση

• Ρυθμός ροής καυσίμου
• Συνολική ταχύτητα
ροής καυσίμου

• Ροή καυσίμου - μέσος
όρος

• Οικονομία καυσίμου
• Σύνολο καυσίμου

• Απόσταση μέχρι την
εξάντληση

• Ρυθμός ροής καυσίμου
• Συνολική ταχύτητα
ροής καυσίμου

• Οικονομία καυσίμου
• Ροή καυσίμου - μέσος
όρος

• Στάθμη καυσίμου
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Κατηγορία δεδομένων
Αγαπημένη σελίδα
(Στοιχεία δεδομένων) Προβολή δεδομένων

• Υπολογιζόμενο
υπόλοιπο καυσίμων

• Στάθμη καυσίμου
• Πίεση καυσίμου

• Σύνολο καυσίμου
• Υπολογιζόμενο
υπόλοιπο καυσίμων

• Πίεση καυσίμου
GPS • SOG

• Ιστορικό SOG
• Μέγ. SOG
• Μέση τιμή SOG
• COG
• Ιστορικό COG
• COG και SOG
• Γεωγραφικό πλάτος
• Γεωγραφικό πλάτος &
μήκος

• Γεωγραφικό μήκος
• ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ
• HDOP
• ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ + HDOP

• COG
• Ιστορικό COG
• COG και SOG
• HDOP
• Γεωγραφικό πλάτος
• Γεωγραφικό πλάτος &
μήκος

• Γεωγραφικό μήκος
• ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ
• ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ + HDOP
• SOG
• Ιστορικό SOG
• Μέγ. SOG
• Μέση τιμή SOG

Κατεύθυνση • Κατεύθυνση
• Κατεύθυνση &
ταχύτητα

• Ιστορικό κατεύθυνσης
• Κλειδωμένη
κατεύθυνση

• Σφάλμα & κλειδωμένη
κατεύθυνση

• Κατεύθυνση
αναστροφής

• Πολυμετρητής
πλεύσης

• Κατεύθυνση
• Κατεύθυνση &
ταχύτητα

• Ιστορικό κατεύθυνσης
• Κλειδωμένη
κατεύθυνση

• Σφάλμα & κλειδωμένη
κατεύθυνση

• Κατεύθυνση
αναστροφής

• Πολυμετρητής
πλεύσης

Πλοήγηση • Όνομα ενεργού
σημείου διαδρομής

• Αναγνωριστικό
σημείου διαδρομής

• Διορθωμένη πορεία
• CMG & DMG
• CMG & VMG
• Διορθωμένη απόσταση
• BTW
• BTW & DTW
• DTW
• XTE

• Όνομα ενεργού
σημείου διαδρομής

• Αναγνωριστικό
σημείου διαδρομής

• Διορθωμένη πορεία
• Ιστορικό CMG
• BTW
• DTW
• BTW & DTW
• Διορθωμένη απόσταση
• CMG & DMG
• CMG & VMG
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Κατηγορία δεδομένων
Αγαπημένη σελίδα
(Στοιχεία δεδομένων) Προβολή δεδομένων

• Εκτιμώμενη ώρα
άφιξης

• TTG
• Κατεύθυνση πορείας
• CTS & XTE
• Κυλιόμενος δρόμος
• Στροφή
• Στροφή & DTW

• Κατεύθυνση πορείας
• CTS & XTE
• Εκτιμώμενη ώρα
άφιξης

• TTG
• XTE
• Ιστορικό XTE
• Κυλιόμενος δρόμος
• Στροφή
• Στροφή & DTW

Πιλότος • Κατεύθυνση πιλότου
• Ζεύγος κατεύθυνσης &
ταχύτητας πιλότου

• Κατάσταση πιλότου
• Γωνία πηδαλίου
διεύθυνσης

• Κατεύθυνση πιλότου
• Ζεύγος κατεύθυνσης &
ταχύτητας πιλότου

• Κατάσταση πιλότου
• Γωνία πηδαλίου
διεύθυνσης

Ταχύτητα • Ταχύτητα
• Ταχύτητα συρτής
• Μέγ. ταχύτητα
• Μέση ταχύτητα
• Προσήνεμο VMG
• VMG WPT
• Ταχύτητα σκάφους &
SOG

• Ιστορικό ταχύτητας

• Μέση ταχύτητα
• Ταχύτητα σκάφους &
SOG

• Μέγ. ταχύτητα
• Ταχύτητα
• Ιστορικό ταχύτητας
• Ταχύτητα συρτής
• Προσήνεμο VMG
• Ιστορικό προσήνεμου
VMG

• VMG WPT
• Ιστορικό VMG WPT

Ώρα • Τοπική ώρα
• Ώρα & ημερομηνία
• Ρολόι
• Χρονόμετρο

• Ρολόι
• Τοπική ώρα
• Ώρα & ημερομηνία
• Χρονόμετρο

Άνεμος • AWS
• Ιστορικό AWS
• Ελάχ. AWS
• Μέγ. AWS
• AWA
• AWA & AWS
• AWA (CH) & AWS
• AWA & VMG
• Ιστορικό AWA

• AWA
• Ιστορικό AWA
• AWA & AWS
• AWA (CH) & AWS
• AWA & VMG
• Μέγ. AWA
• Ελάχ. AWA
• AWS
• Ιστορικό AWS
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Κατηγορία δεδομένων
Αγαπημένη σελίδα
(Στοιχεία δεδομένων) Προβολή δεδομένων

• Ελάχ. AWA
• Μέγ. AWA
• TWS
• Ιστορικό TWS
• Ελάχ. TWS
• Μέγ. TWS
• TWA
• TWA & TWS
• TWA (CH) & TWS
• TWA & VMG
• Ιστορικό TWA
• Ελάχ. TWA
• Μέγ. TWA
• GWD
• GWD + Μποφόρ
• Ιστορικό GWD
• Πρωτεύων άνεμος
• Μποφόρ
• TWD
• Ιστορικό TWD

• Μέγ. AWS
• Ελάχ. AWS
• Μποφόρ
• Πρωτεύων άνεμος
• GWD
• Ιστορικό GWD
• GWD + Μποφόρ
• TWD
• Ιστορικό TWD
• TWA
• Ιστορικό TWA
• TWA & TWS
• TWA (CH) & TWS
• TWA & VMG
• Μέγ. TWA
• Ελάχ. TWA
• TWS
• Ιστορικό TWS
• Μέγ. TWS
• Ελάχ. TWS

Σημείωση: (1) Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία διαμορφωμένες
συσκευές. Τα στοιχεία δεδομένων θα είναι διαθέσιμα για κάθε διαμορφωμένη
συσκευή.
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9.2 Προβολή δεδομένων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Προβολή δεδομένων για να δείτε
δεδομένα τα οποία είναι διαθέσιμα στις τρέχουσες αγαπημένες σελίδες.
1. Επιλέξτε το μενού Προβολή δεδομένων από το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία δεδομένων.
3. Επιλέξτε το στοιχείο δεδομένων και τον τύπο γραφήματος που θέλετε, εάν

υπάρχει.
Τα δεδομένα θα εμφανιστούν σε πλήρη οθόνη.
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9.3 Προσθήκη μιας προβολής δεδομένων ως
αγαπημένη σελίδα
Μπορείτε να προσθέσετε τις σελίδες προβολής δεδομένων ως αγαπημένη σελίδα.
Από το μενού Προβολή δεδομένων:
1. Επιλέξτε το στοιχείο δεδομένων για να εμφανίζεται στην οθόνη.
2. Πατήστε το κουμπί Μενού.
3. Επιλέξτε Γρήγορες επιλογές.
4. Επιλέξτε Προσθήκη στα αγαπημένα.
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10.1 Επισκόπηση AIS
Όταν ένας δέκτης/πομποδέκτης AIS είναι συνδεδεμένος στο σύστημά σας, η
λειτουργία AIS σάς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις πληροφορίες που
μεταδίδουν άλλα σκάφη με εξοπλισμό AIS και να βλέπετε τα σκάφη αυτά ως
στόχους σε σχέση με τη θέση του σκάφους σας. Η λειτουργία AIS στη μονάδα
είναι ξεχωριστή και δεν μπορεί να γίνει κοινή χρήση των ρυθμίσεων και των
ειδοποιήσεων με τις υπόλοιπες συσκευές του συστήματος που διαθέτουν
δυνατότητα AIS.

Τρόπος λειτουργίας του συστήματος AIS
Το σύστημα AIS χρησιμοποιεί ψηφιακά ραδιοσήματα για τη μετάδοση
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ σκαφών και σταθμών ξηράς
μέσω αποκλειστικών συχνοτήτων ασύρματου VHF. Αυτές οι πληροφορίες
χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον εντοπισμό σκαφών στη γύρω
περιοχή, καθώς και για την παροχή γρήγορων και αυτόματων δεδομένων
ακριβείας για την αποφυγή συγκρούσεων.

Σημείωση: Δεν είναι υποχρεωτικό για τα σκάφη να διαθέτουν εξοπλισμό AIS
σε λειτουργία. Συνεπώς, δεν πρέπει να υποθέτετε ότι εμφανίζονται ΟΛΑ τα
σκάφη που υπάρχουν στην περιοχή.

Συνδέοντας μια προαιρετική μονάδα AIS στο σύστημά σας, μπορείτε να κάνετε
τα εξής:
• Να εμφανίσετε στόχους για άλλα σκάφη που διαθέτουν εξοπλισμό AIS.
• Να εμφανίσετε πληροφορίες ταξιδιού που μεταδίδονται από αυτούς τους
στόχους, όπως τη θέση, την πορεία, την ταχύτητα και τον ρυθμό στροφής τους.

• Να εμφανίσετε βασικές ή λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε σκάφος-στόχο,
συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δεδομένων για την ασφάλεια.

• Να ορίσετε μια ζώνη ασφαλείας γύρω από το σκάφος σας.
• Να δείτε μηνύματα ειδοποίησης και μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια από
το σύστημα AIS.

Οι πληροφορίες του συστήματος AIS εμφανίζονται στην οθόνη όπως
απεικονίζεται παρακάτω:

Στοιχείο Περιγραφή
1 Κείμενο AIS

Ανατρέξτε στα μηνύματα AIS στον
παρακάτω πίνακα.

2 Στόχος AIS
3 Ενεργοποιημένο αλάρμ επικίνδυνων

στόχων
4 Γραμμή κατεύθυνσης
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Στοιχείο Περιγραφή
5 Γραμμή COG
6 Απενεργοποιημένο αλάρμ επικίνδυνων

στόχων

Σημείωση: Όταν τα διαθέσιμα δεδομένα κατεύθυνσης ή COG είναι ασταθή ή
όταν δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, οι στόχοι AIS και το εικονίδιο του σκάφους
σας δεν εμφανίζονται.

Μηνύματα AIS

Μηνύματα AIS Περιγραφή

Απενεργοποίηση AIS Η μονάδα AIS είναι απενεργοποιημένη.

(κανένα) Η μονάδα AIS είναι ενεργοποιημένη
και μεταδίδει.

Εικονίδιο ενεργοποίησης
ειδοποιήσεων

Η μονάδα AIS είναι ενεργοποιημένη
και μεταδίδει και η λειτουργία
ειδοποιήσεων είναι ενεργή.

Αθόρυβο Η μονάδα AIS είναι ενεργοποιημένη και
ο χρήστης δεν μεταδίδει πληροφορίες
στα άλλα σκάφη.

Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων Η μονάδα AIS είναι ενεργοποιημένη,
ο χρήστης δεν μεταδίδει πληροφορίες
στα άλλα σκάφη και η λειτουργία
ειδοποιήσεων είναι ενεργή.

Εικονίδιο απενεργοποίησης
ειδοποιήσεων

Η μονάδα AIS είναι ενεργοποιημένη
και η λειτουργία ειδοποιήσεων είναι
απενεργοποιημένη.

Απώλεια δεδομένων Η μονάδα AIS είναι ενεργοποιημένη
και τα δεδομένα έχουν χαθεί.

Κανένα σταθερό σημείο Η μονάδα AIS είναι ενεργοποιημένη
και έχει χαθεί το σταθερό σημείο GPS.

Ανεπαρκή δεδομένα
COG/κατεύθυνσης

Τα δεδομένα COG ή κατεύθυνσης δεν
είναι σταθερά.

Τα σκάφη που διαθέτουν AIS και βρίσκονται στη γύρω περιοχή εμφανίζονται
στη σελίδα ως στόχοι. Μπορούν να εμφανιστούν το πολύ έως 25 στόχοι. Όταν
υπάρχουν περισσότεροι από 25 στόχοι εντός εμβέλειας, εμφανίζεται στην οθόνη
η ένδειξη Μέγ. στόχοι.
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10.2 Σύμβολα στόχων AIS
Η οθόνη εμφανίζει μια σειρά συμβόλων που αντιπροσωπεύουν τους διάφορους
τύπους στόχων του συστήματος AIS.
Τύπος στόχου Περιγραφή Σύμβολο

Στόχος μετάδοσης Ο στόχος είναι
απενεργοποιημένος,
επικίνδυνος ή έχει χαθεί.
Ο στόχος κινείται ή είναι
αγκυροβολημένος.

Επιλεγμένος στόχος Ο στόχος έχει επιλεγεί
με το δείκτη. Μπορείτε
να δείτε λεπτομερή
δεδομένα.

Επικίνδυνος στόχος Στόχοι εντός
καθορισμένης
απόστασης (CPA) ή
χρονικού διαστήματος
(TCPA). Ηχεί η
ειδοποίηση επικίνδυνου
στόχου, εφόσον είναι
ενεργοποιημένη. Ο
στόχος είναι κόκκινος και
αναβοσβήνει.

Αβέβαιος στόχος Η υπολογισμένη τιμή
CPA / TCPA δεν είναι
βέβαιη.

Χαμένος στόχος Σε περίπτωση που
δεν λαμβάνεται σήμα
επικίνδυνου στόχου
για 20 δευτερόλεπτα.
Στόχος στην τελευταία
προβλεπόμενη θέση.
Ηχεί ειδοποίηση, εφόσον
είναι ενεργοποιημένη. Ο
στόχος έχει έναν κόκκινο
σταυρό και αναβοσβήνει.

Βοηθητικός στόχος
πλοήγησης (AToN)
(Πραγματικός)

Ο στόχος AToN είναι
εντός θέσης.

Στόχος (Πραγματικός)
Βοήθημα στην πλοήγηση
(AToN)

Ο στόχος AToN είναι
εκτός θέσης. Ο στόχος
είναι κόκκινος.

Βοηθητικός στόχος
πλοήγησης (AToN)
(Πραγματικός)

Ο στόχος AToN
είναι εκτός θέσης
και επικίνδυνος. Ο
στόχος είναι μαύρος και
αναβοσβήνει.

Βοηθητικός στόχος
πλοήγησης (AToN)
(Πραγματικός)

Ο στόχος AToN είναι
εκτός θέσης και έχει
χαθεί. Ο στόχος είναι
μαύρος, έχει έναν
κόκκινο σταυρό και
αναβοσβήνει.

Βοηθητικός στόχος
πλοήγησης (AToN)
(Εικονικός)

Ο στόχος AToN είναι
εντός θέσης.
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Τύπος στόχου Περιγραφή Σύμβολο

Βοηθητικός στόχος
πλοήγησης (AToN)
(Εικονικός)

Ο στόχος AToN είναι
εκτός θέσης. Ο στόχος
είναι κόκκινος.

Βοηθητικός στόχος
πλοήγησης (AToN)
(Εικονικός)

Ο στόχος AToN
είναι εκτός θέσης
και επικίνδυνος. Ο
στόχος είναι μαύρος και
αναβοσβήνει.

Βοηθητικός στόχος
πλοήγησης (AToN)
(Εικονικός)

Ο στόχος AToN είναι
εκτός θέσης και έχει
χαθεί. Ο στόχος είναι
μαύρος, έχει έναν
κόκκινο σταυρό και
αναβοσβήνει.

Στόχος σταθμού βάσης
στην ξηρά

Ο στόχος σταθμού βάσης
στην ξηρά είναι ONLINE.

Γιωτ Το σκάφος-στόχος είναι
γιωτ.

Εμπορικό σκάφος Το σκάφος-στόχος είναι
εμπορικό σκάφος.

Ταχύπλοο Το σκάφος-στόχος είναι
ταχύπλοο.
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10.3 Ρύθμιση εύρους AIS
Μπορείτε να προσαρμόσετε την απόσταση που εμφανίζεται στη σελίδα AIS.
Από τη σελίδα του AIS:
1. Πατήστε το κουμπί Μενού.
2. Επιλέξτε Γρήγορες επιλογές.
3. Επιλέξτε Εμβέλεια AIS.
4. Επιλέξτε την εμβέλεια που θέλετε να εμφανίζεται.
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10.4 Προβολή πληροφοριών στόχου AIS
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τους στόχους AIS.
Από τη σελίδα του AIS:
1. Πατήστε το κουμπί Μενού.
2. Επιλέξτε Γρήγορες επιλογές.
3. Επιλέξτε Προβολή στόχων AIS.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να επιλέξετε έναν στόχο AIS.

Το όνομα του σκάφους εμφανίζεται στην κεφαλίδα της σελίδας.
5. Επιλέξτε Πληροφορίες για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον στόχο.

Οι πληροφορίες που θα εμφανιστούν εξαρτώνται από τον τύπο του
επιλεγμένου στόχου.
• Όνομα σκάφους
• Αριθμός MMSI
• Τύπος σκάφους
• Διακριτικό σήμα
• SOG

6. Χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να πραγματοποιήσετε
κύλιση στα δεδομένα.

7. Για να επιστρέψετε στη σελίδα AIS, επιλέξτε Πίσω.
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10.5 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αθόρυβης
λειτουργίας AIS
Η Σιωπηλή λειτουργία AIS σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες
μετάδοσης του εξοπλισμού AIS. Αυτό είναι χρήσιμο αν δεν θέλετε να γίνεται
μετάδοση των δεδομένων AIS του σκάφους σας σε άλλους δέκτες AIS, αλλά
θέλετε να λαμβάνετε δεδομένα από άλλα σκάφη.

Σημείωση: Η σιωπηλή λειτουργία δεν υποστηρίζεται από όλες τις συσκευές AIS.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη
μονάδα AIS.

Από τη σελίδα AIS:
1. Πατήστε το κουμπί Μενού.
2. Επιλέξτε Γρήγορες επιλογές.
3. Επιλέξτε Αθόρυβη λειτουργία AIS.
4. Επιλέξτε Αθόρυβο για να διακόψετε την εκπομπή της θέσης σας AIS και των

λεπτομερειών σας, ή
5. Επιλέξτε Εκπομπή για να επιτρέψετε τη λήψη της θέσης σας AIS και των

λεπτομερειών σας από άλλα σκάφη που διαθέτουν εξοπλισμό AIS.
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11.1 Ρύθμιση χρονόμετρου αγώνα
Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο αγώνα για να εμφανίσετε το χρόνο που πέρασε
από την εκκίνηση ενός αγώνα. Το χρονόμετρο αγώνα διαθέτει 3 χρονόμετρα
αντίστροφης μέτρησης. Όταν ένα χρονόμετρο ολοκληρώσει την αντίστροφη
μέτρηση (φτάσει στο μηδέν), τότε το χρονόμετρο αγώνα θα αρχίσει να μετράει.
Εάν δεν έχετε προσθέσει το χρονόμετρο αγώνα ως αγαπημένη σελίδα, μπορείτε
να μεταβείτε στο χρονόμετρο από το μενού Προβολή δεδομένων: Μενού >
Προβολή δεδομένων > Ώρα > Χρονόμετρο αγώνα.

Όταν εμφανίζεται η σελίδα του χρονόμετρου αγώνα:
1. Πατήστε το κουμπί Μενού.
2. Επιλέξτε Γρήγορες επιλογές.
3. Επιλέξτε Προσαρμογή χρονόμετρων έναρξης.
4. Επιλέξτε ένα χρονόμετρο έναρξης
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο

στην τιμή που θέλετε.
6. Επιλέξτε Αποθήκευση.
7. Ολοκληρώστε τα βήματα 4 έως 6 για κάθε χρονόμετρο έναρξης που θέλετε

να ρυθμίσετε.
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11.2 Χρήση του χρονόμετρου αγώνα
Όταν εμφανίζεται η σελίδα του χρονόμετρου αγώνα:
1. Επιλέξτε Έναρξη.

Το πρώτο χρονόμετρο έναρξης θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση και
ακούγονται χαρακτηριστικοί ήχοι ως εξής:
• Διπλό ηχητικό σήμα κάθε λεπτό
• Τρία ηχητικά σήματα κατά την έναρξη των τελευταίων 30 δευτερολέπτων
• Ηχητικό σήμα κάθε δευτερόλεπτο για τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα
• Ηχητικό σήμα διάρκειας δύο δευτερολέπτων όταν το χρονόμετρο έχει
μηδενιστεί

2. Μπορείτε να επιλέξετε Παράλειψη για να παραλείψετε το επόμενο
χρόνομετρο έναρξης.

Ενώ το τρίτο χρονόμετρο έναρξης μετράει αντίστροφα, μπορείτε να επιλέξετε
Μέτρηση για να ξεκινήσει το χρονόμετρο να μετράει από το μηδέν.

3. Μπορείτε να σταματήσετε την αντίστροφη μέτρηση του χρονομέτρου έναρξης
εάν επιλέξετε Διακοπή από το μενού Γρήγορες επιλογές.

4. Όταν σταματήσει, μπορείτε να συνεχίσετε την αντίστροφη μέτρηση
επιλέγοντας Συνέχεια.

5. Μπορείτε να κάνετε επαναφορά της σελίδας αγωνιστικού χρονόμετρου
επιλέγοντας Μηδενισμός χρονόμετρου από το μενού Γρήγορες επιλογές.

Σημείωση: Μπορείτε να δείτε άλλες αγαπημένες σελίδες και μενού ενώ το
αγωνιστικό χρονόμετρο λειτουργεί.
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12.1 Ειδοποιήσεις
Οι ειδοποιήσεις σάς ενημερώνουν για μια κατάσταση ή έναν κίνδυνο που απαιτεί
την προσοχή σας.
Στη συνέχεια ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ειδοποιήσεων:
• Ειδοποίηση αγκυροβόλησης - Χρησιμοποιείται κατά την αγκυροβόληση. Σας
ειδοποιεί όταν υπάρχει αλλαγή στο βάθος που μπορεί να συνεπάγεται ότι
απαιτείται προσαρμογή στο μήκος της αλυσίδας.

• Ειδοποιήσεις βάθους και ταχύτητας - Οι ειδοποιήσεις αυτές σάς ενημερώνουν
όταν το βάθος ή η ταχύτητα βρίσκεται εκτός των καθορισμένων ορίων, π.χ.
του ορίου ελάχιστου βάθους.

• Ειδοποίηση MOB (Άνθρωπος στη θάλασσα) - Λαμβάνεται από σύστημα ΜΟΒ.
Σε περίπτωση ειδοποίησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα και μπορεί να ακουστεί μια
ηχητική ειδοποίηση.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Σίγαση της ειδοποίησης ή
• Σίγαση της ειδοποίησης και επεξεργασία των ρυθμίσεων ειδοποίησης

Σημείωση: Με την εξαίρεση του ξυπνητηριού, τα συστήματα ταχύτητας και
θερμοκρασίας θάλασσας SeaTalk παρέχουν μόνο δυνατότητα ενεργοποίησης
και απενεργοποίησης των ειδοποιήσεων, ενώ τα συστήματα SeaTalk ng

παρέχουν και δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων.

Ειδοποίηση ΜΟΒ (άνθρωπος στη θάλασσα)
Σε περίπτωση ειδοποίησης για ύπαρξη ανθρώπου στη θάλασσα (ΜΟΒ), το όργανο
παρέχει λεπτομέρειες που βοηθούν στον εντοπισμό του στόχου.
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• Brg: Διόπτευση προς σημείο ΜΟΒ
• Rng: Απόσταση μέχρι το σημείο MoB
• Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την έναρξη της ειδοποίησης ΜΟΒ
Η διόπτευση και η απόσταση απαιτούν να υπάρχουν δεδομένα GPS στο δίκτυο.

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων
Οι περισσότερες ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται τοπικά με χρήση καθορισμένων
οριακών τιμών. Μεταδίδονται επίσης στα δίκτυα SeaTalk και SeaTalk ng για
προβολή σε άλλες συμβατές συσκευές.

Κατηγορία Ειδοποίηση Περιεχόμενο

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Βάθος Μικρό βάθος

Προσαρμογή • 0 — xxx πόδια
• 5 πόδια (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Βάθος Μεγάλο βάθος

Προσαρμογή • 0 — xxx πόδια
• 100
πόδια (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Βάθος Αγκυροβόληση σε
μικρό βάθος

Προσαρμογή • 0 — xxx πόδια
• 5 πόδια (default)
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Κατηγορία Ειδοποίηση Περιεχόμενο

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Βάθος Αγκυροβόληση σε
μεγάλο βάθος

Προσαρμογή • 0 — xxx πόδια
• 100
πόδια (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Ταχύτητα Μεγάλη ταχύτητα
σκάφους

Προσαρμογή • 0 — 100 κόμβοι
• 30
κόμβοι (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Ταχύτητα Χαμηλή ταχύτητα
σκάφους

Προσαρμογή • 0 — 100 κόμβοι
• 5
κόμβοι (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Θερμοκρασία Θερμοκρασία
θάλασσας Υψηλή

Προσαρμογή • 0 — 50ºC
• 10ºC (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Θερμοκρασία Θερμοκρασία
θάλασσας
Χαμηλή

Προσαρμογή • 0 — 50ºC
• 1ºC (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Υψηλή τιμή AWS
Υψηλή ταχύτητα
φαινόμενου
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 200 κόμβοι
• 25
κόμβοι (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Χαμηλή τιμή AWS
Χαμηλή ταχύτητα
φαινόμενου
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 200 κόμβοι
• 10
κόμβοι (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Υψηλή τιμή AWA
Μεγάλη γωνία
φαινόμενου
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 180º
• 25º (default)
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Κατηγορία Ειδοποίηση Περιεχόμενο

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Χαμηλή τιμή AWA
Μικρή γωνία
φαινόμενου
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 180º
• 10º (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Υψηλή τιμή TWS
Μεγάλη ταχύτητα
πραγματικού
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 200 κόμβοι
• 10
κόμβοι (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Χαμηλή τιμή TWS
Μικρή ταχύτητα
πραγματικού
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 200 κόμβοι
• 10
κόμβοι (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Υψηλή τιμή TWA
Μεγάλη γωνία
πραγματικού
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 180º
• 25º (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άνεμος Χαμηλή τιμή TWA
Μικρή γωνία
πραγματικού
ανέμου

Προσαρμογή • 0 — 180º
• 10º (default)

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Ώρα • 12:00 πμ —
12:00 μμ

• 00.00 – 23:59,
24ωρη

Άλλο Ξυπνητήρι

Μορφή • 24ωρη
• πμ/μμ

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άλλο Εκτός πορείας

Προσαρμογή • 0 — 180º
• 5º (default)

Άλλο ΜΟΒ
Άνθρωπος στη
θάλασσα

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση (
default)

• Απενεργοποί-
ηση
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Κατηγορία Ειδοποίηση Περιεχόμενο

Ειδοποίηση • Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Άλλο Χαμηλή μπαταρία

Προσαρμογή • 6 – 60 V
• 10 V (default)

Μηνύματα
ασφάλειας

• Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Επικίνδυνος
στόχος

• Ενεργοποίηση
• Απενεργοποί-
ηση (default)

Ζώνη ασφαλείας • (0,1, 0,2, 0,5, 1,0,
2,0) nm

• (0,1, 0,2, 0,5, 1,0,
2,0) sm

• (0,2, 0,5, 1,0,
2,0, 5,0) χλμ

Άλλο Ειδοποίηση AIS

Χρόνος για ζώνη
ασφαλείας

• 3 λεπτά
• 6 λεπτά
• 12 λεπτά
• 24 λεπτά
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13.1 Μενού "Ρύθμιση"
Το μενού "Ρύθμιση" παρέχει ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση της μονάδας.

Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές

Ρύθμιση μορφοτροπέα Ρύθμιση και
βαθμονόμηση των
μορφοτροπέων όπως
περιγράφεται στην
ενότητα "Βαθμονόμηση
μορφοτροπέων" πιο
πάνω.

Λίστα συνδεδεμένων,
συμβατών
μορφοτροπέων.

Προτιμήσεις χρήστη Διαμόρφωση
προτιμήσεων χρήστη.

• Ώρα & ημερομηνία
• Μονάδες
• Γλώσσα
• Τύπος σκάφους
• Λεπτομέρειες
σκάφους

• Απόκλιση
• Ήχος πλήκτρων

Ρύθμιση συστήματος Διαμόρφωση ομάδων και
πηγών δεδομένων του
δικτύου.

• Ομάδα δικτύου
• Φωτεινότητα/Χρώμα
ομάδας

• Πηγές δεδομένων
• Πληροφορίες για
τη ρύθμιση του
συστήματος

Προσομοιωτής Ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί τη
λειτουργία προσομοιωτή.
Ο προσομοιωτής
δημιουργεί δεδομένα
προσομοίωσης για να
σας δώσει τη δυνατότητα
να εξασκηθείτε στη
χρήση της μονάδας.

Σημείωση: Ο
προσομοιωτής δεν
θα δημιουργήσει
δεδομένα
προσομοίωσης εάν
υπάρχει κάποιο άλλο
προϊόν στο δίκτυο
SeaTalk ng®.

• Ενεργοποίηση
• Απενεργοποίηση
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Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές

Επαναφορά
προεπιλογών

Διαγραφή ρυθμίσεων
χρήστη και επαναφορά
μονάδας στις
εργοστασιακές,
προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις

• Ναι
• Όχι

Διαγνωστικοί έλεγχοι Πληροφορίες σχετικά με
τη μονάδα, τη συσκευή
που είναι συνδεδεμένη
στο δίκτυο και ένας
αυτόματος διαγνωστικός
έλεγχος.

• Πληροφορίες για την
οθόνη

• Πληροφορίες για το
σύστημα

• Αυτόματος έλεγχος
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Μενού "Ρύθμιση αισθητήρων"
Το μενού Ρύθμιση μορφοτροπέα παρέχει τη δυνατότητα βαθμονόμησης των
συνδεδεμένων μορφοτροπέων.

Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές
iTC-5 Δίνει τη δυνατότητα

ρύθμισης και βαθμονόμησης
των συνδεδεμένων
μορφοτροπέων μέσω μιας
μονάδας iTC-5.

• Βάθος
• Ταχύτητα
• Άνεμος
• Αναφορά πηδαλίου
διεύθυνσης

• Πυξίδα

Βάθος Σας δίνει τη δυνατότητα
ρύθμισης και βαθμονόμησης
των αισθητήρων βάθους και
περιλαμβάνει τις ακόλουθες
επιλογές:

• Λεπτομέρειες
• Αντιστάθμιση βάθους

Το στοιχείο Λεπτομέρειες
εμφανίζει πληροφορίες
για τον εγκατεστημένο
αισθητήρα ή τη διασύνδεση,
όπως τον αριθμό σειράς, την
έκδοση του λογισμικού, κ.λπ.
Το στοιχείο Αντιστάθμιση
βάθους σάς δίνει τη
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
απόσταση αντιστάθμισης έτσι
ώστε η εμφανιζόμενη ένδειξη
βάθους να αντιστοιχεί στο
βάθος μέχρι τον πυθμένα
της θάλασσας είτε από την
καρίνα είτε από την ίσαλο
γραμμή.

• Βάθος από:

– Καρίνα
– Μορφοτροπέας
– Ίσαλος γραμμή

• Αντιστάθμιση:

– 0 έως 99 πόδια, μ.
• Πληροφορίες για την
αντιστάθμιση βάθους

Ταχύτητα Σας δίνει τη δυνατότητα
ρύθμισης και βαθμονόμησης
των αισθητήρων ταχύτητας
και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες επιλογές:

• Λεπτομέρειες
• Η τιμή Βαθμονόμηση
ταχύτητας πρέπει να
βαθμονομηθεί σε καθένα
από τα σημεία ταχύτητας
που εμφανίζονται.

• Βαθμονόμηση
θερμοκρασίας νερού

Το στοιχείο Λεπτομέρειες
εμφανίζει πληροφορίες
για τον εγκατεστημένο
αισθητήρα ή τη διασύνδεση,
όπως τον αριθμό σειράς, την
έκδοση του λογισμικού, κ.λπ.
Βαθμονόμηση ταχύτητας:

• Οι ρυθμίσεις ταχύτητας
καθορίζονται από τα
σημεία βαθμονόμησης που
είναι αποθηκευμένα στον
αισθητήρα ή στη μονάδα
διασύνδεσης.

Βαθμονόμηση
θερμοκρασίας νερού:

• xxx ºC ή ºF
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Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές
Άνεμος Σας δίνει τη δυνατότητα

ρύθμισης και βαθμονόμησης
των αισθητήρων ανέμου και
περιλαμβάνει τις ακόλουθες
επιλογές:

• Λεπτομέρειες ανέμου
• Βαθμονόμηση
ανεμοδείκτη

• Βαθμονόμηση φαινόμενου
ανέμου

Το στοιχείο Λεπτομέρειες
εμφανίζει πληροφορίες
για τον εγκατεστημένο
αισθητήρα, τον αριθμό
σειράς, την έκδοση του
λογισμικού, κ.λπ.
Βαθμονόμηση ανεμοδείκτη
- Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για
να βαθμονομήσετε τον
ανεμοδείκτη.
Ταχύτητα φαινόμενου
ανέμου:

• xx κόμβοι
DST800 Σας δίνει τη δυνατότητα

ρύθμισης και βαθμονόμησης
των έξυπνων αισθητήρων
DST (βάθους, ταχύτητας
και θερμοκρασίας) και
περιλαμβάνει τις ακόλουθες
επιλογές:

• Λεπτομέρειες DST800
• Αντιστάθμιση βάθους
• Βαθμονόμηση ταχύτητας
• Αντιστάθμιση
θερμοκρασίας

Το στοιχείο Λεπτομέρειες
DST800 εμφανίζει
πληροφορίες για τον
εγκατεστημένο αισθητήρα,
τον αριθμό σειράς, την
έκδοση του λογισμικού, κ.λπ.
Το στοιχείο Αντιστάθμιση
βάθους σάς δίνει τη
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
απόσταση αντιστάθμισης έτσι
ώστε η εμφανιζόμενη ένδειξη
βάθους να αντιστοιχεί στο
βάθος μέχρι τον πυθμένα
της θάλασσας είτε από την
καρίνα είτε από την ίσαλο
γραμμή.

• Βάθος από:

– Ίσαλος γραμμή
– Καρίνα
– Μορφοτροπέας

• Αντιστάθμιση:

– 0 έως 99 πόδια
• Πληροφορίες για την
αντιστάθμιση βάθους

Βαθμονόμηση ταχύτητας:

• Προσθήκη — Παρέχει
δυνατότητα προσθήκης
νέας ρύθμισης ταχύτητας
χρησιμοποιώντας την
τρέχουσα ένδειξη SOG.

• Επεξεργασία — Παρέχει
δυνατότητα επεξεργασίας
μιας ρύθμισης ταχύτητας
σε προσαυξήσεις 0,1
κόμβων.

• Διαγραφή — Διαγράφει
την επιλεγμένη ρύθμιση
ταχύτητας.
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Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές

• Επαναφορά — Επαναφέρει
τη βαθμονόμηση
ταχύτητας στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αντιστάθμιση
θερμοκρασίας:

• xxx ºC ή ºF
DT800 Σας δίνει τη δυνατότητα

ρύθμισης και βαθμονόμησης
των έξυπνων αισθητήρων DT
(βάθους και θερμοκρασίας)
και περιλαμβάνει τις
ακόλουθες επιλογές:

• Λεπτομέρειες DT800
• Αντιστάθμιση βάθους
• Αντιστάθμιση
θερμοκρασίας

Το στοιχείο Λεπτομέρειες
DT800 εμφανίζει
πληροφορίες για τον
εγκατεστημένο αισθητήρα,
τον αριθμό σειράς, την
έκδοση του λογισμικού, κ.λπ.
Το στοιχείο Αντιστάθμιση
βάθους σάς δίνει τη
δυνατότητα να ρυθμίσετε την
απόσταση αντιστάθμισης έτσι
ώστε η εμφανιζόμενη ένδειξη
βάθους να αντιστοιχεί στο
βάθος μέχρι τον πυθμένα
της θάλασσας είτε από την
καρίνα είτε από την ίσαλο
γραμμή.

• Βάθος από:

– Ίσαλος γραμμή
– Καρίνα
– Μορφοτροπέας

• Αντιστάθμιση:

– 0 έως 99 πόδια, μ.
• Πληροφορίες για την
αντιστάθμιση βάθους

Αντιστάθμιση
θερμοκρασίας:

• xxx ºC ή ºF
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Μενού Προτιμήσεις χρήστη
Το μενού Προτιμήσεις χρήστη σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις σας.
Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές
Ώρα &
ημερομηνία

Αυτές οι επιλογές σάς
δίνουν τη δυνατότητα να
προσαρμόσετε τη μορφή της
ημερομηνίας και της ώρας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
σας. Επίσης, μπορείτε να
καθορίσετε μια διαφορά
τοπικής ώρας από την ώρα
UTC για να αντισταθμίσετε
οποιαδήποτε διαφορά ζώνης
ώρας.

Μορφή ημερομηνίας:

• μμ/ηη/εε
• ηη/μμ/εε
Μορφή ώρας:

• 12ωρη
• 24ωρη
Διαφορά ώρας:

• –13 έως +13 ώρες

Μονάδες Σας δίνει τη δυνατότητα να
καθορίσετε τις μονάδες που
χρησιμοποιούνται για τις εξής
βασικές μετρήσεις:

• Ταχύτητα
• Απόσταση
• Βάθος
• Ταχύτητα ανέμου
• Θερμοκρασία
• Ταχύτητα ροής
• Κατεύθυνση
• Πίεση
• Όγκος
• Βαρομετρική πίεση

Ταχύτητα:

• kts — κόμβοι
• mph — μίλια ανά ώρα
• km/h — χιλιόμετρα ανά
ώρα

Απόσταση:

• nm — ναυτικά μίλια
• sm — στατικά μίλια
• km — χιλιόμετρα
Βάθος:

• ft — πόδια
• m — μέτρα
• fa — οργιές
Ταχύτητα ανέμου:

• kts — κόμβοι
• m/s — μέτρα ανά
δευτερόλεπτο

Θερμοκρασία:

• ºC — βαθμοί Κελσίου
• ºF — βαθμοί Φαρενάιτ
Ταχύτητα ροής

• UK Gal/H — γαλόνια ΗΒ
ανά ώρα

• US Gal/H — γαλόνια ΗΠΑ
ανά ώρα

• LPH — λίτρα ανά ώρα
Κατεύθυνση:

• Mag — μαγνητική
• Πραγματική
Πίεση
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Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές

• PSI — λίβρες ανά
τετραγωνική ίντσα

• Bar — bar
• kPa — Kilo pascal
Όγκος:

• Γαλόνια ΗΒ
• Γαλόνια ΗΠΑ
• ltr — λίτρο

Γλώσσα Προσδιορίζει τη γλώσσα
που θα χρησιμοποιηθεί για
το κείμενο, τις ετικέτες, τα
μενού και τις επιλογές που
εμφανίζονται στην οθόνη.

• Αγγλικά (ΗΒ)
• Αγγλικά (ΗΠΑ)
• Κινεζικά
• Κροατικά
• Δανικά
• Ολλανδικά
• Φινλανδικά
• Γαλλικά
• Γερμανικά
• Ελληνικά
• Ιταλικά
• Ιαπωνικά
• Κορεατικά
• Νορβηγικά
• Πολωνικά
• Πορτογαλικά (Βραζιλίας)
• Ρωσικά
• Ισπανικά
• Σουηδικά
• Τουρκικά

Τύπος σκάφους Καθορίζει την προεπιλεγμένη
ρύθμιση της μονάδας και των
αγαπημένων σελίδων.

• Αγωνιστικό ιστιοπλοϊκό
• Ιστιοφόρο αναψυχής
• Καταμαράν
• Σκάφος εργασίας
• RIB
• Εξωλέμβιο ταχύπλοο
• Εσωλέμβιο ταχύπλοο
• Μηχανοκίνητο αναψυχής 1
(<12 κόμβους)

• Μηχανοκίνητο αναψυχής 2
(<30 κόμβους)

• Μηχανοκίνητο αναψυχής 3
(>30 κόμβους)

• Ερασιτεχνικό ψαράδικο
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Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές

• Επαγγελματικό ψαράδικο

Λεπτομέρειες
σκάφους

Μπορείτε να καθορίσετε τα
ακόλουθα:

• Αριθμός μηχανών
• Αριθμός μπαταριών
• Αριθμός δεξαμενών
καυσίμου

• Μέγ. εύρος RPM
• Κόκκινη ζώνη RPM

Αριθμός μηχανών:

• 1 — 5
Αριθμός μπαταριών

• 1 — 5
Αριθμός δεξαμενών
καυσίμου

• 1 — 5
Μέγ. εύρος RPM

• Αυτόματα (default)
• 3000 rpm
• 4000 rpm
• 5000 rpm
• 6000 rpm
• 7000 rpm
• 8000 rpm
• 9000 rpm
• 10000 rpm
Κόκκινη ζώνη RPM

• Αυτόματα (default)
• Προσαρμοσμένη τιμή

Απόκλιση Μπορείτε να ενεργοποιήσετε
και να απενεργοποιήσετε
τη μαγνητική απόκλιση, να
καθορίσετε δευτερεύουσα
πηγή ή να κάνετε μη
αυτόματες ρυθμίσεις.

• Λειτουργία απόκλισης
• Εύρος απόκλισης

Λειτουργία απόκλισης:

• Ενεργοποίηση
• Απενεργοποίηση (default)
• Δευτερεύον
Εύρος απόκλισης:

• -30º — +30º

Ήχος πλήκτρων Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του
χαρακτηριστικού ήχου
κατά το πάτημα κουμπιών.

• Ενεργοποίηση (default)
• Απενεργοποίηση
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Μενού "Ρύθμιση συστήματος"
Το μενού Ρύθμιση συστήματος δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να
προσαρμόσουν τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές

Ομάδα δικτύου Σας δίνει τη δυνατότητα
να προσθέσετε πολλές
μονάδες σε μια
ομάδα, έτσι ώστε
όταν αλλάζετε τον
χρωματικό συνδυασμό
ή τη φωτεινότητα σε
μία μονάδα, οι αλλαγές
αυτές να εφαρμόζονται
σε όλες τις μονάδες που
ανήκουν στην ομάδα.

Προκαθορισμένες
ομάδες

• Καμία
• Πηδάλιο 1
• Πηδάλιο 2
• Θάλαμος
διακυβέρνησης

• Κόντρα γέφυρα
• Άρμπουρο
Μη καθορισμένη

• Ομάδα 1 — Ομάδα 5

Φωτεινότητα/χρώματα
ομάδας

Σας δίνει τη δυνατότητα
να συγχρονίσετε τη
φωτεινότητα και τα
χρώματα των οθονών
ώστε να είναι ίδια με αυτά
των άλλων μονάδων που
ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Συγχρονισμός φωτεινό-
τητας/χρωμάτων

• Τρέχουσα οθόνη
• Τρέχουσα ομάδα

Πηγές δεδομένων Σας δίνει τη δυνατότητα
να προβάλετε και
να επιλέξετε τις
προτιμώμενες πηγές
δεδομένων.

• Επιλογή πηγής
δεδομένων

• Εντοπισμένη πηγή
δεδομένων

• Λεπτομέρειες πηγής
δεδομένων

Επιλογή πηγής
δεδομένων

• Θέση GPS
• Γεωδαιτικό σύστημα
αναφοράς GPS

• Ώρα & ημερομηνία
• Κατεύθυνση
• Βάθος
• Ταχύτητα
• Άνεμος
Εντοπισμένη πηγή
δεδομένων

• Όνομα μοντέλου
- αριθμός σειράς
Αναγνωριστικό θύρας

Λεπτομέρειες πηγής
δεδομένων

• Όνομα συσκευής
• Αριθμός σειράς
• Αναγνωριστικό θύρας
• Κατάσταση ή Κανένα
δεδομένο

Πληροφορίες ρύθμισης
συστήματος

Παρέχει πληροφορίες
για το μενού "Ρύθμιση
συστήματος".
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Μενού "Διαγνωστικά"
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες των διαγνωστικών στοιχείων από
το μενού Διαγνωστικά: (Μενού > Ρύθμιση > Διαγνωστικά).

Στοιχείο μενού Περιγραφή Επιλογές

Πληροφορίες
για την οθόνη

Σάς δίνει τη δυνατότητα να
βλέπετε πληροφορίες για την
οθόνη που χρησιμοποιείτε:

• Έκδοση λογισμικού
• Έκδοση υλικού
• Έκδοση προγράμματος
εκκίνησης

• Θερμοκρασία
• Volt
• Μέγ. volt
• Ρεύμα
• Μέγ. ρεύμα
• Χρόνος λειτουργίας
• Απόκλιση (εάν διατίθεται)

Πληροφορίες
για τον πιλότο

Σάς δίνει τη δυνατότητα να
βλέπετε πληροφορίες για
τον αυτόματο πιλότο που
χρησιμοποιείτε:

Σημείωση: Το μενού
Πληροφορίες για τον
πιλότο είναι διαθέσιμο
μόνο στα χειριστήρια
πιλότου.

• Κωδικός NMEA
• ID προϊόντος
• Αριθμός σειράς
• Περιγραφή
• Έκδοση λογισμικού
• Αριθμός PCB
• CAN volt
• Volt μονάδας
• Ώρες λειτ.
• Απόκλιση

Πληροφορίες
για το σύστημα

Σας δίνει τη δυνατότητα να
αναζητήσετε πληροφορίες
για το δίκτυο SeaTalk ng και
την οθόνη σχετικά με τα
προϊόντα που εντοπίστηκαν.

• Αριθμός μοντέλου
• Αριθμός σειράς
• Έκδοση λογισμικού
• Έκδοση υλικού
• Volt

Αυτόματος
έλεγχος

Το προϊόν διαθέτει έναν
ενσωματωμένο αυτόματο
έλεγχο, ο οποίος μπορεί να
σας βοηθήσει να διαγνώσετε
πιθανές βλάβες.
Ο αυτόματος έλεγχος
περιλαμβάνει:

• Έλεγχος μνήμης
• Έλεγχος κουμπιών
• Έλεγχος οθόνης
• Έλεγχος σειρήνας
• Έλεγχος φωτισμού

Δεν διατίθεται
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Κεφάλαιο 14: Συντήρηση

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 14.1 Επισκευή και συντήρηση στη σελίδα 144
• 14.2 Συνηθισμένοι έλεγχοι εξοπλισμού στη σελίδα 145
• 14.3 Καθαρισμός προϊόντων στη σελίδα 146
• 14.4 Καθαρισμός του περιβλήματος της οθόνης στη σελίδα 147
• 14.5 Καθαρισμός της οθόνης στη σελίδα 148
• 14.6 Καθαρισμός του καλύμματος ηλίου στη σελίδα 149
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14.1 Επισκευή και συντήρηση
Το παρόν προϊόν δεν περιέχει στοιχεία που μπορούν να επισκευαστούν
από το χρήστη. Για θέματα συντήρησης και επισκευής απευθυνθείτε στους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Raymarine. Η μη εξουσιοδοτημένη
επισκευή μπορεί να επηρεάσει την εγγύησή σας.

144



14.2 Συνηθισμένοι έλεγχοι εξοπλισμού
Η Raymarine συνιστά να ολοκληρώνετε μια σειρά συνηθισμένων ελέγχων ώστε να
διασφαλίσετε τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμού σας.
Πραγματοποιείτε τακτικά τους παρακάτω ελέγχους:
• Εξετάστε όλα τα καλώδια για σημάδια βλάβης και φθοράς.
• Ελέγξτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια.
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14.3 Καθαρισμός προϊόντων
Βέλτιστες πρακτικές καθαρισμού.

Όταν καθαρίζετε τα προϊόντα:
• Εάν το προϊόν περιλαμβάνει οθόνη, ΜΗΝ σκουπίσετε την οθόνη με στεγνό πανί,
καθώς μπορεί να γρατσουνιστεί η επίστρωσή της.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή προϊόντα με βάση οξύ ή αμμωνία.
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε νερό υπό πίεση.
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14.4 Καθαρισμός του περιβλήματος της οθόνης
Η οθόνη είναι μια σφραγισμένη μονάδα και δεν απαιτεί τακτικό καθαρισμό. Σε
περίπτωση που είναι απαραίτητο να την καθαρίσετε, ακολουθήστε τη βασική
διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην οθόνη.
2. Σκουπίστε την οθόνη με ένα καθαρό και μαλακό πανί (το ιδανικό είναι ένα

πανί από μικροΐνες).
3. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα για να

αφαιρέσετε υπολείμματα γράσου.

Σημείωση: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά επάνω στην οθόνη.

Σημείωση: Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση στο
εσωτερικό της οθόνης. Το γεγονός αυτό δεν θα προκαλέσει βλάβη στη μονάδα
και μπορεί να εξαφανιστεί αν ενεργοποιήσετε για λίγο την οθόνη.
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14.5 Καθαρισμός της οθόνης
Στην οθόνη έχει εφαρμοστεί μια επίστρωση. Αυτό την καθιστά αδιάβροχη και
εμποδίζει το θάμπωμα. Για να αποφύγετε την καταστροφή αυτής της επίστρωσης,
ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στην οθόνη.
2. Ξεπλύνετε την οθόνη με καθαρό νερό για να αφαιρεθούν όλα τα σωματίδια

βρωμιάς και τα αλατούχα εναποθέματα.
3. Αφήστε την οθόνη να στεγνώσει μόνη της.
4. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν κηλίδες, σκουπίστε την οθόνη πολύ μαλακά

με ένα καθαρό πανί καθαρισμού από μικροΐνες (διατίθεται στα καταστήματα
οπτικών).

Φροντίδα και καθαρισμός του μορφοτροπέα
Στο κάτω μέρος του μορφοτροπέα μπορεί να συσσωρευτούν διάφορα
υπολείμματα με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση. Για να αποτρέψετε
τη συσσώρευση θαλάσσιων υπολειμμάτων, βάψτε το μορφοτροπέα με
ένα λεπτό στρώμα αντιρρυπαντικής μπογιάς με βάση το νερό, την οποία
μπορείτε να προμηθευτείτε από έναν τοπικό αντιπρόσωπο ναυτικών ειδών.
Να επαναλαμβάνετε το βάψιμο κάθε 6 μήνες ή στην αρχή της σεζόν.
Ορισμένοι έξυπνοι μορφοτροπείς έχουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της
αντιρρυπαντικής μπογιάς. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.

Σημείωση: Οι μορφοτροπείς που διαθέτουν αισθητήρα θερμοκρασίας μπορεί
να μην λειτουργούν σωστά, εάν τους βάψετε.

Σημείωση: Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε μπογιά με βάση την
κετόνη. Οι κετόνες μπορούν να φθείρουν πολλά πλαστικά στοιχεία και
πιθανότατα να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα.

Σημείωση: Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε σπρέι μπογιάς για να
βάψετε το μορφοτροπέα. Κατά τον ψεκασμό δημιουργούνται μικροσκοπικές
φυσαλίδες αέρα και ο ναυτικός προσαρμογέας μπορεί να μην μεταδίδει σωστά
μέσω του αέρα.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο, οικιακό απορρυπαντικό για να
καθαρίσετε το μορφοτροπέα. Εάν η ρύπανση είναι εκτεταμένη, αφαιρέστε τα
συσσωρευμένα υπολείμματα με ένα σκληρό πανί καθαρισμού, π.χ. ένα πράσινο
σφουγγαράκι Scotch BriteTM. Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε την επιφάνεια του
μορφοτροπέα.

Σημείωση: Τα σκληρά διαλυτικά, όπως η ακετόνη, ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ βλάβη στον
μορφοτροπέα.
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14.6 Καθαρισμός του καλύμματος ηλίου
Το παρεχόμενο κάλυμμα ηλίου διαθέτει μια αυτοκόλλητη επιφάνεια. Σε
συγκεκριμένες συνθήκες, η επιφάνεια αυτή μπορεί να λερωθεί. Για να μην
προκληθεί βλάβη στην οθόνη, φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το κάλυμμα ηλίου
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
1. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα ηλίου από την οθόνη.
2. Ξεπλύνετε το κάλυμμα ηλίου με καθαρό νερό για να αφαιρεθούν όλα τα

σωματίδια βρωμιάς και τα συσσωρευμένα άλατα.
3. Αφήστε το κάλυμμα ηλίου να στεγνώσει μόνο του.
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15.1 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.
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15.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποίησης
Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται διάφορα προβλήματα ενεργοποίησης, καθώς
και οι ενδεχόμενες αιτίες και λύσεις τους.

Το προϊόν δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται συνεχώς.

Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Καμμένη ασφάλεια
/ βραχυκυκλωμένος
διακόπτης

1. Ελέγξτε την κατάσταση των σχετικών
ασφαλειών και διακοπτών, και τις συνδέσεις, και
αντικαταστήστε ό,τι είναι απαραίτητο. (Για τις
ονομαστικές τιμές των ασφαλειών, ανατρέξτε
στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές των
οδηγιών εγκατάστασης του προϊόντος.)

2. Εάν καίγεται συνεχώς κάποια ασφάλεια, ελέγξτε
τα καλώδια για να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν
φθορές, κατεστραμμένες ακίδες στα βύσματα ή
λανθασμένη καλωδίωση.

Κατεστραμμένο /
εσφαλμένα συνδεδεμένο
καλώδιο τροφοδοσίας

1. Ελέγξτε εάν το βύσμα του καλωδίου
τροφοδοσίας είναι πλήρως τοποθετημένο στη
μονάδα και ασφαλισμένο στη θέση του.

2. Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τους
σχετικούς συνδέσμους για ενδείξεις φθοράς
ή διάβρωσης και αντικαταστήστε ό,τι είναι
απαραίτητο.

3. Ενεργοποιήστε τη μονάδα και προσπαθήστε να
λυγίσετε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στο
σύνδεσμο της οθόνης για να διαπιστώσετε εάν
αυτό προκαλεί επανεκκίνηση / απενεργοποίηση
της μονάδας και αντικαταστήστε ό,τι είναι
απαραίτητο.

4. Ελέγξτε την τάση της μπαταρίας του σκάφους
και την κατάσταση των ακροδεκτών της
μπαταρίας και των καλωδίων τροφοδοσίας,
προκειμένου να διασφαλίσετε ότι οι σχετικές
συνδέσεις είναι σωστές, καθαρές και δεν φέρουν
ενδείξεις διάβρωσης και αντικαταστήστε ό,τι
είναι απαραίτητο.

5. Έχοντας συνδέσει το προϊόν στο ρεύμα,
χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να ελέγξετε
εάν υπάρχουν σημαντικές πτώσεις της τάσης
στους συνδέσμους, τις ασφάλειες, κ.λπ. και
αντικαταστήστε ό,τι είναι απαραίτητο.

Λανθασμένη σύνδεση
τροφοδοσίας

Μπορεί να υπάρχει κάποιο σφάλμα στην καλωδίωση
τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει
τις οδηγίες εγκατάστασης.

Ανεπαρκής πηγή
τροφοδοσίας

Έχοντας συνδέσει το προϊόν στο ρεύμα,
χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να ελέγξετε την
τάση τροφοδοσίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στη
μονάδα, έτσι ώστε να διαπιστώσετε ποια είναι η
πραγματική τάση κατά την παροχή ρεύματος. (Για
να δείτε τις απαιτήσεις τροφοδοσίας, ανατρέξτε
στην ενότητα Τεχνικές προδιαγραφές των οδηγιών
εγκατάστασης του προϊόντος.)
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Το προϊόν δεν εκκινείται (επαναλαμβανόμενη επανεκκίνηση)

Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Τροφοδοσία και σύνδεση Δείτε τις πιθανές λύσεις για το πρόβλημα "Το προϊόν
δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται συνεχώς" πιο
πάνω.

Ανεπανόρθωτο σφάλμα
λογισμικού

1. Στην απίθανη περίπτωση που παρουσιαστεί
ανεπανόρθωτο σφάλμα στο λογισμικό του
προϊόντος, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά
το πιο πρόσφατο λογισμικό από την τοποθεσία
web της Raymarine.

2. Στα προϊόντα που διαθέτουν οθόνη, ως έσχατη
λύση, μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε
"επαναφορά κατά την ενεργοποίηση". Ωστόσο,
κατά τη διαδικασία αυτή, διαγράφονται όλες
οι ρυθμίσεις / προκαθορισμένες ρυθμίσεις και
τα δεδομένα χρήστη (π.χ. σημεία διαδρομής
και πορείες) και η μονάδα επανέρχεται στις
εργοστασιακές προεπιλογές.

154



15.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων δεδομένων
συστήματος
Ορισμένες πτυχές της εγκατάστασης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα
στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών. Παρακάτω
περιγράφονται προβλήματα αυτού του είδους, οι πιθανές αιτίες και οι λύσεις τους.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Ελέγξτε την καλωδίωση και τις
συνδέσεις του διαύλου δεδομένων
(π.χ. SeaTalk ng).

Ελέγξτε τη συνολική ακεραιότητα
της καλωδίωσης του διαύλου
δεδομένων (π.χ. SeaTalk ng).

Δεν
πραγματοποιείται
λήψη δεδομένων
στην οθόνη.

Εάν είναι διαθέσιμος, ανατρέξτε
στον οδηγό αναφοράς για το
δίαυλο δεδομένων (π.χ. εγχειρίδιο
αναφοράς SeaTalk ng).

Ελέγξτε την πηγή των δεδομένων
που λείπουν (π.χ. την οθόνη του
οργάνου ή τη διασύνδεση της
μηχανής).

Ελέγξτε την τροφοδοσία στο δίαυλο
SeaTalk .

Η πηγή δεδομένων
(π.χ. οθόνη
οργάνου ή
διασύνδεση
μηχανής) δεν
λειτουργεί.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
κατασκευαστή για τον εν λόγω
εξοπλισμό.

Τα δεδομένα
οργάνων, μηχανής
ή άλλα δεδομένα
του συστήματος
δεν είναι διαθέσιμα
σε όλες τις οθόνες.

Η ασυμφωνία
λογισμικού
ανάμεσα σε
στοιχεία του
εξοπλισμού μπορεί
να εμποδίσει την
επικοινωνία.

Επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine.

Ελέγξτε ότι όλος ο απαραίτητος
εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στο
δίκτυο.

Ελέγξτε την κατάσταση του
μεταγωγέα δικτύου Raymarine.

Υπάρχει πρόβλημα
στο δίκτυο.

Ελέγξτε ότι τα καλώδια SeaTalk hs /
RayNet δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Τα δεδομένα
οργάνων ή
άλλα δεδομένα
συστήματος
λείπουν από
ορισμένες, αλλά όχι
όλες, τις οθόνες.

Η ασυμφωνία
λογισμικού
ανάμεσα σε
στοιχεία του
εξοπλισμού μπορεί
να εμποδίσει την
επικοινωνία.

Επικοινωνήστε με την τεχνική
υποστήριξη της Raymarine.

Τα δεδομένα θέσης
δεν εμφανίζονται
στον ασύρματο
VHF.

Η είσοδος
NMEA 0183
του ασυρμάτου
VHF δεν είναι
απομονωμένη ή
δεν έχει σωστή
πολικότητα.

• Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος NMEA
0183 του ασυρμάτου είναι
απομονωμένη.

• Ελέγξτε την πολικότητα των
καλωδίων NMEA 0183.
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15.4 Αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων
Εδώ περιγράφονται διάφορα προβλήματα, καθώς και οι ενδεχόμενες αιτίες και
λύσεις τους.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις

Ελέγξτε τις αντίστοιχες ασφάλειες
και τους διακόπτες.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι άθικτο και
ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλές και
χωρίς διάβρωση.

Σποραδικά
προβλήματα με
την τροφοδοσία
στην οθόνη

Ελέγξτε αν η πηγή τροφοδοσίας έχει
τη σωστή τάση και επαρκές ρεύμα.

Αναντιστοιχία
λογισμικού
στο σύστημα
(απαιτείται
αναβάθμιση)

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.raymarine.com και κάντε κλικ
στην επιλογή υποστήριξης για να
βρείτε τις πιο πρόσφατες λήψεις
λογισμικού.

Η οθόνη δεν
λειτουργεί σωστά:

• Συχνές, ξαφνικές
επαναφορές

• Κατάρρευση
συστήματος
ή άλλη μη
φυσιολογική
συμπεριφορά

Κατεστραμμένα
δεδομένα / άλλο
άγνωστο πρόβλημα

Πραγματοποιήστε επαναφορά στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σημαντικό: Η ενέργεια αυτή έχει
ως αποτέλεσμα την απώλεια
ρυθμίσεων και δεδομένων (π.χ.
σημείων) που έχετε αποθηκεύσει
στο προϊόν. Πριν προχωρήσετε
σε επαναφορά, φροντίστε να
αποθηκεύσετε τυχόν σημαντικά
δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.
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15.5 Εκτέλεση επαναφοράς προεπιλογών
Για να επαναφέρετε τη μονάδα στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση: Πραγματοποιώντας επαναφορά των προεπιλογών διαγράφονται
όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα και οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

1. Πατήστε το κουμπί Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Επαν. εργοστασιακών ρυθμίσεων.
4. Επιλέξτε Ναι.

Η μονάδα θα πραγματοποιήσει αυτόματη επαναφορά στις εργοστασιακές,
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
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16.1 Υποστήριξη και σέρβις προϊόντων Raymarine
Η Raymarine παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων, καθώς
επίσης και υπηρεσίες εγγύησης, σέρβις και επισκευής. Μπορείτε να παραγγείλετε
τέτοιου είδους υπηρεσίες μέσω της τοποθεσίας web της Raymarine, τηλεφωνικά
και μέσω email.

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

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

τηλεφώνου
Email

Ηνωμένο Βασίλειο
(ΗΒ), EMEA και Ασία
Ειρηνικού

+44 (0)1329
246 932

emea.service@raymarine.com

Ηνωμένες Πολιτείες
(ΗΠΑ)

+1 (603) 324
7900

rm-usrepair@flir.com

Υποστήριξη μέσω web
Ανατρέξτε στην ενότητα "Support" (Υποστήριξη) στην τοποθεσία web της
Raymarine για τα εξής:
• Εγχειρίδια και έγγραφα — http://www.raymarine.com/manuals
• Συχνές ερωτήσεις / Γνωσιακή βάση — http://www.raymarine.com/knowledge-
base

• Φόρουμ τεχνικής υποστήριξης — http://forum.raymarine.com
• Ενημερώσεις λογισμικού — http://www.raymarine.com/software

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και email
Περιοχή Αριθμός

τηλεφώνου
Email

Ηνωμένο Βασίλειο
(ΗΒ), EMEA και Ασία
Ειρηνικού

+44 (0)1329
246 777

support.uk@raymarine.com

Ηνωμένες Πολιτείες
(ΗΠΑ)

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

support@raymarine.com

Αυστραλία και Νέα
Ζηλανδία

+61 2 8977
0300

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

Email

Γαλλία +33 (0)1 46
49 72 30

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

Γερμανία +49 (0)40
237 808 0

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

Ιταλία +39 02 9945
1001

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

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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16.2 Προβολή πληροφοριών προϊόντος
1. Πατήστε το κουμπί Μενού.
2. Επιλέξτε Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε Διαγνωστικός έλεγχος.
4. Επιλέξτε Πληροφορίες για την οθόνη.

Εμφανίζεται μια σειρά πληροφοριών, όπως Έκδοση λογισμικού και Αριθμός
σειράς.

5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω και Κάτω για να περιηγηθείτε στις
πληροφορίες.

162



Κεφάλαιο 17: Τεχνικές προδιαγραφές

Περιεχόμενα κεφαλαίου
• 17.1 Τεχνικές προδιαγραφές στη σελίδα 164

Τεχνικές προδιαγραφές 163



17.1 Τεχνικές προδιαγραφές
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας 12 V dc

Εύρος τάσης λειτουργίας 9 V dc έως 16 V dc (με προστασία έως
32 V dc)

Ρεύμα 143 mA

Κατανάλωση ενέργειας 1.7 W

LEN (Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο αναφοράς
SeaTalk ng.)

3

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας –20°C έως 55°C (–4°F έως 131°F)

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης –30°C έως 70°C (–22°F έως 158°F)

Σχετική υγρασία 93% μέγ.

Αδιαβροχοποίηση IPX6 και IPX7

Οθόνη • Οθόνη TFT LCD 4,1”
• Έγχρωμη 16 bit (64.000 χρώματα)
• Ανάλυση: 320(Ο) x 240(Κ)
• Φωτεινότητα: 1.200 cd/m2

Συνδέσεις δεδομένων 1 σύνδεση SeaTalk ng®

Συμμόρφωση • Εκκρεμεί πιστοποίηση NMEA 2000
• Ευρώπη 2004/108/EΚ
• Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: C-Tick,
Επίπεδο συμμόρφωσης 2
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18.1 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα
Κωδικός Περιγραφή
A80353 Μαύρη πρόσοψη i70s / p70s / p70Rs
A80354 Πρόσοψη από κόκκινο

μπρούντζο
i70s / p70s / p70Rs

A80357 Κάλυμμα ηλίου i70s / p70s
A80358 Κάλυμμα ηλίου p70Rs
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18.2 Έξυπνοι μορφοτροπείς
Οι έξυπνοι μορφοτροπείς μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalk ng® χωρίς να χρειάζεται μονάδα iTC-5 ή μονάδα μορφοτροπέα.
Οι έξυπνοι μορφοτροπείς που παραθέτονται παρακάτω είναι συμβατοί με τις
εξής οθόνες:
• i70 / i70s
• Οθόνες πολλαπλών λειτουργιών

Κωδικός Εικόνα Τοποθέτηση Τύπος
A22147 Διαμέσου του

κύτους
DT800–12
μπρούτζινος

A80374
(αντικαθιστά
το A22112)

Διαμέσου του
κύτους

DT800–12
πλαστικός

A22146 Διαμέσου του
κύτους

DST800
μπρούτζινος

A80375
(αντικαθιστά
το A22111)

Διαμέσου του
κύτους

DST800 πλαστικός
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18.3 Μορφοτροπείς βάθους, ταχύτητας και
θερμοκρασίας (DST)
Οι μορφοτροπείς DST που παραθέτονται παρακάτω είναι συμβατοί με τις εξής
οθόνες οργάνου:
• i40 Depth / i40 Speed / i40 Bidata
• i50 Depth i50 Speed / i50 Tridata
• i70 / i70s μέσω μετατροπέα iTC-5

Κωδικός Εικόνα Τοποθέτηση Περίβλημα
E26006–PZ Τοποθέτηση στον

άβακα
P66 / ST40

A26043 Διαμέσου του
κύτους

B744V (με
αεροδυναμικό
περίβλημα)

A26044 Διαμέσου του
κύτους

B744VL (με
αεροδυναμικό
περίβλημα)

E26028–PZ Τοποθέτηση στον
άβακα

P66
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18.4 Μορφοτροπείς βάθους του οργάνου
Οι μορφοτροπείς βάθους που παραθέτονται παρακάτω είναι συμβατοί με τις
εξής οθόνες οργάνου:
• i40 Depth / i40 Bidata
• i50 Depth / i50 Tridata
• i70 / i70s μέσω μετατροπέα iTC-5

Κωδικός Εικόνα Τοποθέτηση Περίβλημα
E26009 Διαμέσου του

κύτους
P7

E26019–PZ Διαμέσου του
κύτους

B45 (με
αεροδυναμικό
περίβλημα)

M78717 Διαμέσου του
κύτους

B17

M78713–PZ Διαμέσου του
κύτους

P319

E26030 Διαμέσου του
κύτους

P17
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Κωδικός Εικόνα Τοποθέτηση Περίβλημα
E26001–PZ Μέσα στο κύτος P79

A80373
T70278 —
(περιλαμβ-
άνει προ-
σαρμογέα
SeaTalk ng)

Μέσα στο κύτος P79S

E26027–PZ Τοποθέτηση στον
άβακα

P66
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18.5 Μορφοτροπείς ταχύτητας και θερμοκρασίας του
οργάνου
Οι μορφοτροπείς ταχύτητας και θερμοκρασίας που παραθέτονται παρακάτω είναι
συμβατοί με τις εξής οθόνες οργάνου:
• i40 Speed / i40 Bidata
• i50 Speed / i50 Tridata
• i70 / i70s μέσω μετατροπέα iTC-5

Κωδικός Εικόνα Τοποθέτηση Περίβλημα
E26008 Διαμέσου του

κύτους
P371

E26005 Τοποθέτηση στον
άβακα

ST69

E26031 Διαμέσου του
κύτους

P120 / ST800
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Κωδικός Εικόνα Τοποθέτηση Περίβλημα
M78716 Διαμέσου του

κύτους
B120

E25025 Διαμέσου του
κύτους

P17
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18.6 Μορφοτροπέας ανεμοδείκτη του οργάνου
Οι μορφοτροπείς ανεμοδείκτη που παραθέτονται παρακάτω είναι συμβατοί με τις
εξής οθόνες οργάνου:
• i60 Wind
• i70 / i70s μέσω μετατροπέα iTC-5

Κωδικός Εικόνα Περίβλημα Τοποθέτηση
E22078 Ανεμοδείκτης με

μικρό βραχίονα
Τοποθέτηση σε
επιφάνεια

E22079 Ανεμοδείκτης με
μεγάλο βραχίονα

Τοποθέτηση σε
επιφάνεια
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18.7 Μορφοτροπέας Rotavecta του οργάνου
Οι μορφοτροπείς ανέμου που παραθέτονται παρακάτω είναι συμβατοί με τις
εξής οθόνες οργάνου:
• i40 Wind
• i60 Wind
• i70 / i70s μέσω μετατροπέα iTC-5

Κωδικός Εικόνα Περίβλημα Τοποθέτηση
Z195 Μορφοτροπέας

Rotavecta
Τοποθέτηση σε
επιφάνεια
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18.8 Άλλοι μορφοτροπείς
Όταν γίνεται σύνδεση μέσω iTC-5, οι παρακάτω μορφοτροπείς είναι συμβατοί με
τη δική σας οθόνη i70 / i70s:

Κωδικός Εικόνα Τύπος
M81190 Μαγνητική πυξίδα

ηλεκτρονικού τύπου
(fluxgate)

M81105 Αναφορά πηδαλίου
διεύθυνσης
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18.9 Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalk ng®

Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalk ng για χρήση με συμβατά προϊόντα

Περιγραφή
Αρ.
εξαρτήματος Σημειώσεις

Κιτ έναρξης SeaTalk ng T70134 Περιλαμβάνει:

• 1 σύνδεσμο 5 διακλαδώσεων
(A06064)

• 2 τερματιστές κεντρικού δικτύου
(backbone) (A06031)

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

• 1 καλώδιο τροφοδοσίας (A06049)

Κιτ κεντρικού δικτύου
(backbone) SeaTalk ng

A25062 Περιλαμβάνει:

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

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

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

• 1 καλώδιο τροφοδοσίας (A06049)

Διακλάδωση SeaTalk ng

0,4 μ. (1,3 πόδια)
A06038

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

A06039

Διακλάδωση SeaTalk ng 3
μ. (9,8 πόδια)

A06040

Διακλάδωση SeaTalk ng 5
μ. (16,4 πόδια)

A06041

Διακλάδωση γωνίας
SeaTalk ng 0,4 m (1,3 πόδια)

A06042

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalk ng

0,4 μ. (1,3 πόδια)

A06033

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

A06034

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalk ng

3 μ. (9,8 πόδια)

A06035

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalk ng

5 μ. (16,4 πόδια)

A06036

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalk ng

9 μ. (29,5 πόδια)

A06068
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Περιγραφή
Αρ.
εξαρτήματος Σημειώσεις

Κεντρικό δίκτυο
(backbone) SeaTalk ng

20 μ. (65,6 πόδια)

A06037

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

A06043

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

A06044

Καλώδιο τροφοδοσίας
SeaTalk ng

A06049

Τερματιστής SeaTalk ng A06031

Σύνδεσμος τύπου Τ
SeaTalk ng

A06028 Παρέχει 1 σύνδεση διακλάδωσης

Σύνδεσμος SeaTalk ng 5
εξόδων

A06064 Παρέχει 3 συνδέσεις διακλάδωσης

Επεκτατήρας κεντρικού
δικτύου (backbone)
SeaTalk ng

A06030

Κιτ μετατροπέα SeaTalk
σε SeaTalk ng

E22158 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
SeaTalk σε σύστημα SeaTalk ng.

Τερματιστής σύνδεσης σε
σειρά SeaTalk ng

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

Κάλυμμα κενής θέσης
SeaTalk ng

A06032

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

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

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

A06047

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

A22164

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

A06048

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό)

A06045 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα SeaTalk ng.

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό)

A06046 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα SeaTalk ng.

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Θηλυκό) σε
γυμνούς ακροδέκτες.

E05026 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα SeaTalk ng.

Καλώδιο προσαρμογέα
DeviceNet (Αρσενικό) σε
γυμνούς ακροδέκτες.

E05027 Επιτρέπει τη σύνδεση συσκευών
NMEA 2000 σε σύστημα SeaTalk ng.
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18.10 Κιτ καλωδίων SeaTalk ng

Κιτ έναρξης SeaTalk ng (T70134)
Περιλαμ-
βανόμενα
εξαρτήμ-
ατα

Π-
οσ-
ότ-
ητα Σύνδεσμος A Καλώδιο Σύνδεσμος B Μήκος

Καλώδιο
διακλά-
δωσης
(A06040)

1 3m (9.8ft)

Καλώδιο
τροφο-
δοσίας
(A06049)

1 1m (3.3ft)

Τερμα -
τιστής
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
(A06031)

2 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Σύνδεσμος
5 διακλ-
αδώσεων
(A06064).
Κάθε
μπλοκ συν-
δέσμων
επιτρέπει
τη σύνδεση
έως και 3
συμβατών
συσκευών.
Όταν
γίνεται
σωστός
τερματι-
σμός, το
μπλοκ συν-
δέσμων
δημιουργεί
ένα πλήρες
κεντρικό
δίκτυο
(back-
bone).
Είναι
δυνατή η
αλυσιδωτή
σύνδεση
πολλών
μπλοκ συν-
δέσμων
μεταξύ
τους.

1 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται
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Κιτ κεντρικού δικτύου (backbone) SeaTalk ng (A25062)
Περιλαμ-
βανόμενα
εξαρτήμ-
ατα

Π-
οσ-
ότ-
ητα Σύνδεσμος A Καλώδιο Σύνδεσμος B Μήκος

Καλώδιο
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
((A06036))

2 5m (16.4ft)

Καλώδιο
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
((A06037))

1 20m (65.6ft)

Καλώδιο
τροφο-
δοσίας
(A06049)

1 1m (3.3ft)

Σύνδεσμος
τύπου T
(A06028)

4 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Τερμα -
τιστής
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
(A06031)

2 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Κιτ καλωδίων SeaTalk ng Evolution (R70160)
Περιλαμ-
βανόμενα
εξαρτήμ-
ατα

Π-
οσ-
ότ-
ητα Σύνδεσμος A Καλώδιο Σύνδεσμος B Μήκος

Καλώδιο
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
((A06036))

2 5m (16.4ft)

Καλώδιο
τροφο-
δοσίας
(A06049)

1 1m (3.3ft)

Καλώδιο
διακλά-
δωσης
(A06040)

1 1m (3.3ft)
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Περιλαμ-
βανόμενα
εξαρτήμ-
ατα

Π-
οσ-
ότ-
ητα Σύνδεσμος A Καλώδιο Σύνδεσμος B Μήκος

Καλώδιο
τροφο-
δοσίας
ACU / SPX
(R12112)
(για την
τροφοδ-
οσία του
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
SeaTalk ng

από το
σύστημα
αυτόματου
πιλότου.

1 0.3m (1.0ft)

Σύνδεσμος
5 διακλ-
αδώσεων
(A06064).
Κάθε
μπλοκ συν-
δέσμων
επιτρέπει
τη σύνδεση
έως και 3
συμβατών
συσκευών.
Όταν
γίνεται
σωστός
τερματι-
σμός, το
μπλοκ συν-
δέσμων
δημιουργεί
ένα πλήρες
κεντρικό
δίκτυο
(back-
bone).
Είναι
δυνατή η
αλυσιδωτή
σύνδεση
πολλών
μπλοκ συν-
δέσμων
μεταξύ
τους.

1 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται
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Περιλαμ-
βανόμενα
εξαρτήμ-
ατα

Π-
οσ-
ότ-
ητα Σύνδεσμος A Καλώδιο Σύνδεσμος B Μήκος

Σύνδεσμος
τύπου T
(A06028)

2 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Τερμα -
τιστής
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
(A06031)

2 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Κιτ μετατροπέα SeaTalk ng (E22158)
Περιλαμ-
βανόμενα
εξαρτήμ-
ατα

Π-
οσ-
ότ-
ητα Σύνδεσμος A Καλώδιο Σύνδεσμος B Μήκος

Καλώδιο
τροφο-
δοσίας
(A06049)

1 1m (3.3ft)

Τερμα -
τιστής
κεντρικού
δικτύου
(backbone)
(A06031)

2 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Κάλυμμα
κενής
υποδοχής(
A06032)

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Καλώδιο
προσα-
ρμογέα
SeaTalk
(3 ακίδων)
(A06047)

1 0.4m (1.3ft)

Μετατ-
ροπέας
SeaTalk σε
SeaTalk ng

(E22158).
Επιτρέπει
τη σύνδεση
συσκευών
SeaTalk σε
σύστημα
SeaTalk ng.

1 Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται

Δεν
διατίθεται
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18.11 Εξαρτήματα SeaTalk
Καλώδια και εξαρτήματα SeaTalk για χρήση με συμβατά προϊόντα.

Περιγραφή Αρ. εξαρτήματος Σημειώσεις

Κουτί διακλάδωσης 3
δρόμων SeaTalk

D244

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 1 μ. (3,28 πόδια)

D284

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 3 μ. (9,8 πόδια)

D285

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 5 μ. (16,4 πόδια)

D286

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 9 μ. (29,5 πόδια)

D287

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 12 μ. (39,4
πόδια)

E25051

Καλώδιο επέκτασης
SeaTalk 20 μ. (65,6
πόδια)

D288
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Παράρτημα A Λίστα υποστηριζόμενων PGN NMEA 2000
PGN Περιγραφή Λήψη Μετάδοση
59392 Αναγνώριση ISO ● ●

59904 Αίτημα ISO ●

60928 Απαίτηση διεύθυνσης ISO ● ●

126208
NMEA - Λειτουργία αιτήματος
ομάδας

● ●

126464 Λίστα PGN — Λήψη / Μετάδοση
λειτουργίας ομάδας PGN

● ●

126992 Ώρα συστήματος ● ●

126996 Πληροφορίες προϊόντος ● ●

127237 Έλεγχος κατεύθυνσης/πορείας ●

127245 Πηδάλιο διεύθυνσης ● ●

127250 Κατεύθυνση σκάφους ● ●

127251 Ρυθμός στροφής ● ●

127257 Θέση ●

127258 Μαγνητική απόκλιση ● ●
127488 Ταχεία ενημέρωση παραμέτρων

μηχανής
●

127489 Δυναμικές παράμετροι μηχανής ●

127493 Παράμετροι δυναμικής μετάδοσης ●

127496 Παράμετροι ταξιδιού, σκάφος ●

127497 Παράμετροι ταξιδιού, μηχανή ●

127498 Παράμετροι μηχανής, στατικές ●

127505 Στάθμη υγρών ●

127508 Κατάσταση μπαταρίας ●

128259 Ταχύτητα ● ●

128267 Βάθος νερού (κάτω από το
μορφοτροπέα)

● ●

128275 Δρομόμετρο ● ●

129025 Ταχεία ενημέρωση θέσης ● ●

129026 Ταχεία ενημέρωση πορείας COG και
ταχύτητας SOG

● ●

129029 Δεδομένα θέσης GNSS ● ●

129033 Ώρα & ημερομηνία ● ●

129038 Αναφορά θέσης AIS κλάσης Α ●

129039 Αναφορά θέσης AIS κλάσης Β ●

129040 Εκτεταμένη αναφορά θέσης AIS
κλάσης Α

●

129041 Βοηθήματα πλοήγησης AIS ●

129044 Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ● ●

129283 Σφάλμα εγκάρσιας πορείας ● ●

129284 Δεδομένα πλοήγησης ● ●

129291 Ταχεία ενημέρωση θέσης &
εκτροπής

●
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PGN Περιγραφή Λήψη Μετάδοση
129801 Μήνυμα σχετικό με την ασφάλεια

AIS
●

129802 Μήνυμα μετάδοσης σχετικής με την
ασφάλεια AIS

●

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

●

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

●

130306 Δεδομένα ανέμου ● ●

130310 Περιβαλλοντικές παράμετροι ● ●

130311 Περιβαλλοντικές παράμετροι ● ●

130576 Κατάσταση μικρού σκάφους ●

130577 Δεδομένα κατεύθυνσης ●
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