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Luku 1: Tärkeitä tietoja

Soveltuvuus
Tämän käyttöohjeen tiedot soveltuvat käytettäväksi kaikilla
maantieteellisillä alueilla, ellei toisin mainita.

Sertifioitu asennus
Raymarine suosittelee, että asennus jätetään Raymarine-yhtiön
valtuuttaman asentajan suoritettavaksi. Sertifioitu asennus tuo
mukanaan lisätakuuehtojen edut. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys
Raymarine-jälleenmyyjään ja tutustu tuotteen mukana lähetettyyn
erilliseen takuutodistukseen.

Varoitus: Tuotteen asennus ja käyttö
Tämä tuote tulee asentaa ja sitä tulee käyttää
toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
henkilövahingon vaaran, aluksen vaurioitumisriskin
ja/tai aiheuttaa laitteen suorituskyvyn huonontumisen.

Varoitus: Potentiaalinen kipinälähde
(kaasujen syttymisvaara)
Tätä tuotetta EI OLE hyväksytty käytettäväksi tiloissa,
joissa voi esiintyä vaarallisia/syttyviä kaasuja tai
höyryjä. ÄLÄ asenna tätä laitetta tiloihin, joissa
voi olla tai joihin voi kerääntyä tai muodostua
vaarallisia/syttyviä kaasuja tai höyryjä (konehuoneet,
polttoainetankin sisältävät tilat jne.).

Varoitus: Tuotteen maadoitus
Ennen käyttöjännitteen päällekytkentää tähän
laitteeseen, tarkista ja varmista, että maadoitus on
suoritettu tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Varoitus: ÄLÄ liitä USB-laitetta
AC-virtalähteeseen
Raymarine-tuotteesi sisältää USB-dataliitännän.
Mahdollisten maadoitusongelmien ja laitevaurioiden
välttämiseksi:

• ÄLÄ liitä laitetta jossa on AC-virtalähde (PC
tai kannettava tietokone) USB-väylän kautta
Raymarine-tuotteisiin.

• Jos sinun on välttämätöntä liittää ulkoinen
laite (kuten kannettava tietokone) Raymarine-
tuotteeseen USB-väylän avulla, varmista, että
ulkoinen laite on liitetty vain DC-virtalähteeseen
(kuten kannettavan tietokoneen tapauksessa
akkukäyttö).

• Irrota mahdolliset AC-virtalähteet ulkoisista laitteista
ennen kuin liität Raymarine-laitteen USB-väylän
avulla.

Varoitus: Positiivisesti maadoitetut
järjestelmät
Älä liitä tätä laitetta järjestelmään joka on positiivisesti
maadoitettu.
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Varoitus: Käyttöjännite
Tämän tuotteen liittäminen ilmoitettua maksimikäyt-
töjännitettä suurempaan käyttöjännitteeseen saattaa
aiheuttaa laitteen pysyvän vaurioitumisen. Lisätietoja
käyttöjännitteestä on kohdassa Tekniset tiedot.

Varoitus: Virran poiskytkentä
Varmista, että aluksen jännitesyöttö on kytketty POIS
PÄÄLTÄ ennen kuin ryhdyt asentamaan tätä tuotetta.
ÄLÄ liitä tai irrota laitetta jännitesyötön ollessa
kytkettynä päälle ellei tässä ohjeessa nimenomaisesti
toisin pyydetä tekemään.

Varoitus: Varmista, että kaikkien
laitteiden virtalähteet ovat isoloitua
tyyppiä
Tämä tuote sisältää isoloidun virtalähteen.
Laitevahinkojen estämiseksi Raymarine suosittelee,
että tähän tuotteeseen liitettävien laitteiden virtalähteet
ovat isoloitua tyyppiä.

Varoitus: Varmista turvallinen
navigointi
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan
navigoinnin apuvälineenä eikä sitä koskaan saa
käyttää korvaamaan perinteisiä ja hyväksi havaittuja
merenkulun käytäntöjä. Vain viralliset ja ajantasalla
olevat asianomaisten viranomaisten julkaisemat ja
ylläpitämät merikortit sekä tiedonannot veneilijöille
sisältävät turvalliseen navigointiin tarvittavat tiedot.
Aluksen kapteenin vastuulla on mainittujen tietojen
käyttö navigoinnin yhteydessä. Käyttäjän vastuulla on
varmistaa, että pääasiallisina navigoinnin apuvälineinä
käytetään virallisia ja ajantasalla olevia merikortteja,
tiedonantoja merenkulkijoille sekä muita varoituksia
sekä asianmukaisia navigointitaitoja tätä tai muita
Raymarine-laitteita käytettäessä.

Huomautus: Jännitelähteen
suojaaminen
Kun asennat tämän laitteen, varmista, että
jännitelähde on asianmukaisesti suojattu sopivasti
mitoitetun sulakkeen tai automaattikatkaisijan avulla.

Huomautus: Huolto ja ylläpito
Tämä tuote ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia
osia. Kaikki huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet
tulee jättää valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän
tehtäväksi. Valtuuttamattoman tahon suorittama
korjaus voi poistaa takuuedut.
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RF-turvatiedote
RF-säteilyyn liittyvä ilmoitus
AIS -lähetinvastaanottimet muodostavat ja säteilevät
radiotaajuuksista (RF, radio-frequency) sähkömagneettista energiaa
(EME, electromagnetic energy).

Kompassin turvaetäisyys
Turvallinen etäisyys kompassin ja AIS-laittteen välillä on vähintään
1 metri. Tietyt kompassityypit saattavat edellyttää suurempaa
turvaväliä. Jos haluat minimoida mahdolliset häiriöt, asenna
AIS-laite mahdollisimman etäälle kompasseista. Testaa kompassin
toiminta myös silloin, kun AIS-laite on päällä.

Suojaus veden vaikutuksia vastaan
Veden laitteen sisään pääsyyn liittyvä vastuuvapauslauseke
Vaikka tämän tuotteen suojausluokka täyttää ilmoitetun
IPX-standardin vaatimukset (kts. tuotteen Tekniset tiedot), vettä voi
päästä laitteen sisään ja laite voi vaurioitua, mikäli laite altistetaan
painepesulle. Raymarine ei myönnä takuuta painepesulle
altistetuille laitteille.

Vastuuvapauslauseke
Raymarine ei takaa, että tämä tuote olisi täysin vapaa virheistä
tai että se on yhteensopiva sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on
valmistanut joku muu henkilö tai taho kuin Raymarine.

Raymarine ei vastaa vahingoista tai vaurioista, jotka aiheutuvat
käyttäjän kyvyttömyydestä tai osaamattomuudesta tämän laitteen
käyttöön liittyen, laitteen yhteistoiminnasta muiden valmistajien
kanssa tai laitteen hyödyntämissä kolmannen osapuolen tuottamissa
karttatiedoissa tai muissa tiedoissa olevien virheiden johdosta.

AIS-vastuuvapauslauseke
Kaikki Raymarine-yhtiön AIS-laitteiden antamat tiedot ovat vain
ohjeellisia koska tietoihin sisältyy riski puutteellisuudesta tai
virheellisyydestä. Ottamalla tämän tuotteen käyttöön käyttäjä
hyväksyy edellä mainitun rajotuksen ja ottaa täyden vastuun
mahdollisesti aiheutuvista riskeistä ja vapauttaa samalla
Raymarine-yhtiön ja SRT Marine Technology Ltd -yhtiön kaikista
AIS-palveluiden käyttöön liittyvistä vaatimuksista.

EMC—asennusohjeet
Raymarine—laitteet ja —varusteet täyttävät laitteiden
välisiä sähkömagneettisia häiriöitä minimoivien soveltuvien
sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (Electromagnetic
Compatibility, EMC) liittyvät säädökset. Mainittujen säädöksien
tavoitteena on minimoida laitteiden väliset ja laitteiden suorituskykyä
heikentävät häiriöt.
Laitteiden ohjeiden mukainen asennus on perusedellytys sille, että
EMC-suorituskykyä ei vaaranneta.

Huom: Alueilla joilla esiintyy voimakkaita EMC-häiriöitä saattaa
ilmetä jonkin verran häiriöitä tuotteen toiminnassa. Mainituissa
tapauksissa tuotteen ja häiriölähteen välistä etäisyyttä tulee lisätä
mahdollisimman suureksi.

Optimaalisen EMC-suorituskyvyn aikaansaamiseksi suosittelemme
seuraavia toimenpiteitä:
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• Raymarine—laitteet ja laitteisiin liittyvät kaapelit

– Vähintään 1 m (3 jalan) etäisyys lähettävistä laitteista tai
kaapeleista joissa kulkee RF-signaaleita (esim. VHF-radiot,
-kaapelit ja -antennit). SSB-radioiden tapauksessa etäisyyden
tulee olla vähintään 2 metriä (7 jalkaa).

– Yli 2 m (7 jalan) etäisyys tutkasäteestä. Tutkasäteen keilan
voidaan normaalisti olettaa ulottuvan 20 astetta tutka-antennin
ylä- ja alapuolelle.

• Tuotteen virransyöttö tulee toteuttaa erillisen akun, ei
käynnistysakun kautta. Tämä on tärkeää jotta ei-toivotut reaktiot
ja tietojen menetykset voidaan eliminoida moottorin käynnistyksen
yhteydessä.

• Liitännät toteutetaan käyttämällä Raymarine-yhtiön määrittämiä
kaapeleita.

• Kaapeleita ei katkaista tai jatketa, ellei asennusohjeissa erikseen
anneta ohjetta mainituista toimenpiteistä.

Huom: Mikäli veneen rakenteet estävät jonkin edellä
mainitun suosituksen vaatimuksien täyttämisen, varmista
kuitenkin että eri sähkölaitteiden keskinäiset etäisyydet ovat
mahdollisimman suuret jolloin saat aikaan parhaan mahdollisen
EMC-suorituskyvyn koko asennukselle.

Häiriönpoistoferriitit
Raymarine—kaapeleihin voidaan asentaa häiriönpoistoferriitit.
Häiriönpoistoferriittien käyttö on tärkeää EMC-suorituskyvyn
takaamiseksi. Mikäli häiriönpoistoferriitti on poistettava
kaapelista esimerkiksi asennuksen tai huollon aikana, kyseinen
häiriönpoistoferriitti on ehdottomasti asennettava takaisin
alkuperäiseen kohtaan kaapelia ennen kuin laitetta ryhdytään
käyttämään.
Käytä vain oikean tyyppisiä häiriönpoistoferriittejä, joita on
saatavissa Raymarine-jälleenmyyjiltä.

Asennuksissa joissa edellytetään useampia häiriönpoistoferriittejä
tulee käyttää ylimääräisiä vedonpoistajia tai kaapelikiinnikkeitä
ylimääräisten ferriittien kaapeleihin kohdistaman rasituksen
minimoimiseksi.

Liitännät muihin laitteisiin
Tarve muiden kuin Raymarine-yhtiön valmistamien kaapeleiden
suojaamiseen ferriittien avulla.
Mikäli Raymarine-laite liitetään muihin laitteisiin kaapeleilla, jotka
eivät ole Raymarine-yhtiön valmistamia, häiriönpoistoferriitti on
AINA asennettava siihen päähän kaapelia, joka on lähempänä
Raymarine-laitetta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Raymarine UK Ltd. vakuuttaa, että tämä tuote täyttää oleelliset
R&TTE directive 1999/5/EC - direktiivin vaatimukset.
Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa
asianomaisilta tuotesivuilta Internet-sivuilta osoitteessa
www.raymarine.com.

Tuotteen poisto käytöstä
Tämä tuote on poistettava käytöstä WEEE-direktiivin ohjeiden
mukaisella tavalla.

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic
Equipment) edellyttää elektronisten tuotteiden kierrätystä.
Vaikka WEEE-direktiivi ei välttämättä koskekaan kaikkia
Raymarine-tuotteita, pyydämme asiakkaitamme tukemaan
direktiivin pyrkimyksiä tämän tuotteen käytöstä poiston yhteydessä.
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Laitteen puhdistusohjeet
Laite ei edellytä säännöllistä puhdistusta. Jos kuitenkin puhdistusta
tarvitaan noudata näitä ohjeita:
1. Varmista, että virta on kytketty pois päältä.
2. Pyyhi laite puhtaalla kostealla kankaalla.
3. Tarvittaessa voit käyttää mietoa pesuaineen ja veden seosta jos

joudut poistamaan rasvatahroja.

Takuu ja laitteen rekisteröinti
Rekisteröi Raymarine-tuotteen omistussuhde vierailemalla
Internet-sivuilla osoitteessa www.raymarine.com.
Rekisteröimällä tuotteen voit hyödyntää täydet takuuehdot.
Laitteen pakkaus sisältää viivakooditarran joka sisältää laitteen
sarjanumeron. Tarvitset sarjanumeron rekisteröidäksesi tuotteen
Internet-sivujen kautta. Säilytä tarra myöhempää käyttöä varten.

IMO and SOLAS
Tässä manuaalissa kuvattu laite on tarkoitettu käytettäväksi
vain huviveneissä sekä työveneissä, jotka eivät kuulu IMO:n
(International Maritime Organization) tai SOLAS:ksen (Safety of
Life at Sea) säädöksiin.

Tekninen tarkkuus
Parhaan tietämyksemme mukaan tässä dokumentissa olevat tiedot
tuotantohetkellä olivat virheettömät. Raymarine ei kuitenkaan voi
vastata mahdollisista epätarkkuuksista tai puutteista. Jatkuvan
tuotteiden kehitykseen liittyvän tuotepolitiikkamme takia tuotteiden

ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Edellisen seurauksena Raymarine ei vastaa mahdollisista tämän
dokumentin ja tuotteen ominaisuuksien välisistä eroista. Varmista
että käytössäsi on uusimmat versiot tuotteen dokumentoinnista
tarkistamalla saatavissa oleva dokumentointi Raymarine-yhtiön
Internet-sivuilta osoitteesta www.raymarine.com.

Tärkeitä tietoja 11

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


12 AIS350 / AIS650



Luku 2: Dokumentointi- ja tuotetiedot

Luvun sisältö
• 2.1 Dokumentointitiedot sivulla 14

• 2.2 Soveltuvat tuotteet sivulla 14

• 2.3 Dokumentin piirustukset sivulla 15

• 2.4 Asennusohje sivulla 15

• 2.5 AIS — yleistä sivulla 16

• 2.6 AIS-luokat sivulla 16

• 2.7 Järjestelmän yhteyskäytännöt sivulla 18

Dokumentointi- ja tuotetiedot 13



2.1 Dokumentointitiedot
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä Raymarine-tuotteeseen liittyviä
tietoja.
Dokumentin sisältämät tiedot auttavat sinua:

• suunnittelemaan asennuksen ja varmistumaan siitä, että
käytettävissä ovat kaikki tarvittavat osat;

• asentamaan ja liittämään tuotteesi osaksi laajempaa
yhteenliitettyä merielektroniikkajärjestelmää;

• suorittamaan vianhakuun liittyviä toimenpiteitä ja ottamaan
yhteyttä tekniseen tukeen tarvittaessa.

Tämän ja muita Raymarinen tuotedokumentteja voit ladata
PDF-muodossa Internet-osoitteesta www.raymarine.com.

2.2 Soveltuvat tuotteet
Tämä dokumentti liittyy seuraaviin tuotteisiin:

Tuotenumero Nimi Tuotekuvaus

AIS350 Rece iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

E32157 AIS 350 AIS-vastaanotin

Status

PWR /Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

E32158 AIS 650 Class B AIS
-lähetinvastaan-
otin.
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2.3 Dokumentin piirustukset
Tuotteesi voi poiketa jossain määrin tässä dokumentissa kuvatuista
kuvista, tuotemallista ja valmistusajankohdasta riippuen.
Kaikki kuvat ovat vain ohjeellisia.

2.4 Asennusohje
Tietojen laajuus
Tämä dokumentti sisältää perustietoja sekä asennukseen ja
vianmääritykseen liittyviä tietoja jotka kuvaavat Raymarine-yhtiön
AIS-laitetta (AIS, Automatic Identification System).
Lisätietoja ProAIS2 User Manual -käyttöohjeessa sekä
Raymarine-monitoiminäytön käyttöohjeessa, jotka sisältävät
AIS-järjestelmän konfigurointiin ja käyttöön liittyviä ohjeita.
Kaikki dokumentit ovat ladattavissa PDF-muodossa
Internet-osoitteesta www.raymarine.com
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2.5 AIS — yleistä
AIS-laite lähettää digitaalisia radiosignaaleita ja vaihtaa tietoja
reaaliaikaisesti alusten, maa-asemien ja navigoinnin apuvälineiden
(Aids to Navigation, AToN) käyttämällä erikseen tähän tarkoitukseen
varattuja VHF-taajuuksia. Tietoja käytetään lähialueilla olevien
alusten tunnistamiseen sekä seuraamiseen sekä tuottamaan
automaattisia ja tarkkoja törmäyksenestotoimintoihin liittyviä tietoja
nopeasti.
Vaikka AIS täydentää tutkasovellusta tuottamalla tietoja joiden
lähde sijaitsee tutkan katvealueilla sekä tunnistamalla pieniä
AIS-lähettimellä varustettuja aluksia se ei korvaa tutkaa koska
tiedot perustuvat alusten vapaaehtoisesti lähettämiin tietoihin.
AIS-järjestelmä ei tunnista maa-alueita tai muita navigoinnille
tyypillisiä esteitä.
ÄLÄ KOSKAAN oleta, että AIS-järjestelmä näyttää kaikkien alueella
olevien alusten tiedot, koska:

• Kaikkia aluksia ei ole varustettu AIS-lähettimillä

• Vaikka kookkaammat alukset on varustettava AIS-lähettimellä
niiden ei ole pakko käyttää sitä.

AIS-järjestelmää tulee käyttää täydentämään tutkaa, ei korvaamaan
sitä.

Varoitus: AIS—käyttöön liittyvä
rajoitus
Älä koskaan oleta, että AIS-vastaanotin vastaanottaa
kaikkien kantaman alueella olevien alusten
tiedot. Noudata aina vaadittavaa varovaisuutta ja
harkintaa äläkä käytä AIS-järjestelmää koskaan
perinteisten hyväksi havaittujen merenkulku- ja
navigointikäytäntöjen korvikkeena.

2.6 AIS-luokat
AIS350 on vastaanotin joka vastaanottaa viestejä aluksista,
maa-asemista ja navigoinnin apuvälineistä (Aid to Navigation
eli AToN) jotka on varustettu Class A - tai Class B -luokan
lähetinvastaanottimella.
AIS650 on Class B -luokan -lähetinvastaanotin joka vastaanottaa ja
lähettää viestejä kyseisen aluksen ja toisten alusten, maa-asemien
a navigoinnin apuvälineiden (Aid to Navigation eli AToN) välillä
kun mainitut kohteet on varustettu Class A - tai Class B -luokan
lähetinvastaanottimilla.

Class A -lähetinvastaanottimet
Class A AIS-lähetinvastaanottimet lähettävät ja vastaanottavat
AIS-signaaleita. AIS-lähetinvastaanottimet ovat tällä hetkellä
pakollinen varuste kaikissa yli 300 tonnin kauppa-aluksissa jotka
ovat kansainvälisessä meriliikenteessä (SOLAS-alukset).
Class A AIS-järjestelmät voivat lähettää seuraavia tietoja:

• Staattiset tiedot. Sisältää mm. aluksen nimen, aluksen tyypin,
MMSI-numeron, kutsutunnuksen, IMO-numeron, aluksen
pituuden, leveyden ja GPS-antennin sijainnin aluksessa.

• Matkaan liittyvät tiedot. Sisältää mm. aluksen syväyksen,
lastin tiedot, kohdesataman, ETA:n (arvioitu saapumisaika
kohdesatamaan) sekä muita oleellisia tietoja.

• Dynaamiset tiedot. Sisältää mm. kellonajan (UTC), aluksen
sijainnin, COG:n, SOG:n, ohjaussuunnan, kääntymisnopeuden
sekä navigointistatuksen.

• Dynaamiset raportit. Aluksen nopeus ja status.

• Viestit. Hälytykset ja turvaviestit.

Muista, että kaikki alukset eivät välttämättä lähetä kaikkia tietoja.
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Class B -lähetinvastaanottimet
Class B AIS -lähetinvastaanottimet lähettävät ja vastaanottavat
AIS-signaaleita mutta lähetettäviä ja vastaanotettavia tietoja on
vähemmän kuin Class A -luokan lähetinvastaanottimien tapauksessa
(kts. Tietojen yhteenveto). Class B AIS-lähetinvastaanotin voidaan
asentaa mihin tahansa sellaiseen alukseen johon ei ole asennettu
Class A AIS-lähetinvastaanotinta, mutta se ei ole pakollinen
minkään tyyppisessä aluksessa.

Tietojen yhteenveto

Tieto
Vastaanotin
(vastaanotto)

Lähetinvastaan-
otin (lähetys)

Lähetinvastaan-
otin (vastaan-

otin)

Aluksen nimi Kyllä Kyllä Kyllä

Tyyppi Kyllä Kyllä Kyllä

Radiokutsu Kyllä Kyllä Kyllä

IMO—numero Kyllä Ei Kyllä

Pituus ja leveys Kyllä Kyllä Kyllä

Antennin sijainti Kyllä Kyllä Kyllä

Syväys Kyllä Ei Kyllä

Lastin tiedot Kyllä Kyllä Kyllä

Määräsatama Kyllä Ei Kyllä

ETA (arvioitu
saapumisaika
kohteeseen)

Kyllä Ei Kyllä

Kellonaika Kyllä Kyllä Kyllä

Aluksen sijainti Kyllä Kyllä Kyllä

Tieto
Vastaanotin
(vastaanotto)

Lähetinvastaan-
otin (lähetys)

Lähetinvastaan-
otin (vastaan-

otin)

COG (kurssi
maan suhteen)

Kyllä Kyllä Kyllä

SOG (nopeus
maan suhteen)

Kyllä Kyllä Kyllä

Gyro-kurssi Kyllä Kyllä* Kyllä

Kään-
tymisnopeus

Kyllä Ei Kyllä

Navigointitila Kyllä Ei Kyllä

Turvaviestit Kyllä Ei Kyllä

*ClassB-luokan lähetinvastaanottimet eivät lähetä
Gyro-kurssitietoa ellei lähetinvastaanotin vastaanota NMEA
HDT-komentoa ulkoisesta lähteestä.

Tietojen raportointivälit
AIS-tiedot luokitellaan staattisiksi tai dynaamisiksi. Staattiset
tiedot lähetetään kun tietoja on muutettu tai pyydettäessä tai
oletusarvoisesti joka 6. minuutti.
Dynaamisten tietojen raportointivälit riippuvat aluksen nopeudesta
ja kurssimuutoksista ja on lueteltu seuraavissa taulukoissa.

Huom: Tässä ilmoitetut raportointivälit ovat vain ohjeellisia
joten todellisessa tilanteessa pätevät AIS-lähetinvastaanottimen
lähetysvälit saattavat poiketa tässä ilmoitetuista. Raportointivälit
riippuvat useista eri tekijöistä mukaan lukien muttei rajoittuen
antennin korkeuteen, vahvistukseen sekä signaalihäiriötasoon.
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Class A -järjestelmät

Aluksen dynaamiset tiedot Raportointiväli

Ankkurissa tai laiturissa 3 minuuttia

0 - 14 solmua 10 sekuntia

0 - 14 solmua ja muuttuva kurssi 31/3 sekuntia

14 - 23 solmua 6 sekuntia

14 - 23 solmua ja muuttuva kurssi 2 sekuntia

Yli 23 solmua 2 sekuntia

Yli 23 solmua ja muuttuva kurssi 2 sekuntia

Class B -järjestelmät

Aluksen dynaamiset tiedot Raportointiväli

0 - 2 solmua 3 minuuttia

Yli 2 solmua 30 sekuntia

Muut AIS-lähteet

Lähde Raportointiväli

Etsintä- ja pelastuspalvelun lentokone
(SAR)

10 sekuntia

Navigoinnin apuväline 3 minuuttia

AIS-tukiasema 10 sekuntia tai 3,33 sekuntia,
toimintaparametreistä riippuen

2.7 Järjestelmän yhteyskäytännöt
Tämä laite voidaan liittää erilaisiin laitteisiin ja järjestelmiin tietojen
jakamiseksi ja kokonaisjärjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi.
Nämä liitännät on mahdollista toteuttaa useamman erilaise
yhteyskäytännön avulla. Nopea ja tarkka tietojen keruu saadaan
aikaan seuraavilla yhteyskäytännöillä:
• SeaTalkng

• NMEA2000
• NMEA0183

Huom: Voi olla että oma järjestelmäsi ei hyödynnä kaikkia tässä
luvussa kuvattuja yhteyskäytäntöjä.

Seatalkng
SeaTalkng (Next Generation) on tehostettu yhteyskäytäntö
yhteensopivien merielektroniikkalaitteiden ja -varusteiden
liittämiseen toisiinsa. Se korvaa vanhemmat SeaTalk- ja
SeaTalk2-yhteyskäytännöt.
SeaTalkng hyödyntää yhtä runkokaapelia, johon yhteensopivat
laitteet liitetään haarakaapeleiden avulla. Data ja virta välittyvät
runkokaapelin kautta. Laitteet, joiden virrankulutus on tarpeeksi
pieni, voivat saada virran verkon kautta, mutta laitteet joiden
virrankulutus on suuri tarvitsevat erillisen virransyötön.
SeaTalkng on NMEA 2000 -standardiin ja laajasti käytettyyn
CAN-väylään perustuva Raymarine-yhtiön toteuttama laajennus.
Yhteensopivat NMEA 2000 - ja SeaTalk / SeaTalk2 -laitteet
voidaan myös liittää käyttämällä soveltuvia liitäntäsovittimia tai
sovitinkaapeleita.

NMEA 2000
NMEA 2000 on huomattavasti tehokkaampi yhteyskäytäntö
kuin NMEA 0183, erityisesti mitä tulee tiedonsiirtonopeuteen
ja liitettävyyteen. Yhteen fyysiseen väylään on mahdollista
liittää samanaikaisesti jopa 50 laitetta, jotka voivat lähettää ja
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vastaanottaa tietoja väylän kautta. Kukin väylän solmu on fyysisesti
osoitettavissa. Standardi kehitettiin erityisesti mahdollistamaan eri
valmistajien laitteiden liittämiseen yhteiseen väylään, jossa tiedot
siirtyvät vakioituja käskyjä ja viestejä hyödyntämällä.

NMEA 0183
NMEA 0183 -tiedonsiirtostandardin on kehittänyt National Marine
Electronics Association of America -niminen organisaatio. Kyseessä
on kansainvälinen standardi, jonka avulla eri valmistajien laitteet
voidaan liittää toisiinsa ja jonka avulla laitteet voivat vaihtaa tietoja.
NMEA 0183 - ja SeaTalk-väyliä käytetään välittämään
samantyyppisiä tietoja. Erona on kuitenkin se, että yksi kaapeli
pystyy välittämään tietoa vain yhteen suuntaan. Edellä mainitusta
syystä johtuen NMEA 0183 -väylää käytetään kun liitetään
nk. vastaanotin ja lähetin toisiinsa, esimerkiksi kompassianturi
joka lähettää tietoja tutkanäyttöön joka toimii vastaanottimena.
Tiedot lähetetään ‘lauseina’, joista kukin sisältää kolme kirjainta
jotka yhdessä määrittävät lausetyypin. Laitteiden keskinäistä
yhteensopivuutta tarkistettaessa on siten tärkeää, että niissä
käytetään samaa lausejoukkoa, joista esimerkkejä ovat:

• VTG - kurssi ja nopeus maan suhteen.

• GLL - latitudi- ja longituditieto.

• DBT - veden syvyys.

• MWV - suhteellinen tuulikulma ja tuulen nopeus.

Dokumentointi- ja tuotetiedot 19



20 AIS350 / AIS650



Luku 3: AIS350-vastaanotin

Luvun sisältö
• 3.1 Tuotteen esittely — AIS350 sivulla 22

• 3.2 Asennuksen suunnittelu sivulla 22

• 3.3 Kaapelit ja liitännät sivulla 29

• 3.4 Sijoittelu ja kiinnitys sivulla 38

• 3.5 Järjestelmän tarkistus sivulla 39

• 3.6 Vianmääritys sivulla 40

• 3.7 NMEA-lauseet sivulla 40

• 3.8 Tekniset tiedot sivulla 41

AIS350-vastaanotin 21



3.1 Tuotteen esittely — AIS350

AIS350 Rece iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

D12126-1

AIS350 on AIS-vastaanotin, joka hyödyntää digitaalisia signaaleja
reaaliaikaisten tietojen vaihtoon muiden alusten, maa-asemien sekä
navigointiapujen (AToN) välillä silloin, kun mainitut on varustettu
Class A - tai Class B -luokan AIS-lähetinvastaanottimella.
Tietoja käytetään lähialueilla olevien alusten tunnistamiseen
sekä seuraamiseen sekä tuottamaan automaattisia ja tarkkoja
törmäyksenestotoimintoihin liittyviä tietoja nopeasti.

3.2 Asennuksen suunnittelu

Asennuksen tarkistuslista
Asennus sisältää seuraavat toimenpiteet:

Asennustehtävä

1 Suunnittelu asennus.

2 Kerää kaikki tarvittavat laitteet ja työkalut saataville etukäteen

3 Asenna järjestelmän komponentit.

4 Reititä kaikki kaapelit

5 Poraa tarvittavat asennusreiät ja kaapeleiden läpivientiaukot

6 Make all connections to equipment.

7 Kiinnitä kaikki laitteet paikoilleen

8 Suorita asennuksen jälkeiset tarkistukset.

Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio on oleellinen osa asennustöitä. Kytkentäkaaviosta
on lisäksi hyötyä myöhemmin tehtävissä järjestelmän laajennuksissa
tai huoltoon liittyvissä tehtävissä. Kytkentäkaavion tulisi sisältää
seuraavat tiedot:

• Kaikkien komponenttien sijainti.

• Liittimet, kaapelityypit, reitit ja pituudet.
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Tarvittavat muut komponentit
Tämä tuote on osa elektroniikkajärjestelmää. Vaatimuksistasi ja
järjestelmän konfiguraatiosta riippuen, täyden toiminnallisuuden
aikaansaaminen edellyttää joidenkin tai kaikkien seuraavien
laitteiden lisäämistä järjestelmään.

• AIS-kohteiden näyttäminen— AIS-yhteensopiva SeaTalkng- tai
NMEA 0183 -laite (esimerkiks monitoiminäyttö tai mittari).

• VHF-antenni. Jos käytössäsi on vain yksi antenni ja käytät
AIS-laitetta järjestelmässä, joka sisältää myös VHF-radion,
Raymarine suosittelee soveltuvan AIS/VHF-jakajan käyttöä
(esimerkiksi Raymarine AIS100). Näin voit käyttää yhtä ainoaa
VHF-antenia sekä AIS- että VHF-laitteiden antennina.

• GPS-tietojen toisto NMEA 0183 -laitteille — NMEA 0183
-yhteensopiva GPS-vastaanotin liitettynä AIS-laitteen NMEA
0183 -tuloon.

Huom: AIS650-laitteiden tapauksessa, ÄLÄ yritä käyttää
mukana toimitettua GPS-vastaanotinta syöttämään
GPS-tietoja ulkoisille laitteille. Kytkentä saattaa aiheuttaa
vikatoimintoja ja heikentää GPS-suorituskykyä. AIS650:n
mukana toimitettu GPS-vastaanotin on tarkoitettu tuottamaan
AIS-tietoja VAIN AIS-laitteelle. Lisätietoja on kohdassa
GPS-tiedot ulkoisia laitteita varten

• Virta- ja datakaapelit— sopivat kaapelit on kuvattu kohdassa 3.3
Kaapelit ja liitännät. Tietyissä asennuksissa edellytetään myös
data-, virta- tai antennikaapeleiden jatkamista jatkokaapelein.
Lisätietoja kohdissa 3.3 Kaapelit ja liitännät ja Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet .

Tyypilliset järjestelmät
AIS350 Perusjärjestelmä - esimerkki (vain SeaTalkng)

12 V / 24 V 12 V / 24 V *

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

��

��

D12084-2

1 2 3

SeaTalkng

VHF

12 V

SeaTalk ng (G
PS)

SeaTalk ng 
(G

PS + AIS)

SeaTalk ng (AIS)

AIS350

Tuotekuvaus Huomautukset

1 VHF-antenni

2 SeaTalkng-monitoiminäyttö Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä monitoiminäyttöä
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

3 SeaTalkng GPS -vastaanotin Jos monitoiminäyttösi
sisältää sisäänrakennetun
GPS-vastaanottimen, et
ehkä tarvitse erillistä ulkoista
GPS-vastaanotinta.
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Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.

AIS350 Perusjärjestelmä - esimerkki (vain NMEA 0183)

�

�

D13033-1

3

VHF

2

12 V / 24 V *

12 V / 24 V

NMEA 0183
(4800, GPS)

NMEA 0183 (38400, GPS + AIS)

1

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

AIS350

NMEA 0183 (38400, GPS)

NMEA 0183 (4800, GPS)

4

Tuotekuvaus Huomautukset

1 NMEA 0183 GPS-vastaanotin

2 VHF-antenni
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Tuotekuvaus Huomautukset

3 NMEA 0183 -yhteensopiva
monitoiminäyttö

Dataristiriitojen välttämiseksi: Jos
monitoiminäyttö on varustettu
sekä SeaTalkng- että NMEA
0183 -liitännöillä, ÄLÄ kytke
monitoiminäyttöä AIS-laitteeseen
samanaikaisesti sekä NMEA 0183 -
että SeaTalkng-liitäntöjen kautta.

4 NMEA 0183 VHF-radio

Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.

AIS350 Laajennettu järjestelmä - esimerkki (vain SeaTalkng)

12 V /
24 V

�

�

D12085-2

5

4

SeaTalkng

SeaTalk ng

(G
PS + AIS)

SeaTalk ng (G
PS)

VHF

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Sp litte r 100

AIS

VHF

12 V / 24 VVHF

�

12 V 12 V / 24 V *

12 V

3

Se
aT

al
kn

g  
(G

PS
 +

 A
IS

)

21

�

�

��

��

��

��

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

SeaTalk ng (AIS)

AIS350
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Tuotekuvaus Huomautukset

1 SeaTalkng VHF-radio • Mikäli VHF-radiosi on
AIS-yhteensopiva, radion
AIS-toiminnot tulee kytkeä pois
päältä mikäli radio liitetään
AIS-laitteeseen. Lisätietoja
tästä löytyy VHF-radion mukana
toimitetussa dokumentaatiossa.

• Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä VHF-radiota
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

Huom: Selvyyden vuoksi
vain VHF-radion tukiasema on
näytetty oheisessa kuvassa.
VHF-radion käyttö edellyttää
lisäkomponentteja. Lisätietoja
tuotteen dokumentaatiossa.

2 AIS / VHF -jakaja. Esimerkiksi AIS100-jakaja.

3 VHF-antenni

Tuotekuvaus Huomautukset

4 SeaTalkng GPS -vastaanotin Esimerkiksi RS130 GPS-
vastaanotin. Jos monitoiminäyttösi
sisältää sisäänrakennetun
GPS-vastaanottimen, et
ehkä tarvitse erillistä ulkoista
GPS-vastaanotinta.

5 SeaTalkng-monitoiminäyttö Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä monitoiminäyttöä
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.
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AIS350 Laajennettu järjestelmä - esimerkki (SeaTalkng ja NMEA
0183)

12 V /
24 V

�

�

D13031-1

4

SeaTalkng

VHF

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Sp litte r 100

AIS

VHF

12 V / 24 VVHF

�

12 V

12 V

2

�

�

��

��

3

NMEA 0183 (4800, GPS)

N
M

EA 0183 (4800, G
PS)

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

12 V / 24 V *
5

SeaTalk ng

(G
PS + AIS)

SeaTalk ng (G
PS)

SeaTalk ng (AIS)

AIS350

1

NMEA 0183 (4800, DSC)

N
M

EA 0183 (4800, D
SC

)

Tuotekuvaus Huomautukset

1 NMEA 0183 VHF-radio • Mikäli VHF-radiosi on
AIS-yhteensopiva, radion
AIS-toiminnot tulee kytkeä pois
päältä mikäli radio liitetään
AIS-laitteeseen. Lisätietoja
tästä löytyy VHF-radion mukana
toimitetussa dokumentaatiossa.

• Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä VHF-radiota
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

2 AIS / VHF -jakaja. Esimerkiksi AIS100-jakaja.

3 VHF-antenni

4 SeaTalkng GPS -vastaanotin Esimerkiksi RS130 GPS-
vastaanotin. Jos monitoiminäyttösi
sisältää sisäänrakennetun
GPS-vastaanottimen, et
ehkä tarvitse erillistä ulkoista
GPS-vastaanotinta.

5 SeaTalkng-monitoiminäyttö Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä monitoiminäyttöä
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.
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Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.

Mukana toimitettavat osat — AIS350

D12086-2

AIS350 R ece iverSta tus

USB

PWR/Da ta STng VHF ANT

2

1

5

6

43

Tuotekuvaus Määrä

1 AIS350-vastaanotin 1

2 Dokumentointi 1

3 Kiinnitysruuvit 4

4 SeaTalkng-tulppa 1

5 2 m virta/datakaapeli 1

6 1 m SeaTalkng-haarakaapeli 1
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Tarvittavat työkalut
Asennuksessa tarvittavat työkalut

D12087-2

1

3

2

1. Ruuvimeisseli.

2. Sähköpora.

3. 3,2 mm (1/8”) poranterä.

3.3 Kaapelit ja liitännät

Yleisiä kaapelointiin liittyviä ohjeita
Kaapeleiden reititys
Kaapelit on reititettävä oikein suorituskyvyn optimoimiseksi ja
kaapeleiden käyttöiän maksimoimiseksi.
• ÄLÄ taivuta kaapeleita liikaa. Mikäli mahdollista, varmista että
kaapeleiden minimitaivutushalkaisija on vähintään 200 mm (8
tuumaa) / minimitaivutussäde 100 mm (4 tuumaa).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Suojaa kaikki kaapelit fyysiseltä vahingoittumiselta ja altistumiselta
kuumuudelle. Käytä kaapelikouruja tai —putkia aina kun se on
mahdollista. ÄLÄ reititä kaapeleita pilssien tai oviaukkojen kautta
tai liikkuvien tai kuumien kohteiden läheltä.

• Varmista kaapeleiden kiinnitys nippusiteillä tai niputuslangalla.
Kierrä ylimääräinen kaapeli kiepille ja aseta suojaan sopivaan
paikkaan.

• Kaapelin tai johdon kulkiessa laipion läpi tai kannen läpi on
käytettävä vedenpitävää läpivientiä.

• ÄLÄ reititä kaapeleita moottoreiden tai loisteputkien läheltä.
Reititä kaapelit aina mahdollisimman etäälle seuraavan tyyppisistä
kohteista:
• muut laitteet ja kaapelit,
• suuria virtoja välittävistä AC- ja DC-syöttökaapeleista,
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• antenneista.

Vedonpoisto
Varmista riittävä vedonpoisto. Suojaa liittimet mekaanisilta
rasituksilta ja varmista, että ne eivät voi irrota vahingossa
esimerkiksi voimakkaassa merenkäynnissä.

Virtapiirien galvaaninen erottaminen
Veneissä joissa käytetään sekä AC- että DC-jännitteitä, on
järjestettävä riittävä galvaaninen erotus eri järjestelmien välille:

• Käytä aina erotusmuuntajia tai erillistä invertteriä, jos syötät tehoa
PC-tietokoneeseen, prosessoreihin, näyttöihin tai muihin herkkiin
elektronisiin laitteisiin tai mittareihin.

• Käytä aina erotusmuuntajaa kun käytät Weather FAX
—audiokaapeleita.

• Käytä aina erotusmuuntajaa kun käytät kolmannen osapuolen
audiovahvistinta.

• Käytä aina RS232/NMEA—muunninta, jossa datasignaalit on
erotettu toisistaan optisesti.

• Varmista aina, että PC-tietokoneilla ja muilla herkillä elektronisilla
laitteilla on omat erilliset virransyöttöratkaisut.

Kaapeleiden suojat
Varmista, että kaikki datakaapelit on suojattu riittävän hyvin ja että
suojat ovat ehjät (esim. suojavaipat eivät ole hankautuneet rikki
ahtaissa paikoissa jne.).

Liitäntöjen esittely — AIS350

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS350 Rece iver

D12088-2

1 2 3

4

USB

1. Virta / NMEA0183 (4800 & 38400 baudia).

2. SeaTalkng.

3. VHF-antenni.

4. Mini-B-tyypin USB (vain PC-liitäntään).

Tärkeää: Laite ei ole vesitiivis USB-liittimen suojakannen ollessa
auki.
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Dataliitännät — AIS350
AIS-laitteen liittäminen laajempaan elektroniikkajärjestelmään jossa
on mukana monitoiminäyttö ja/tai VHF-radio:

Liitäntöjen tarkistuslista

1 Tarkista piirustukset kohdassa Tyypillisiä järjestelmiä ja selvitä itsellesi,
kuinka erilaiset laitteet liittyvät toisiinsa muodostaen järjestelmän ja
kuinka erilaiset datasignaalit välittyvät laitteiden välillä.

2 Tarkista kohdasta Dataliitäntämatriisi kuinka erilaisia datatyyppejä
(GPS ja/tai AIS) voidaan vaihtaa erilaisten liitäntätyyppien välillä siten
kuin ne ovat tuetut AIS-laitteessa ja tarkista soveltuvat baudinopeudet
(jos käytät NMEA 0183 -väylää).

3 Lisätietoja SeaTalkng-liitännöistä on tämän osion kohdassa SeaTalkng:n
liittäminen.

4 Lisätietoja NMEA 0183 -väylän liitännöistä mukaan lukein
virtakaapelin värien selitykset ja kuinka ne liittyvät matalan ja korkean
baudinopeuden NMEA 0183 -liitäntöihin AIS-laitteessa on tämän osion
kohdassa NMEA 0183 -liitännät.

5 Kaikkien muiden järjestelmäsi laitteiden NMEA 0183
-liitäntöjen johdinväreihin löytyy tietoa asianomaisten tuotteiden
dokumentaatiosta.

6 Lisätietoja VHF-antenniliitännöistä on kohdassa VHF-liitäntä.

7 Lisätietoja USB-liitännöistä on tämän osion kohdassa USB-liitäntä.
Lue myös kohdassa ÄLÄ liitä USB-laitetta AC-virtalähteeseen olevat
tärkeät lisätiedot.

8 Jos käytät NMEA 0183 / 2000 -liitäntöjä, lue kohta 3.7 NMEA-lauseet
ja selvitä itsellesi mitkä datalauseet (PGN:t) ovat tuetut tässä
AIS-laitteessa. Ulkoisten NMEA-laitteiden tulee myös tukea
datalauseita joita haluat vaihtaa AIS-laitteen kanssa.
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Dataliitäntämatriisi
Seuraava taulukko luetteloi datatyypit (GPS ja/tai AIS) joita voidaan käyttää tietojen vaihtoon erilaisilla datanopeuksilla (matala / korkea
baudinopeus NMEA 0183; NMEA 2000 / SeaTalkng; USB).
On tärkeää valita oikea liitäntäyhdistelmä jotta tietojen vaihto olisi mahdollista.
Esimerkkinä taulukon käytöstä voidaan mainita, että voit syöttää GPS-dataa AIS-laitteeseen NMEA 0183 -väylän (hidas baudinopeus)
kautta ja sitten lähettää dataa muille NMEA 0183 -laitteille käyttämällä AIS-laitteen NMEA 0183 -liitäntää (korkea baudinopeus). Mainitun
tyyppisellä liitäntäyhdistelmällä AIS-laite lisää myös AIS-tiedot lähdön datavuohon:

AIS-laitteen
TULOT
(GPS-data) AIS-laitteen LÄHDÖT

NMEA 0183 (4800 matala
baudinopeus)

NMEA 0183 (38400 korkea
baudinopeus)

NMEA 2000* / SeaTalkng USB

GPS AIS GPS AIS GPS AIS GPS AIS

NMEA 0183
(4800 matala
baudinopeus)

NMEA 0183
(38400 korkea
baudinopeus)

NMEA 2000* /
SeaTalkng
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Tärkeää:

• Kuten yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä, korkean
baudinopeuden (38400) NMEA 0183 -tulo ja lähtöliitäntä
AIS-laitteessa EIVÄT ole liitettynä toisiinsa. Tämä tarkoittaa
sitä, että AIS-laite ei voi vastaanottaa NMEA 0183 -dataa
korkealla baudinopeudella (38400) ja syöttää dataa edelleen
korkean baudinopeuden (38400) lähtöön.

• Mahdollisten dataristiriitojen välttämiseksi:

– ÄLÄ käytä AIS-laitteen NMEA 0183 - ja USB-liitäntöjä
samanaikaisesti.

– ÄLÄ liitä SeaTalkng-monitoiminäyttöä AIS-laitteen NMEA
0183 - ja SeaTalkng-väyliin samanaikaisesti.

– ÄLÄ liitä SeaTalkng VHF-radiota AIS-laitteen NMEA 0183 - ja
SeaTalkng-liitäntöihin samanaikaisesti.

– Jos käytössäsi on AIS-yhteensopiva VHF-radio liitettynä
AIS-laitteeseen, sinun tulee kytkeä VHF-radion AIS-toiminto
pois päältä. Lisätietoja tästä löytyy VHF-radion mukana
toimitetusta dokumentaatiosta.

• *NMEA 2000 -liitännät edellyttävät sopivien adapterikaapelei-
den käyttöä.

SeaTalkng:n liittäminen
SeaTalkng-liitännän avulla voit liittää AIS-laitteen SeaTalkng-
järjestelmään.
Ennen kuin liität laitteen SeaTalkng-väylän kautta, tarkista SeaTalkng
Referenssimanuaalin (81300) ohjeet ja huomautukset ja varmista,
että kun laite on liitetty väylään suurin sallittu SeaTalkng-järjestelmän
Load Equivalence Number (LEN) -arvo ei ylity.

Huom: AIS-laitteen SeaTalkng LEN-luku on 1.

USB

PWR/Data STng VHF ANT

D12124-1

1. Liitä mukana toimitettu SeaTalkng-haarakaapeli AIS-laitteen
SeaTalkng-liittimeen.

2. Liitä SeaTalkng-haarakaapelin toinen pää aluksen
SeaTalkng-järjestelmään jollakin alla mainituista menetelmistä:
i. SeaTalkng 5-tieliitin.
ii. SeaTalkng T-liitin.
iii. Varalla oleva SeaTalkng-haarakaapeli SeaTalkng-

muuntimessa.

NMEA 0183 -liitännät
AIS-laitteesi voi syöttää GPS- ja/tai AIS-tietoja ulkoisille laitteille
NMEA 0183 -liitännän kautta. Mainitut liitännät tehdään AIS-laitteen
virta-/datakaapelin kautta.
NMEA 0183 -liitäntää käytetään tyypillisesti liittämään
AIS-laite VHF-radioon ja/tai monitoiminäyttöön. Lisätietoja
järjestelmäesimerkeistä on kohdassa Tyypilliset järjestelmät.
AIS-laite sisältää multiplekseri-tyyppisen NMEA 0183 -väylän
joka mahdollistaa GPS-tietojen syöttämisen laitteeseen NMEA
0183 -väylän kautta ja edelleen NMEA 0183 -lähtöjen kautta sekä
GPS- että AIS-tietojen ulospäin syöttämisen. Tästä on hyötyä
järjestelmissä, joisa ulkoisessa laitteessa on vain yksi NMEA 0183
-tulo, mikä poistaa siten ulkoisen erillisen multiplekserin tarpeen.
On kuitenkin syytä huomioida, että vain tietyt yhdistelmät matalan
ja korkean NMEA 0183 -väylän tuloja ja lähtöjä ovat tuettuja mitä
tulee GPS- ja/tai AIS-tietojen vaihtoon. Mahdolliset yhdistelmät on
lueteltu kohdassa Dataliitäntämatriisi.
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Virta- ja datakaapelin NMEA 0183 -liitännät ovat seuraavat:

PWR/Data

USB

1

2

3

4

5

6

7

8

D13035-1

+

+

+

+

4800
baud

38400
baud

NMEA 0183

Johtimen väri
(AIS-laite) Signaali

NMEA 0183
-baudinopeus

1 Keltainen IN — 4800

2 Harmaa IN + 4800

3 Vaaleanpunainen OUT — 4800

4 Purppura OUT + 4800

5 Vihreä IN — 38400

6 Valkoinen IN + 38400

7 Sininen OUT — 38400

8 Ruskea OUT + 38400

VHF-liitäntä
AIS-laite edellyttää VHF-antenniliitäntää.

• Järjestelmissä, joissa EI ole mukana VHF-radiota, liitä
VHF-antenni suoraan AIS-laitteen VHF ANT -liitäntään.

• Järjestelmissä, joissa on mukana VHF-radio, suosittelemme
erillisen AIS/VHF-jakajan käyttöä (esimerkiksi Raymarine
AIS100). Jakaja välittää VHF-signaalin antennista kahdelle
eri laitteelle (tässä tapauksessa AIS- ja VHF-laitteisiin)
samanaikaisesti. Jakajan “AIS”-lähtö tulee liittää AIS-laitteen VHF
ANT -liittimeen.

• Lisätietoja ja esimerkkejä liitännöistä on kohdassa Tyypillisiä
järjestelmiä.

USB-liitäntä
AIS-laite sisältää Mini-B USB-portin joka tarjoaa mahdollisuuden
liittää PC-tietokone. Liitäntä AIS-laitteen ja PC-tietokoneen välillä
edellyttää, että mukana toimitetulla CDROM-levyllä olevat ajurit
asennetaan PC-tietokoneeseen.
USB-porttia voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

• PC-pohjaisten karttasovellusten käyttö AIS-laitteen ollessa
liitettynä PC-tietokoneeseen.

• Ohjelmistopäivityksien suoritus
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Varoitus: ÄLÄ liitä USB-laitetta
AC-virtalähteeseen
Raymarine-tuotteesi sisältää USB-dataliitännän.
Mahdollisten maadoitusongelmien ja laitevaurioiden
välttämiseksi:

• ÄLÄ liitä laitetta jossa on AC-virtalähde (PC
tai kannettava tietokone) USB-väylän kautta
Raymarine-tuotteisiin.

• Jos sinun on välttämätöntä liittää ulkoinen
laite (kuten kannettava tietokone) Raymarine-
tuotteeseen USB-väylän avulla, varmista, että
ulkoinen laite on liitetty vain DC-virtalähteeseen
(kuten kannettavan tietokoneen tapauksessa
akkukäyttö).

• Irrota mahdolliset AC-virtalähteet ulkoisista laitteista
ennen kuin liität Raymarine-laitteen USB-väylän
avulla.

USB-ajureiden asennus
USB-ajurit on asennettavan ennen AIS-laitteen liittämistä
PC-tietokoneeseen. Voit suorittaa asennuksen seuraavasti:
1. Asenna mukana toimitettu CDROM-levy levyasemaan ja valitse

USB-ajurit sisältävä kansio.
2. Käynnistä asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla

setup.exe-tiedoston kuvaketta.
3. Noudata näytön ohjeita ja suorita asennus loppuun.
4. Kun ajurit on asennettu voit liittää AIS-laitteen

PC-tietokoneeseen. USB-ajurit asentuvat automaattisesti ja
AIS-laite tulee näkyviin uutena COM-porttilaitteena.

5. Valitse AIS COM -portti ja määritä baudinopeudeksi 38400
kbaudia (PC-pohjaisessa navigointiohjelmistossa) jotta voisit
hyödyntää AIS-laitetta.

Huom: Jos USB-liitäntä irrotetaan PC-tietokoneesta käytön
aikana sinun tulee nollata liitäntä ennen kuin voit jatkaa sen
käyttöä. Voit nollata liitännän kytkemällä AIS-laitteen virransyötön
pois päältä ja takaisin päälle ennen kuin suljet ja käynnistät
uudelleen USB-liitäntää hyödyntävän PC-sovelluksen. Liitä
lopuksi USB-kaapeli PC-tietokoneen ja AIS-laitteen välille.

Virtaliitäntä
Virransyötön suojaus
Suojaa virtalähde liittämällä punainen (positiivinen) johdin
virtalähteeseen 2 Ampeerin sulakkeen tai vastaavan arvoisen
automaattisen ylivirtasuojan kautta.
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Katkaisijan yhteiskäyttö
Jos useampi kuin yksi laite liitetään samaan katkaisijaan kumpikin
erillinen laite tulee suojata omalla sulakkeella tai ylivirtasuojalla. Voit
esimerkiksi liittää johtosulakkeen kunkin laitteen virransyöttöön.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiivinen (+) jännitekisko

2 Negatiivinen (-) jännitekisko

3 Virtakatkaisija.

4 Sulake

Mikäli mahdollista, liitä yksittäiset laiteyksiköt erillisiin
virtakatkaisijoihin. Ellei tämä ole mahdollista, käytä yksittäisiä
johtosulakkeita kunkin laiteyksikön suojaamiseen.

Varoitus: Tuotteen maadoitus
Ennen käyttöjännitteen päällekytkentää tähän
laitteeseen, tarkista ja varmista, että maadoitus on
suoritettu tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Maadoitus
Seuraavat vaatimukset ja suositukset koskevat tilanteita joissa
maadoitetaaan sellaisia Raymarine-laitteita, joita ei ole varustettu
erillisellä paluujohtimella tai maadoitusvaipalla:

Yhden maadoituspisteen periaate
Negatiivinen johdin tulee liittää akun negatiiviseen napaan liitettyyn
maadoituskiskoon, jonka tulee sijaita mahdollisimman lähellä akun
negatiivista napaa.

D
11

70
5-

1

1 32

1. Näytön virtakaapeli

2. Maadoituskiskoon liitetty maadoitusliitäntä

3. Akku
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Käytännön toteutus
Mikäli useampi laite on maadoitettava, ne voidaan ensin liittää
yhteen yhteiseen pisteeseen (esimerkiksi kytkinpaneelissa sijaitseva
kisko), joka vuorostaan liitetään virtakestoisuudeltaan riittävän
paksulla kaapelilla aluksen maadoituspisteeseen.
Suositeltava vähimmäisvaatimus maadoitusreitille
(kiskoon/yhteiseen maadoituspisteeseen liitettynä tai ei)
on litteä tinattu kuparipunos, jonka virtakestoisuus on vähintään 30A
(leveys 1/4 tuumaa minimi). Mikäli edellä kuvattu ratkaisu ei ole
mahdollinen, tulee käyttää vastaavan virtakestoisuuden omaavaa
useammasta johtimesta koostuvaa kaapelia seuraavat määräykset
huomioon ottaen:

• kaapelivedot joiden pituus <1 m (3 jalkaa), 6 mm2 (#10 AWG) (6
mm) tai paksumpi.

• kaapelivedot joiden pituus >1 m (3 jalkaa), 8 mm2 (#8 AWG) tai
paksumpi.

Kaikissa maadoitusjärjestelmissä ja tapauksissa liitoskaapeleiden
pituudet tulee pitää mahdollisimman lyhyinä.

Tärkeää: ÄLÄ liitä tätä laitetta positiivisesti maadoitettuun
tehonsyöttöjärjestelmään.

Referenssit

• ISO 10133/13297

• BMEA—säädökset

• NMEA 0400

Virransyötön liitäntä
Suosittelemme puristusliittimien ja juotettavien liittimien käyttöä sillä
niillä aikaansaan optimaalinen liitäntä virtalähteeseen.
Liitä AIS-laitteen virtakaapeli joko 12 VDC tai 24 VDC
virtalähteeseen seuraavasti:

1. Liitä punainen johdin 5 A:n sulakkeeseen tai vastaavaan
automaattisulakkeeseen ja edelleen jännitelähteen positiiviseen
napaan.

2. Liitä musta johdin jännitelähteen negatiiviseen napaan.

1

2

PWR/Data STng VHF ANT

USB

D12123-2

3

Johdinväri Tuotekuvaus

1 Punainen Virtalähde +

2 Musta Virtalähde –

3 Ei käytössä AIS350:ssä ÄLÄ liitä näitä johtimia.
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3.4 Sijoittelu ja kiinnitys

Asennuskohteeseen liittyvät vaatimukset
Kun suunnittelet asennusta noudata seuraavia asennuspaikan
valintaan liittyviä ohjeita.

AIS-vaatimus
Tätä tuotetta EI ole hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa
olosuhteissa tai herkästi syttyvissä olosuhteissa. ÄLÄ asenna
tätä laitetta vaaralliseen / herkästi syttyvään ympäristöön (kuten
moottoritilaan tai lähelle polttoainetankkeja).
AIS-laite on asennettava kohteeseen jossa laite ei altistu
päälleastumiselle ja jossa se ei muodosta kompastumisvaaraa,
lisäksi:

• Laite tulee sijoittaa niin lähelle aluksen VHF-radiota että
liitäntä voidaan toteuttaa mukana toimitetun 1 metrin pituisella
RF-kaapelilla.

• AIS-laite tulee sijoittaa vähintään 1 metrin (3 jalan) etäisyydelle
moottorista, kompassista ja magneettisista esineistä.

• AIS-laitteen alapuolelle tulee varata vähintään 100 mm (6
tuumaa) vapaata tilaa jotta kaapeloinnille ja kaapelien mutkille
jää riittävästi tilaa.

• AIS-laitteen käyttöympäristön sallittu lämpötila-alue on -15°C
(5°F) ... +55°C (130°F).

Laitteen mitat

AIS350 Rece iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

A

B

D12042-1

C E

D

F

Mitta

A 150 mm (5,90 ")

B 167 mm (6,57 "

C 50 mm (1,95 ")

D 20,3 mm (0,8 ")

E 99,5 mm (3,92 ")

F 54 mm (2,12 ")

Asennus
AIS-laitteen asennus

Huom: Vesitiiviys tulee varmistaa asentamalla laite
pystyasentoon liittimien osoittaessa alaspäin.
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Huom: Jos olet asentamassa AIS-laitetta lasikuiturakenteeseen
joka on päällystetty gelcoat-pinnalla poraa pintaa reikien kohdalta
hiukan yli jotta gelcoat-pinta ei vahingoittuisi kun kiinnität ruuvit.
Ennen kuin poraat reiät läpi poraa merkityt kohdat läpiporaamatta
noin 9,5 mm:n (3/8-tuuman) syvyyteen ylisuuren poranterän
avulla.

1 2 3

D12043-1

1. Varmista, että suunniteltu asennuskohde täyttää asennuspaikalle
asianomaisessa kohdassa luetellut ennakkovaatimukset.

2. Aseta laite suoraan ja merkitse ruuvinreikien paikat
asennuspintaan lyijykynän avulla.

3. Poraa reiät läpi käyttämällä 3,2 mm (1/8”) poranterää.
4. Asenna ruuvit paikoilleen loppuun asti kiristämättä.
5. Aseta laite ruuvien varaan ja siirrä hieman alaspäin jolloin laite

lukittuu paikoilleen.
6. Kiristä ruuvit loppuun asti.

3.5 Järjestelmän tarkistus

Virran päällekytkentä
Kun laitteeseen on kytketty virta päälle STATUS LED- merkkivalon
värin tulee olla VIHREÄ, väri himmenee silloin kun laite vastaanottaa
viestejä.
Kun asennus on suoritettu, tarkkaile LED STATUS -merkkivalon
tilaa ja:
1. Kytke AIS-vastaanotin päälle.
2. Tarkista, että:

i. Virran ollessa päällekytkettynä LED-merkkivalon (Status)
tulee palaa kirkkaasti VIHREÄNÄ ja kun viestejä
vastaanotetaan LED palaa himmeän VIHREÄNÄ.

Häiriöiden tarkistaminen
Asennuksen jälkeiset tarkistukset
Jos olet asentanut alukseen sähköisiä järjestelmiä tai tehnyt
niihin muutoksia (tutka, VHF-radio jne.) sinun on suoritettava
toiminnallinen tarkistus ennen merelle lähtöä ja varmistettava,
että muutokset eivät aiheuta haitallisia häiriöitä ja että järjestelmät
toimivat luotettavasti ja täyttävät EMC-yhteensopivuuteen (EMC,
Electro Magnetic Compatibility) liittyvät vaatimukset. Toimi
seuraavasti:
1. Varmista ensin että voit turvallisesti kytkeä kaikki sähköiset

järjestelmät päälle aluksessa ja kytke ne sitten päälle.
2. Tarkista, että kaikki järjestelmät toimivat luotettavasti.

AIS-toiminnon käyttäminen
AIS-toiminnon käytön yksityiskohdat määräytyvät käytetyn
Raymarine-monitoiminäytön tyypin mukaan.
Lisätietoja AIS-toiminnon käyttämisestä on monitoiminäytön
käsikirjassa.
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3.6 Vianmääritys
Ongelma Toiminto

Ei virtaa Tarkista:

• Kaikki virransyötön liitännät

• Tarkista liittyvät sulakkeet

• Tarkista, että virtalähteen jännite on sopiva (12 V tai
24 V)

Ei dataa Tarkista, että:

• Järjestelmän liitännät ovat kunnossa

• VHF-antenni on liitetty kunnolla.

Ei alustietoja Käytössä olevan Raymarine-monitoiminäytön kautta:

• Sijoita kursori kohteena olevan aluksen symbolin päälle
ja varmista, että AIS DATA-pikapainike EI ole tilassa
OFF (Pois)

• Varmista, että AIS-kerros on tilassa ON (Päällä)

• Varmista, että näytetyt kohdetyypit ovat tilassa ALL
(Kaikki)

Ei AIS-dataa Tarkista monitoiminäytön ja AIS-laitteen välinen liitäntä ja
varmista NMEA- ja / tai SeaTalkng-lähdön välinen liitäntä:

• Tarkista, että kaapelit on liitetty oikein

• Tarkista, että NMEA-baudinopeus on asetettu 38400
baudiin

3.7 NMEA-lauseet
Tuotteesi lähettää ja vastaanottaa seuraavia NMEA 2000 Parameter
Group Number (PGN) -viestejä sekä NMEA 0183 -lauseita:

NMEA 2000

PGN Otsikko

129038 Class A - sijaintiraportti

129039 Class B - sijaintiraportti

129040 Class B - laajennettu sijaintiraportti

129793 AIS UTC ja päivämäärä -raportti

129794 AIS Class A - staattiset ja matkaan
liittyvät tiedot

129801 AIS-turvasanomat

129802 AIS-yleislähetteiset turvaviestit

129041 AtoN-sijaintiraportti

129809 AIS Class B -staattiset tiedot osa A

129810 AIS Class B -staattiset tiedot osa B

126996 Tuotetiedot

059904 ISO-pyyntö

059392 ISO-kuittaus

060928 ISO-osoitepyyntö

065240 ISO-osoitekomento

126208 NMEA-ryhmätoiminnot
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NMEA 0183

Lause Otsikko

AIVDM Vstaanotettu AIS-viesti

AIVDO Oman aluksen AIS-raportti

AIALR Hälytystila

AIACK Hälytyksen kuittaus

DUAIQ MMSI-kysely ja ohjelmointi

HDT Tosi suunta. Vain AIS650.
Vastaanotetaan vain matalan
baudinopeuden (4800) NMEA
0183 -tulon kautta. Kaikki Talker
ID -tunnukset ovat tuettuja. Kun
pätevä HDT-lause vastaanotetaan
NMEA 0183 -väylän kautta Tosi
Suunta lähetetään AIS650:ltä osana
AIS-datalähetystä.

3.8 Tekniset tiedot

Vastaanottimen tekniset tiedot
Suojausluokka IPX2

Toimintalämpötila-alue -15˚C ... +55˚C (5˚F ... 131˚F)

Varastointilämpötila-alue -20˚C ... +75˚C (-4˚F ... 167˚F)

Kosteus Maks. 93% per 40˚C (104˚F)

Nimelliskäyttöjännite 12 V ... 24 V dc,

Käyttöjännitealue 9,6 V ... 31,2 V dc
(nimelliskäyttöjännite -20%, +30%)

Huippuvirta normaalitilassa < 200 mA

Keskimääräinen tehonkulutus < 2 W

LEN (lisätietoja SeaTalkng
Referenssimanuaalissa)

1

Sulake / Katkaisijat Johtosulake

• 2 A

Vastaanottimet 2 vastaanotinta

Vastaanotin kaista 1 161,975 MHz kiinteä kanava

Vastaanotin kaista 2 162,025 MHz kiinteä kanava

Vastaanottimen herkkyys –107 dBm
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Paino 280 gramma

Liittimet • VHF-antenni — SO-239-
koaksiaaliliitin

• SeaTalkng

• NMEA0183 HS — paljaat johtimen
päät

• NMEA0183 LS — paljaat johtimen
päät

• Virtakaapeli — paljaat päät

• AIS Silent — paljaat päät

• USB — NMEA0183
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4.1 Tuotteen esittely — AIS650

Sta tus

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

D12127-1

AIS650 on AIS-lähetinvastaanotin joka hyödyntää digitaalisia
signaaleja reaaliaikaisten tietojen vaihtoon muiden alusten,
maa-asemien sekä navigointiapujen (AToN) välillä silloin,
kun mainitut on varustettu Class A - tai Class B -luokan
AIS-lähetinvastaanottimella.
Tietoja käytetään lähialueilla olevien alusten tunnistamiseen
sekä seuraamiseen sekä tuottamaan automaattisia ja tarkkoja
törmäyksenestotoimintoihin liittyviä tietoja nopeasti.

4.2 Staattisten tietojen vaatimus
AIS-lähetinvastaanottimeen tulee ohjelmoida seuraavat alukseen
liittyvät (staattiset) tiedot:

• Aluksen MMSI-numero (Maritime Mobile Service Identity)

• Aluksen nimi

• Aluksen kutsunimi

• Aluksen mitat mukaan lukien AIS GPS -antennin sijainti

• Alustyyppi

MMSI-numero on 9-numeroinen tunnus joka on syötettävä
kokonaan laitteen asetuksien syötön yhteydessä jotta laitteen
ohjelmisto hyväksyisi syötetyn numeron. Numerot jotka evät täytä
edellä mainittua vaatimusta hylätään. Kaikki muut kentät (esim.
aluksen tyyppi, nimi jne.) ovat valinnaisia.
Jos aluksellasi on jo MMSI-numero (jota käytetään VHF DSC
-radiolaitteessa) on sama MMSI-numero ohjelmoitava myös
AIS-lähetinvastaanottimeen.
Jos et syötä pätevää MMSI-numeroa laite siirtyy Silent Mode -
eli hiljaiseen tilaan eikä lähetä AIS-tietoja. Laite kuitenkin toimii
edelleen AIS-vastaanottimena.

Tärkeää: Yhdysvalloissa MMSI-numeron ja staattiset tiedot
saa ohjelmoida vain Raymarine-jälleenmyyjä tai muu pätevä
merielektroniikkalaitteiden asentaja. Käyttäjä EI saa itse
ohjelmoida mainittuja tietoja laitteeseen.

Euroopassa ja muissa osissa maailmaa (poislukien Yhdysvallat)
käyttäjä voi itse ohjelmoida MMSI-numeron ja staatiset tiedot.
Lisätietoja varten selvitä toiminta-alueella voimassa olevat
määräykset paikallisilta viranomaistahoilta.
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4.3 Requirements for USA & Canada

Tärkeitä tietoja
AIS-lähetinvastaanotin täyttää oleelliset FCC-vaatimukset
Raymarine AIS-lähetinvastaanottimet täyttävät FCC:n (Federal
Communications Commission) ja Industry Canada -viranomaisen
vaatimukset siten kuin ne liittyvät merikäyttöön tarkoitettuihin AIS-
ja VHF-radiolaitteiden käyttöön Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Merialueilla AIS-laitetta käyttäjien tulee Yhdysvalloissa noudattaa
kaikkia FCC:n sääntöjä ja säädöksiä joista osa on kuvattu
tässä käsikirjassa. Tiedot olivat päteviä käsikirjan painohetkellä.
Ajan tasalla olevat tiedot mukaan lukien lisensointiin liittyvät
tiedot ovat tarkistettavissa FCC:n Internet-sivuilta osoitteessa
www.fcc.gov/wtb/marine
Virallisia FCC:n kaavakkeita on saatavissa FCC:n Internet-sivuilta
osoitteesta www.fcc.gov/formpage.html

FCC-huomautus
Vaatimustenmukaisuus

Huom: Tämän laitteen on todettu testeissä täyttävän
FCC-määräysten (Part 15) Class B -luokan digitaaliselle laitteelle
asetetut raja-arvot. Mainitut raja-arvot on suunniteltu siten että
ne takaavat kohtuullisen suojauksen haitallisia häiriöitä vastaan
kotitaloustyyppisissä asennuksissa. Tämä laite muodostaa,
hyödyntää sekä voi säteillä radiotaajuuksista energiaa ja ohjeiden
vastaisesti asennettuna tai käytettynä voi aiheuttaa haitallisia
radioliikennettä häiritseviä häiriöitä. Vaatimustenmukaisuus ei
kuitenkaan takaa sitä, etteikö häiriöitä voisi ilmetä yksittäisissä
asennuksissa. Mikäli tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä
radio- tai televisiovastaanottoon (tarkistettavissa helposti
kytkemällä laitteen pois päältä ja takaisin päälle), käyttäjä voi
pyrkiä korjaamaan tilanteen yhdellä tai useammalla seuraavista
menetelmistä:

• Vastaanottoantennin suuntauksen tai asennuspaikan
muuttaminen.

• Laitteen ja vastaanottimen välisen välimatkan kasvattaminen.

• Laitteen virransyötön liitännän siirtäminen virtapiiriin joka on
muu kuin se virtapiiri johon vastaanottimen virransyöttö on
liitetty.

• Ota yhteys Raymarine-jälleenmyyjään.

Tämä laite täyttää FCC-määräyksien (Part 15) vaatimukset. Laitteen
käyttö on sallittu seuraavissa kahdessa tapauksessa:

1. Laite ei aiheuta haitallisia häiriöitä ja

2. Laite sietää siihen kohdistuvien häiriöiden vaikutukset mukaan
lukien ei-haluttuja toimintoja aiheuttavat häiriöt.
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Tähän laitteeseen liittyvät muutokset tai muokkaukset joihin ei ole
saatu Raymarine-yhtiöltä etukäteen pyydettyä ja saatua kirjallista
lupaa saattaa aiheuttaa vaatimustenmukaisuuden vaarantumisen
suhteessa FCC-sääntöihin ja siten poistaa käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.

Asemalisenssi
FCC—asemalisenssin vaatimus
Useimpien Yhdysvaltain merialueilla liikkuvien huviveneiden
tapauksessa laitteen käyttö ei edellytä FCC Ship Radio Station
License —lisenssiä ja kutsutunnusta (Call Sign). Mikäli alus matkaa
ulkomaisiin satamiin on käyttäjän hankittava asianmukainen lisenssi.
Aluksissa, joissa käytetään MF/HF SSB-radiota (SSB, Single
Side-Band), satelliittiviestiyhteyksiä tai teleyhteyksiä, on oltava
asianmukaiset FCC:n lisenssi. Asemalisenssin voi tilata täyttämällä
FCC:n kaavakkeen numero 605 (Form 605), joka on saatavissa
FCC:n Internet-sivuilta osoitteesta, joka on ilmoitettu edellä.

Käyttäjän lisenssi
FCC:n käyttäjän lisenssiin liittyvä vaatimus
Luokan B AIS-lähetinvastaanottimen käyttö Yhdysvaltain aluevesien
sisällä ei edellytä käyttäjän lisenssiä. Mikäli alus kiinnittyy
ulkomaiseen satamaan (mukaan lukien Kanada ja Meksiko) tai
siirtyy pois ulkomaisesta satamasta (mukaan lukien Kanada
ja Meksiko) kiinnittyäkseen Yhdysvalloissa olevaan satamaan
lähetinvastaanottimen käyttö edellyttää käyttäjän lisenssiä. Käyttäjä
voi anoa nk. Restricted Radiotelephone Operator Permit —lupaa
FCC:ltä täyttämällä kaavakkeen numero 753 (Form 753).

Industry Canada
Industry Canada -lisenssivaatimukset
Tämä Class B -luokan digitaalinen AIS-laite täyttää Canadian
ICES-003 -standardin vaatimukset.

Et tarvitse lisenssiä käyttääksesi tätä laitetta Kanadan tai
Yhdysvaltain aluevesillä. Jos käytät tätä laitetta muualla kuin
Kanadan ja Yhdysvaltain aluevesillä tarvitset lisenssin. Voit saada
lisätietoja Industry Canada -viranomaisen lisensointiin liittyen
ottamalla yhteyttä lähimpään aluetoimistoon tai kirjoittamalla
seuraavaan osoitteeseen:

Industry Canada Radio Regulatory Branch

Attention: DOSP

300 Slater Street

Ottawa, Ontario

Canada, KIA OC8

AIS650 Sertifikaattitiedot
Seuraavat tiedot tarvitaan lisenssihakemukseen:

• Industry Canada Certification Number: IC:4069B-AIS650

• FCC Type Number: FCC:PJ5–AIS650

• FCC Type Accepted: Parts 15 and 80

• Output Power (lähtöteho): 2 W

• Modulation (modulaatio): GMSK

• Frequency Range (taajuusalue): 156,025 MHz ... 162,025 MHz

Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
Tämän tuotteen käyttö edellyttää 9-numeroista Maritime Mobile
Service Identity (MMSI) -numeroa.
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Huom: Voit pyytää MMSI-numeron FCC:ltä samalla kun haet
nk. Station License -lupaa. Jos aluksesi ei tarvitse lupaa
voit anoa MMSI-numeroa ottamalla yhteyttä BoatUS:ään
(www.boatus.com). Kun olet saanut MMSI-numeron voit
ohjelmoida sen lähetinvastaanottimeen tuotteen mukana
toimitetuissa dokumenteissa olevien ohjeiden mukaisesti.

MMSI-tietojen ja staattisten tietojen ohjelmointi
Tärkeää: Yhdysvalloissa on FCC:n (Federal Communications
Commission) sääntöjen vastaista ohjelmoida MMSI-numero
jota ei ole virallisesti luovutettu kyseiselle käyttäjälle.
Samoin on määräysten vastaista syöttää muita paikkansa
pitämättömiä tietoja. MMSI ja staattiset tiedot tulee
ohjelmoida Raymarine-jälleenmyyjän toimesta tai muun
pätevän merielektroniikkalaitteiden asentajan toimesta.
MMSI-numeron ja staattisten tietojen ohjelmointiohjeet löytyvät
AIS-lähetinvastaanottimen mukana toimitetun CDROM-levyn
dokumentaatiosta.

Kun staattiset tiedot on ohjelmoitu niitä ei pidä yrittää muuttaa.
Mikäli ohjelmoidut tiedot eivät enää pidä paikkaansa, ota yhteys
Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen tai jälleenmyyjään jolta olet
laitteen hankkinut saadaksesi apua laitteen uudelleenohjelmointia
varten.

Antennin asennus ja altistuminen
sähkömagneettiselle säteilylle
Tämän laitteen nk. MPE-säde (Maximum Permissible Exposure)
on 1,5 metriä (OET Bulletin 65:n mukaisesti), olettaen, että
radiolähettimen teho on maksimaalinen ja antennien vahvistus 3
dBi. Olettamalla aikuisen henkilön keskimääräiseksi pituudeksi
2 metriä saadaan antennin korkeudeksi kannen yläpuolella
vähintään 3,5 metriä, jotta asennus täyttäisi RF-altistumiseen

liittyvät säädökset. Älä käytä laitetta henkilön tai henkilöiden ollessa
antennin MPE-säteen sisäpuolella, ellei henkilöitä ole suojattu
antennin säteilyltä maadoitetun metallisen suojan avulla.

Varoitus: Suurin sallittu altistuminen
Annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa
altistaa MPE-säteen (MPE, Maximum Permissible
Exposure) sisäpuolella olevat henkilöt absorboituvalle
säteilylle, joka ylittää FCC:n MPE-raja-arvot. On
radiolaitteen käyttäjän vastuulla varmistaa se, että
henkilöt eivät oleskele tai pääse kyseisen alueen
sisäpuolelle.
Radiolaitteen optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi
ja henkilöiden radiotaajuiselle sähkömagneettiselle
säteilylle altistumisen minimoimiseksi varmista, että
antenni on:

• liitetty radioon ennen lähetyksen päällekytkentää

• sijoitettu siten, että se on etäällä henkilöistä

• sijoitettu vähintään 1,5 metrin (5 jalan) etäisyydelle
itse radiolaitteesta.
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4.4 Requirements for areas outside of
USA & Canada

Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
AIS-lähetinvastaanottimen käyttö edellyttää 9-numeroista Maritime
Mobile Service Identity (MMSI) -numeroa. Tietyillä alueilla
MMSI-numeron saannin edellytyksenä on radioaseman käyttäjän
lupa. Voit tilata MMSI-numeron samalta viranomaiselta joka
myöntää alueesi VHF-radiolupia. Kun olet saanut MMSI-numeron
voit ohjelmoida numeron AIS-lähetinvastaanottimeen tuotteen
mukana toimitetulla CDROM-levyllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Antennin asennus ja altistuminen
sähkömagneettiselle säteilyenergialle
Radion optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi sekä henkilöiden
radiotaajuiselle sähkömagneettiselle säteilylle altistumisen
minimoimiseksi varmista, että antenni on:
• liitettty radioon ennen lähetyksen päällekytkentää
• asennettu asiamukaisella tavalla
• sijoitettu siten, että se on riittävän etäällä ihmisistä
• sijoitettu vähintään 1,5 metrin (5 jalan) päähän radiolaitteesta.

Maaluettelo
Euroopan Unionin alueella AIS-vastaanotinta voi käyttää
seuraavissa maissa:
Itävalta Liechtenstein

Belgia Liettua

Bulgaria Luxemburg

Kypros Malta

Tsekin tasavalta Alankomaat

Tanska Norja

Viro Puola

Suomi Portugali

Ranska Romania

Saksa Slovakia

Kreikka Slovenia

Unkari Espanja

Islanti Ruotsi

Irlanti Sveitsi

Italia Turkki

Latvia Yhdistynyt kuningaskunta
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4.5 Asennuksen suunnittelu

Asennuksen tarkistuslista
Asennus sisältää seuraavat toimenpiteet:

Asennustehtävä

1 Suunnittelu asennus.

2 Kerää kaikki tarvittavat laitteet ja työkalut saataville etukäteen

3 Asenna järjestelmän komponentit.

4 Reititä kaikki kaapelit

5 Poraa tarvittavat asennusreiät ja kaapeleiden läpivientiaukot

6 Make all connections to equipment.

7 Kiinnitä kaikki laitteet paikoilleen

8 Suorita asennuksen jälkeiset tarkistukset.

Kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio on oleellinen osa asennustöitä. Kytkentäkaaviosta
on lisäksi hyötyä myöhemmin tehtävissä järjestelmän laajennuksissa
tai huoltoon liittyvissä tehtävissä. Kytkentäkaavion tulisi sisältää
seuraavat tiedot:

• Kaikkien komponenttien sijainti.

• Liittimet, kaapelityypit, reitit ja pituudet.

Tarvittavat muut komponentit
Tämä tuote on osa elektroniikkajärjestelmää. Vaatimuksistasi ja
järjestelmän konfiguraatiosta riippuen, täyden toiminnallisuuden
aikaansaaminen edellyttää joidenkin tai kaikkien seuraavien
laitteiden lisäämistä järjestelmään.

• AIS-kohteiden näyttäminen— AIS-yhteensopiva SeaTalkng- tai
NMEA 0183 -laite (esimerkiks monitoiminäyttö tai mittari).

• VHF-antenni. Jos käytössäsi on vain yksi antenni ja käytät
AIS-laitetta järjestelmässä, joka sisältää myös VHF-radion,
Raymarine suosittelee soveltuvan AIS/VHF-jakajan käyttöä
(esimerkiksi Raymarine AIS100). Näin voit käyttää yhtä ainoaa
VHF-antenia sekä AIS- että VHF-laitteiden antennina.

• GPS-tietojen toisto NMEA 0183 -laitteille — NMEA 0183
-yhteensopiva GPS-vastaanotin liitettynä AIS-laitteen NMEA
0183 -tuloon.

Huom: AIS650-laitteiden tapauksessa, ÄLÄ yritä käyttää
mukana toimitettua GPS-vastaanotinta syöttämään
GPS-tietoja ulkoisille laitteille. Kytkentä saattaa aiheuttaa
vikatoimintoja ja heikentää GPS-suorituskykyä. AIS650:n
mukana toimitettu GPS-vastaanotin on tarkoitettu tuottamaan
AIS-tietoja VAIN AIS-laitteelle. Lisätietoja on kohdassa
GPS-tiedot ulkoisia laitteita varten

• Virta- ja datakaapelit— sopivat kaapelit on kuvattu kohdassa 3.3
Kaapelit ja liitännät. Tietyissä asennuksissa edellytetään myös
data-, virta- tai antennikaapeleiden jatkamista jatkokaapelein.
Lisätietoja kohdissa 3.3 Kaapelit ja liitännät ja Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet .
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Tyypilliset järjestelmät
AIS650 Perusjärjestelmä - esimerkki (vain SeaTalkng)

�

�

D12094-2

3 4

SeaTalkng

VHF

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

2

GPS

1

12 V / 24 V *12 V / 24 V 12 V

SeaTalk ng (G
PS)

SeaTalk ng 
(G

PS + AIS)

SeaTalk ng (AIS)

AIS650

Tuotekuvaus Huomautukset

1 VHF-antenni

2 GPS-vastaanotin Toimitetaan AIS-laitteen mukana.
Syöttää GPS-paikannustietoa vain
AIS-laitteeseen.

Tuotekuvaus Huomautukset

3 SeaTalkng-monitoiminäyttö Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä monitoiminäyttöä
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

4 SeaTalkng GPS -vastaanotin Jos monitoiminäyttösi
sisältää sisäänrakennetun
GPS-vastaanottimen, et
ehkä tarvitse erillistä ulkoista
GPS-vastaanotinta.

Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.
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AIS650 Perusjärjestelmä - esimerkki (vain NMEA 0183)
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NMEA 0183
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NMEA 0183 (38400, GPS + AIS)

1
AIS650

NMEA 0183 (38400, GPS)

NMEA 0183 (4800, GPS)

3

GPS

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

5

12 V / 24 V *

Tuotekuvaus Huomautukset

1 NMEA 0183 GPS-vastaanotin

2 GPS-vastaanotin Toimitetaan AIS-laitteen mukana.
Syöttää GPS-paikannustietoa vain
AIS-laitteeseen.

3 VHF-antenni

Tuotekuvaus Huomautukset

4 NMEA 0183 -yhteensopiva
monitoiminäyttö

Dataristiriitojen välttämiseksi: Jos
monitoiminäyttö on varustettu
sekä SeaTalkng- että NMEA
0183 -liitännöillä, ÄLÄ kytke
monitoiminäyttöä AIS-laitteeseen
samanaikaisesti sekä NMEA 0183 -
että SeaTalkng-liitäntöjen kautta.

5 NMEA 0183 VHF-radio

Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.
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AIS650 Laajennettu järjestelmä - esimerkki (vain SeaTalkng)
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Tuotekuvaus Huomautukset

1 SeaTalkng VHF-radio • Mikäli VHF-radiosi on
AIS-yhteensopiva, radion
AIS-toiminnot tulee kytkeä pois
päältä mikäli radio liitetään
AIS-laitteeseen. Lisätietoja
tästä löytyy VHF-radion mukana
toimitetussa dokumentaatiossa.

• Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä VHF-radiota
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

Huom: Selvyyden vuoksi
vain VHF-radion tukiasema on
näytetty oheisessa kuvassa.
VHF-radion käyttö edellyttää
lisäkomponentteja. Lisätietoja
tuotteen dokumentaatiossa.

2 AIS / VHF -jakaja. Esimerkiksi AIS100-jakaja.

3 VHF-antenni

4 SeaTalkng GPS -vastaanotin Esimerkiksi RS130 GPS-
vastaanotin. Jos monitoiminäyttösi
sisältää sisäänrakennetun
GPS-vastaanottimen, et
ehkä tarvitse erillistä ulkoista
GPS-vastaanotinta.
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Tuotekuvaus Huomautukset

5 GPS-vastaanotin Toimitetaan AIS-laitteen mukana.
Syöttää GPS-paikannustietoa vain
AIS-laitteeseen.

6 SeaTalkng-monitoiminäyttö Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä monitoiminäyttöä
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.

AIS650 Laajennettu järjestelmä - esimerkki (SeaTalkng ja NMEA
0183)

12 V /
24 V
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Tuotekuvaus Huomautukset

1 NMEA 0183 VHF-radio • Mikäli VHF-radiosi on
AIS-yhteensopiva, radion
AIS-toiminnot tulee kytkeä pois
päältä mikäli radio liitetään
AIS-laitteeseen. Lisätietoja
tästä löytyy VHF-radion mukana
toimitetussa dokumentaatiossa.

• Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä VHF-radiota
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

2 AIS / VHF -jakaja. Esimerkiksi AIS100-jakaja.

3 VHF-antenni

4 SeaTalkng GPS -vastaanotin Esimerkiksi RS130 GPS-
vastaanotin. Jos monitoiminäyttösi
sisältää sisäänrakennetun
GPS-vastaanottimen, et
ehkä tarvitse erillistä ulkoista
GPS-vastaanotinta.

5 GPS-vastaanotin Toimitetaan AIS-laitteen mukana.
Syöttää GPS-paikannustietoa vain
AIS-laitteeseen.

6 SeaTalkng-monitoiminäyttö Dataristiriitojen välttämiseksi,
ÄLÄ liitä monitoiminäyttöä
AIS-laitteeseen sekä NMEA
0183 - että SeaTalkng -väylien
kautta samanaikaisesti.

Huom:

• Lisätietoja eri liitäntöjen kautta tuetuista datatyypeistä sekä
vastaavat baudinopeudet NMEA 0183 -liitännöille löytyvät
kohdasta Dataliitäntämatriisi.

• Lisätietoja liitännöistä yleensä on kohdassa 3.3 Kaapelit ja
liitännät.

• Lisätietoja saatavissa olevista kaapeleista ja lisävarusteista
(mukaan lukien tuotenumerot) on kohdassa Luku 6 Valinnaiset
varusteet ja tarvikkeet.

• * Tietyt Raymarine SeaTalkng Monitoiminäytöt toimivat vain
12 V:n jännitteellä. Lisätietoja tuotteen dokumentaatiossa.

• Lisätietoja yleisistä virransyöttövaatimuksista sekä liitännöistä
on kohdassa Virtaliitäntä.
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Mukana toimitetut osat — AIS650

D12096-2

7

8

Status

PWR /Data STng VHF ANT

AIS650 Class B Transce iver

GPS ANT

USB

1

3

2

4 5 6

Tuotekuvaus Määrä

1 AIS650-lähetinvastaanotin 1

2 GPS-antenni (mukana 10 m
koaksiaalikaapeli)

1

3 Dokumentointi 1

Tuotekuvaus Määrä

4 Kiinnitysruuvit 4

5 Kiinnitystapit ja mutterit
GPS-vastaanottimen
kiinnitykseen

3 kiinnitystappia, 3 sormimutteria

6 SeaTalkng-tulppa 1

7 2 m virta/datakaapeli 1

8 1 m SeaTalkng-haarakaapeli 1

Tarvittavat työkalut
Asennuksessa tarvittavat työkalut

D12087-2

1

3

2

1. Ruuvimeisseli.

2. Sähköpora.

3. 3,2 mm (1/8”) poranterä.
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4.6 Kaapelit ja liitännät

Yleisiä kaapelointiin liittyviä ohjeita
Kaapeleiden reititys
Kaapelit on reititettävä oikein suorituskyvyn optimoimiseksi ja
kaapeleiden käyttöiän maksimoimiseksi.
• ÄLÄ taivuta kaapeleita liikaa. Mikäli mahdollista, varmista että
kaapeleiden minimitaivutushalkaisija on vähintään 200 mm (8
tuumaa) / minimitaivutussäde 100 mm (4 tuumaa).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Suojaa kaikki kaapelit fyysiseltä vahingoittumiselta ja altistumiselta
kuumuudelle. Käytä kaapelikouruja tai —putkia aina kun se on
mahdollista. ÄLÄ reititä kaapeleita pilssien tai oviaukkojen kautta
tai liikkuvien tai kuumien kohteiden läheltä.

• Varmista kaapeleiden kiinnitys nippusiteillä tai niputuslangalla.
Kierrä ylimääräinen kaapeli kiepille ja aseta suojaan sopivaan
paikkaan.

• Kaapelin tai johdon kulkiessa laipion läpi tai kannen läpi on
käytettävä vedenpitävää läpivientiä.

• ÄLÄ reititä kaapeleita moottoreiden tai loisteputkien läheltä.
Reititä kaapelit aina mahdollisimman etäälle seuraavan tyyppisistä
kohteista:
• muut laitteet ja kaapelit,
• suuria virtoja välittävistä AC- ja DC-syöttökaapeleista,

• antenneista.

Vedonpoisto
Varmista riittävä vedonpoisto. Suojaa liittimet mekaanisilta
rasituksilta ja varmista, että ne eivät voi irrota vahingossa
esimerkiksi voimakkaassa merenkäynnissä.

Virtapiirien galvaaninen erottaminen
Veneissä joissa käytetään sekä AC- että DC-jännitteitä, on
järjestettävä riittävä galvaaninen erotus eri järjestelmien välille:

• Käytä aina erotusmuuntajia tai erillistä invertteriä, jos syötät tehoa
PC-tietokoneeseen, prosessoreihin, näyttöihin tai muihin herkkiin
elektronisiin laitteisiin tai mittareihin.

• Käytä aina erotusmuuntajaa kun käytät Weather FAX
—audiokaapeleita.

• Käytä aina erotusmuuntajaa kun käytät kolmannen osapuolen
audiovahvistinta.

• Käytä aina RS232/NMEA—muunninta, jossa datasignaalit on
erotettu toisistaan optisesti.

• Varmista aina, että PC-tietokoneilla ja muilla herkillä elektronisilla
laitteilla on omat erilliset virransyöttöratkaisut.

56 AIS350 / AIS650



Kaapeleiden suojat
Varmista, että kaikki datakaapelit on suojattu riittävän hyvin ja että
suojat ovat ehjät (esim. suojavaipat eivät ole hankautuneet rikki
ahtaissa paikoissa jne.).

Liitäntöjen esittely

D12093-1

1 2 3 4

Sta tus

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

5 6

1. Virta / NMEA 0183 (4800 & 38400 baudia).

2. SeaTalkng.

3. GPS-antenni.

4. VHF-antenni.

5. SD-muistikorttipaikka (laitteen konfigurointi).

6. Mini-B-tyypin USB (vain PC-liitäntään).

Tärkeää: Laite ei ole vesitiivis SD-muistikortin / USB-liittimen
suojakannen ollessa auki.

Dataliitännät — AIS650
AIS-laitteen liittäminen laajempaan elektroniikkajärjestelmään jossa
on mukana monitoiminäyttö ja/tai VHF-radio:

Liitäntöjen tarkistuslista

1 Tarkista piirustukset kohdassa Tyypillisiä järjestelmiä ja selvitä itsellesi,
kuinka erilaiset laitteet liittyvät toisiinsa muodostaen järjestelmän ja
kuinka erilaiset datasignaalit välittyvät laitteiden välillä.

2 Tarkista kohdasta Dataliitäntämatriisi kuinka erilaisia datatyyppejä
(GPS ja/tai AIS) voidaan vaihtaa erilaisten liitäntätyyppien välillä siten
kuin ne ovat tuetut AIS-laitteessa ja tarkista soveltuvat baudinopeudet
(jos käytät NMEA 0183 -väylää).

3 Lisätietoja SeaTalkng-liitännöistä on tämän osion kohdassa SeaTalkng:n
liittäminen.

4 Lisätietoja NMEA 0183 -väylän liitännöistä mukaan lukein
virtakaapelin värien selitykset ja kuinka ne liittyvät matalan ja korkean
baudinopeuden NMEA 0183 -liitäntöihin AIS-laitteessa on tämän osion
kohdassa NMEA 0183 -liitännät.

5 Kaikkien muiden järjestelmäsi laitteiden NMEA 0183
-liitäntöjen johdinväreihin löytyy tietoa asianomaisten tuotteiden
dokumentaatiosta.

6 Lisätietoja AIS-laitteen hiljaisesta tilasta (SILENT MODE) on kohdassa
AIS Silent -tilan liitäntä.

7 Lisätietoja GPS-liitännän toteuttamista on kohdassa GPS-antennin
liitäntä. Lue myös kohdassa GPS-tiedot ulkoisia laitteita varten olevat
tärkeät lisätiedot.

8 Lisätietoja VHF-antenniliitännöistä on kohdassa VHF-liitäntä.
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Liitäntöjen tarkistuslista

9 Lisätietoja USB-liitännöistä on tämän osion kohdassa USB-liitäntä.
Lue myös kohdassa ÄLÄ liitä USB-laitetta AC-virtalähteeseen olevat
tärkeät lisätiedot.

10 Jos käytät NMEA 0183 / 2000 -liitäntöjä, lue kohta 3.7 NMEA-lauseet
ja selvitä itsellesi mitkä datalauseet (PGN:t) ovat tuetut tässä
AIS-laitteessa. Ulkoisten NMEA-laitteiden tulee myös tukea
datalauseita joita haluat vaihtaa AIS-laitteen kanssa.
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Dataliitäntämatriisi
Seuraava taulukko luetteloi datatyypit (GPS ja/tai AIS) joita voidaan käyttää tietojen vaihtoon erilaisilla datanopeuksilla (matala / korkea
baudinopeus NMEA 0183; NMEA 2000 / SeaTalkng; USB).
On tärkeää valita oikea liitäntäyhdistelmä jotta tietojen vaihto olisi mahdollista.
Esimerkkinä taulukon käytöstä voidaan mainita, että voit syöttää GPS-dataa AIS-laitteeseen NMEA 0183 -väylän (hidas baudinopeus)
kautta ja sitten lähettää dataa muille NMEA 0183 -laitteille käyttämällä AIS-laitteen NMEA 0183 -liitäntää (korkea baudinopeus). Mainitun
tyyppisellä liitäntäyhdistelmällä AIS-laite lisää myös AIS-tiedot lähdön datavuohon:

AIS-laitteen
TULOT
(GPS-data) AIS-laitteen LÄHDÖT

NMEA 0183 (4800 matala
baudinopeus)

NMEA 0183 (38400 korkea
baudinopeus)

NMEA 2000* / SeaTalkng USB

GPS AIS GPS AIS GPS AIS GPS AIS

NMEA 0183
(4800 matala
baudinopeus)

NMEA 0183
(38400 korkea
baudinopeus)

NMEA 2000* /
SeaTalkng
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Tärkeää:

• Kuten yllä olevasta taulukosta voidaan nähdä, korkean
baudinopeuden (38400) NMEA 0183 -tulo ja lähtöliitäntä
AIS-laitteessa EIVÄT ole liitettynä toisiinsa. Tämä tarkoittaa
sitä, että AIS-laite ei voi vastaanottaa NMEA 0183 -dataa
korkealla baudinopeudella (38400) ja syöttää dataa edelleen
korkean baudinopeuden (38400) lähtöön.

• Mahdollisten dataristiriitojen välttämiseksi:

– ÄLÄ käytä AIS-laitteen NMEA 0183 - ja USB-liitäntöjä
samanaikaisesti.

– ÄLÄ liitä SeaTalkng-monitoiminäyttöä AIS-laitteen NMEA
0183 - ja SeaTalkng-väyliin samanaikaisesti.

– ÄLÄ liitä SeaTalkng VHF-radiota AIS-laitteen NMEA 0183 - ja
SeaTalkng-liitäntöihin samanaikaisesti.

– Jos käytössäsi on AIS-yhteensopiva VHF-radio liitettynä
AIS-laitteeseen, sinun tulee kytkeä VHF-radion AIS-toiminto
pois päältä. Lisätietoja tästä löytyy VHF-radion mukana
toimitetusta dokumentaatiosta.

• *NMEA 2000 -liitännät edellyttävät sopivien adapterikaapelei-
den käyttöä.

SeaTalkng:n liittäminen
SeaTalkng-liitännän avulla voit liittää AIS-laitteen SeaTalkng-
järjestelmään.
Ennen kuin liität laitteen SeaTalkng-väylän kautta, tarkista SeaTalkng
Referenssimanuaalin (81300) ohjeet ja huomautukset ja varmista,
että kun laite on liitetty väylään suurin sallittu SeaTalkng-järjestelmän
Load Equivalence Number (LEN) -arvo ei ylity.

Huom: AIS-laitteen SeaTalkng LEN-luku on 1.

USB

PWR/Data STng VHF ANT

D12124-1

1. Liitä mukana toimitettu SeaTalkng-haarakaapeli AIS-laitteen
SeaTalkng-liittimeen.

2. Liitä SeaTalkng-haarakaapelin toinen pää aluksen
SeaTalkng-järjestelmään jollakin alla mainituista menetelmistä:
i. SeaTalkng 5-tieliitin.
ii. SeaTalkng T-liitin.
iii. Varalla oleva SeaTalkng-haarakaapeli SeaTalkng-

muuntimessa.

NMEA 0183 -liitännät
AIS-laitteesi voi syöttää GPS- ja/tai AIS-tietoja ulkoisille laitteille
NMEA 0183 -liitännän kautta. Mainitut liitännät tehdään AIS-laitteen
virta-/datakaapelin kautta.
NMEA 0183 -liitäntää käytetään tyypillisesti liittämään
AIS-laite VHF-radioon ja/tai monitoiminäyttöön. Lisätietoja
järjestelmäesimerkeistä on kohdassa Tyypilliset järjestelmät.
AIS-laite sisältää multiplekseri-tyyppisen NMEA 0183 -väylän
joka mahdollistaa GPS-tietojen syöttämisen laitteeseen NMEA
0183 -väylän kautta ja edelleen NMEA 0183 -lähtöjen kautta sekä
GPS- että AIS-tietojen ulospäin syöttämisen. Tästä on hyötyä
järjestelmissä, joisa ulkoisessa laitteessa on vain yksi NMEA 0183
-tulo, mikä poistaa siten ulkoisen erillisen multiplekserin tarpeen.
On kuitenkin syytä huomioida, että vain tietyt yhdistelmät matalan
ja korkean NMEA 0183 -väylän tuloja ja lähtöjä ovat tuettuja mitä
tulee GPS- ja/tai AIS-tietojen vaihtoon. Mahdolliset yhdistelmät on
lueteltu kohdassa Dataliitäntämatriisi.
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Virta- ja datakaapelin NMEA 0183 -liitännät ovat seuraavat:

PWR/Data

USB

1

2

3

4

5

6

7

8

D13035-1

+

+

+

+

4800
baud

38400
baud

NMEA 0183

Johtimen väri
(AIS-laite) Signaali

NMEA 0183
-baudinopeus

1 Keltainen IN — 4800

2 Harmaa IN + 4800

3 Vaaleanpunainen OUT — 4800

4 Purppura OUT + 4800

5 Vihreä IN — 38400

6 Valkoinen IN + 38400

7 Sininen OUT — 38400

8 Ruskea OUT + 38400

VHF-liitäntä
AIS-laite edellyttää VHF-antenniliitäntää.
• Järjestelmissä, joissa EI ole mukana VHF-radiota, liitä
VHF-antenni suoraan AIS-laitteen VHF ANT -liitäntään.

• Järjestelmissä, joissa on mukana VHF-radio, suosittelemme
erillisen AIS/VHF-jakajan käyttöä (esimerkiksi Raymarine
AIS100). Jakaja välittää VHF-signaalin antennista kahdelle
eri laitteelle (tässä tapauksessa AIS- ja VHF-laitteisiin)
samanaikaisesti. Jakajan “AIS”-lähtö tulee liittää AIS-laitteen VHF
ANT -liittimeen.

• Lisätietoja ja esimerkkejä liitännöistä on kohdassa Tyypillisiä
järjestelmiä.

GPS-antennin liitäntä
AIS-lähetinvastaanottimen mukana toimitettu GPS-laite on
varustettu 10 metriä (33 jalkaa) pitkällä kaapelilla jolla GPS liitetään
lähetinvastaanottimen GPS-antenniliittimeen.
Liitä GPS-antennikaapeli AIS-lähetinvastaanottimen alapuolella
olevaan GPS-liittimeen.
Jos GPS:ää ei liitetä, lähetinvastaanotin toimii Silent Mode -
eli hiljaisessa tilassa ja muodostaa hälytysviestin. Sinun tulee
kuitata kaikki hälytysviestit. Lähetinvastaanotin ei lähetä mutta
vastaanottaa edelleen.

GPS-tiedot ulkoisia laitteita varten
AIS650:n mukana toimitettu GPS-vastaanotin on tarkoitettu
tuottamaan AIS-tietoja VAIN AIS-laitteelle.
Mahdollisten GPS-tietojen ristiriitaisuuksien ja/tai suorituskykyyn
liittyvien ongelmien välttämiseksi AIS650-laitteen mukana
toimitettua GPS-vastaanotinta EI tule käyttää GPS-tietojen
tuottamiseen monitoiminäytöille tai millekään muille ulkopuolisille
laitteille. Mahdollisuus konfiguroida ProAIS2-ohjelmisto syöttämään
GPS-tietoja AIS-laitteesta NMEA 0183 -väylään on varattu vain
diagnostiikkaa varten. Raymarine suosittelee ulkoisen NMEA
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0183 - tai SeaTalkng GPS-vastaanottimen käyttöä GPS-tietojen
syöttämiseen ulkoisille laitteille (kts. tämän dokumentin
järjestelmäesimerkit).
Voit tarkistaa AIS650:n GPS-lähdön tilan liittämällä laitteen
ProAIS2-ohjelmistoon (ulkoisen USB-liittimen kautta). Varmista, että
seuraavat GNSS-lauseet on kytketty pois käytöstä:

• GBS – Satellite Fault Detection (satelliittivian tunnistus);

• GGA – Global Positioning System Fix Data (GPS-järjestelmän
sijaintitieto);

• GLL – Latitude, Longitude, Time of Fix and Status (latitudi,
longitudi, paikannustiedon aikamerkki ja tila);

• RMC – Recommended Minimum Data (suositeltu minimidata).

Tämä tapahtuu seuraavasti: tarkista että lueteltujen vaihtoehtojen
valintaruutu EI ole valittuna ProAIS2-ohjelmiston kohdassa
Configuration-välilehti, kuten on kuvattu seuraavissa
kuvakaappauksissa:

Huom: Raymarine suosittelee, että teet tämän tarkistuksen
ennen kuin otat AIS-laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.

AIS Silent -tilan liitäntä
Liitetyn monitoiminäytön kautta käyttöönotettavan hiljaisen tilan
(Silent mode) lisäksi. AIS-laitteen virta/datakaapeli sisältää 2
johdinta jotka voidaan liittää katkaisijaan joka sijoitetaan soveltuvaan
kohtaan aluksen komentosillan kojelautaa ja jonka avulla AIS-laite
voidaan asettaa hiljaiseen tilaan (Silent mode) manuaalisesti.

Huom: AIS Silent-kytkin ohittaa monitoiminäytön AIS Silent
-asetuksen tilan.

AIS Silent -johtimien liitäntä
Voit liittää AIS Silent -kytkimen järjestelmääsi seuraavasti:

1

2

3

PWR/Data STng VHF ANTGPS ANT

USB

D12091-1

Kohde Johdinväri Signaali / Kuvaus

1. — Kytkin

2. Oranssi AIS Silent +

3. Vaaleanvihreä AIS Silent –
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1. Vedä kaapeli kytkimeltä AIS-laitteelle.
2. Puristusliitä tai juota johtimet kytkimeen.
3. Puristusliitä tai juota kytkimen johtimet virta-/datakaapelin

oranssinväriseen ja vaaleanvihreään AIS Silent -johtimiin.
4. Käytä suojattua kaapelia.

Virtaliitäntä
Virransyötön suojaus
Suojaa virtalähde liittämällä punainen (positiivinen) johdin
virtalähteeseen 5 Ampeerin sulakkeen tai vastaavan arvoisen
automaattisen ylivirtasuojan kautta.

Katkaisijan yhteiskäyttö
Jos useampi kuin yksi laite liitetään samaan katkaisijaan kumpikin
erillinen laite tulee suojata omalla sulakkeella tai ylivirtasuojalla. Voit
esimerkiksi liittää johtosulakkeen kunkin laitteen virransyöttöön.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiivinen (+) jännitekisko

2 Negatiivinen (-) jännitekisko

3 Virtakatkaisija.

4 Sulake

Mikäli mahdollista, liitä yksittäiset laiteyksiköt erillisiin
virtakatkaisijoihin. Ellei tämä ole mahdollista, käytä yksittäisiä
johtosulakkeita kunkin laiteyksikön suojaamiseen.
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Varoitus: Tuotteen maadoitus
Ennen käyttöjännitteen päällekytkentää tähän
laitteeseen, tarkista ja varmista, että maadoitus on
suoritettu tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden
mukaisella tavalla.

Maadoitus
Seuraavat vaatimukset ja suositukset koskevat tilanteita joissa
maadoitetaaan sellaisia Raymarine-laitteita, joita ei ole varustettu
erillisellä paluujohtimella tai maadoitusvaipalla:

Yhden maadoituspisteen periaate
Negatiivinen johdin tulee liittää akun negatiiviseen napaan liitettyyn
maadoituskiskoon, jonka tulee sijaita mahdollisimman lähellä akun
negatiivista napaa.

D
11

70
5-

1

1 32

1. Näytön virtakaapeli

2. Maadoituskiskoon liitetty maadoitusliitäntä

3. Akku

Käytännön toteutus
Mikäli useampi laite on maadoitettava, ne voidaan ensin liittää
yhteen yhteiseen pisteeseen (esimerkiksi kytkinpaneelissa sijaitseva
kisko), joka vuorostaan liitetään virtakestoisuudeltaan riittävän
paksulla kaapelilla aluksen maadoituspisteeseen.
Suositeltava vähimmäisvaatimus maadoitusreitille
(kiskoon/yhteiseen maadoituspisteeseen liitettynä tai ei)
on litteä tinattu kuparipunos, jonka virtakestoisuus on vähintään 30A
(leveys 1/4 tuumaa minimi). Mikäli edellä kuvattu ratkaisu ei ole
mahdollinen, tulee käyttää vastaavan virtakestoisuuden omaavaa
useammasta johtimesta koostuvaa kaapelia seuraavat määräykset
huomioon ottaen:

• kaapelivedot joiden pituus <1 m (3 jalkaa), 6 mm2 (#10 AWG) (6
mm) tai paksumpi.

• kaapelivedot joiden pituus >1 m (3 jalkaa), 8 mm2 (#8 AWG) tai
paksumpi.

Kaikissa maadoitusjärjestelmissä ja tapauksissa liitoskaapeleiden
pituudet tulee pitää mahdollisimman lyhyinä.

Tärkeää: ÄLÄ liitä tätä laitetta positiivisesti maadoitettuun
tehonsyöttöjärjestelmään.

Referenssit

• ISO 10133/13297

• BMEA—säädökset

• NMEA 0400

Virransyötön liitäntä
Suosittelemme puristusliittimien ja juotettavien liittimien käyttöä sillä
niillä aikaansaan optimaalinen liitäntä virtalähteeseen.
Liitä AIS-laitteen virtakaapeli joko 12 V dc tai 24 V dc virtalähteeseen
seuraavasti:
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1. Liitä punainen johdin 5 A sulakkeeseen tai vastaavan arvoiseen
automaattisulakkeeseen ja edelleen jännitelähteen positiiviseen
napaan.

2. Liitä musta johdin jännitelähteen negatiiviseen napaan.

1

2

PWR/Data STng VHF ANTGPS ANT

USB

D12092-1

Kohde Johdinväri Kuvaus

1. Punainen Virtalähde +

2. Musta Virtalähde –

USB-liitäntä
AIS-laite sisältää Mini-B USB-portin joka tarjoaa mahdollisuuden
liittää PC-tietokone. Liitäntä AIS-laitteen ja PC-tietokoneen
välillä edellyttää, että mukana toimitetulla CDROM-levyllä olevat
USB-ajurit asennetaan PC-tietokoneeseen. Noudata alla olevia
kohdan proAIS2- ja USB-ajurin asennus ohjeita ja asenna
USB-ajurit ennen kuin liität AIS-laitteen PC-tietokoneeseen.
USB-porttia voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

• konfiguroi aluksen staattiset tiedot käyttämällä mukana toimitettua
proAIS2-ohjelmistoa.

• PC-pohjaisten karttasovellusten käyttö AIS-laitteen ollessa
liitettynä PC-tietokoneeseen.

• Ohjelmistopäivityksien suoritus

Huom: Silloin, kun konfiguroit staattisia alustietoja USB-väylän
kautta sinun ei tarvitse kytkeä AIS-laitteen virtaa päälle, sillä
USB-väylä syöttää tietojen konfiguroinnissa tarvittavan tehon
laitteeseen.

Varoitus: ÄLÄ liitä USB-laitetta
AC-virtalähteeseen
Raymarine-tuotteesi sisältää USB-dataliitännän.
Mahdollisten maadoitusongelmien ja laitevaurioiden
välttämiseksi:

• ÄLÄ liitä laitetta jossa on AC-virtalähde (PC
tai kannettava tietokone) USB-väylän kautta
Raymarine-tuotteisiin.

• Jos sinun on välttämätöntä liittää ulkoinen
laite (kuten kannettava tietokone) Raymarine-
tuotteeseen USB-väylän avulla, varmista, että
ulkoinen laite on liitetty vain DC-virtalähteeseen
(kuten kannettavan tietokoneen tapauksessa
akkukäyttö).

• Irrota mahdolliset AC-virtalähteet ulkoisista laitteista
ennen kuin liität Raymarine-laitteen USB-väylän
avulla.
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proAIS2:n ja USB-ajureiden asennus
proAIS2-sovellus ja USB-ajurit on asennettava ennen kuin liität
AIS-laitteen PC-tietokoneeseen. Voit suorittaa asennuksen
seuraavasti:
1. Asenna mukana toimitettu CDROM-levy levyasemaan ja valitse

proAIS-niminen kansio.
2. Käynnistä asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla

setup.exe-tiedoston kuvaketta.
3. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita ja varmista, että valitset

USB-ajureiden asennuksen määrittävän vaihtoehdon sitä
kysyttäessä.

4. Kun ajurit on asennettu voit liittää AIS-laitteen
PC-tietokoneeseen. USB-ajurit asentuvat automaattisesti ja
AIS-laite tulee näkyviin uutena COM-porttilaitteena.

5. Käynnistä proAIS2 navigoimalla proAIS2-kansioon joka on
valittavissa käynnistysvalikon kautta.

6. proAIS2-käyttöohje on käytettävissä sovelluksen ohjevalikon
(HELP) kautta.

GPS-tiedot ulkoisia laitteita varten
AIS650:n mukana toimitettu GPS-vastaanotin on tarkoitettu
tuottamaan AIS-tietoja VAIN AIS-laitteelle.
Mahdollisten GPS-tietojen ristiriitaisuuksien ja/tai suorituskykyyn
liittyvien ongelmien välttämiseksi AIS650-laitteen mukana
toimitettua GPS-vastaanotinta EI tule käyttää GPS-tietojen
tuottamiseen monitoiminäytöille tai millekään muille ulkopuolisille
laitteille. Mahdollisuus konfiguroida ProAIS2-ohjelmisto syöttämään
GPS-tietoja AIS-laitteesta NMEA 0183 -väylään on varattu vain
diagnostiikkaa varten. Raymarine suosittelee ulkoisen NMEA
0183 - tai SeaTalkng GPS-vastaanottimen käyttöä GPS-tietojen
syöttämiseen ulkoisille laitteille (kts. tämän dokumentin
järjestelmäesimerkit).
Voit tarkistaa AIS650:n GPS-lähdön tilan liittämällä laitteen
ProAIS2-ohjelmistoon (ulkoisen USB-liittimen kautta). Varmista, että
seuraavat GNSS-lauseet on kytketty pois käytöstä:

• GBS – Satellite Fault Detection (satelliittivian tunnistus);

• GGA – Global Positioning System Fix Data (GPS-järjestelmän
sijaintitieto);

• GLL – Latitude, Longitude, Time of Fix and Status (latitudi,
longitudi, paikannustiedon aikamerkki ja tila);

• RMC – Recommended Minimum Data (suositeltu minimidata).

Tämä tapahtuu seuraavasti: tarkista että lueteltujen vaihtoehtojen
valintaruutu EI ole valittuna ProAIS2-ohjelmiston kohdassa
Configuration-välilehti, kuten on kuvattu seuraavissa
kuvakaappauksissa:

Huom: Raymarine suosittelee, että teet tämän tarkistuksen
ennen kuin otat AIS-laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.

Ohjelmistopäivityksen suoritus SD-muistikortin
avulla
Voit suorittaa ohjelmistopäivityksen SD-muistikortin avulla
seuraavasti:
1. Kopio ohjelmistotiedostot SD-muistikortille.
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2. Kytke virta päälle AIS-laitteeseen.
3. Ohjelmisto päivittyy nyt automaattisesti.

4.7 Sijoittelu ja kiinnitys

Asennuskohteeseen liittyvät vaatimukset
Kun suunnittelet asennusta noudata seuraavia AIS-
lähetinvastaanottimen ja GPS-antennin asennuspaikan valintaan
liittyviä ohjeita.

AIS-vaatimus
Tätä tuotetta EI ole hyväksytty käytettäväksi vaarallisissa
olosuhteissa tai herkästi syttyvissä olosuhteissa. ÄLÄ asenna
tätä laitetta vaaralliseen / herkästi syttyvään ympäristöön (kuten
moottoritilaan tai lähelle polttoainetankkeja).
AIS-laite on asennettava kohteeseen jossa laite ei altistu
päälleastumiselle ja jossa se ei muodosta kompastumisvaaraa,
lisäksi:
• Laite tulee sijoittaa niin lähelle aluksen VHF-radiota että
liitäntä voidaan toteuttaa mukana toimitetun 1 metrin pituisella
RF-kaapelilla.

• AIS-laite tulee sijoittaa vähintään 1 metrin (3 jalan) etäisyydelle
moottorista, kompassista ja magneettisista esineistä.

• AIS-laitteen alapuolelle tulee varata vähintään 100 mm (6
tuumaa) vapaata tilaa jotta kaapeloinnille ja kaapelien mutkille
jää riittävästi tilaa.

• AIS-laitteen käyttöympäristön sallittu lämpötila-alue on -15°C
(5°F) ... +55°C (130°F).

GPS-antennin asennuspaikkaan liittyvät
vaatimukset
Lähetinvastaanottimen mukana toimitettu GPS-antenni tulee
asentaa tässä annettujen ohjeiden mukaisella tavalla. ÄLÄ
liitä mitään muita GPS-antenneja AIS-laitteen GPS ANT - eli
antenniliittimeen.
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GPS-antenni voidaan asentaa joko tasaiselle vaakasuoralle pinnalle
tai sopivaan tolppaan.

• Jos aiot asentaa antennin pinta-asennuksena, varmista että
pääset käsiksi asennuspinnan alapuolelle.

• Jos aiot asentaa antennin tolppaan, tolpan tulee olla varustettu
kierteellä (1 tuumaa 14 TPI).

Tärkeää: GPS-antenni tulee asentaa siten, että antennilla on
esteetön näköala koko taivaankannelle ympäriinsä.

Varmista, että valittu asennuspaikka on seuraavanlainen:

• Avoin ja esteetön näkymä yli koko taivaankannen (ei mastoja,
valonheittimiä, savupiippuja tai muita rakenteita).

• Antenni tulee sijoittaa mahdollisimman matalalle. Mitä vakaampi
antenni on, sitä tehokkaammin GPS pystyy seuraamaan
satelliitteja ja tuottamaan vakaampaa dataa.

• Asenna GPS-antenni mahdollisimman etäälle (vähimmäisetäisyys
1 m (3 jalkaa) muista antenneista ja elektronisista laitteista.

ÄLÄ asenna antennia alla luetellun tyyppisiin kohteisiin:

• Älä asenna antennia paikkoihin joissa antenniin on mahdollisuus
kompastua tai astua antennin päälle.

• Mastoon. Mastoon asennettu GPS-antenni heiluu liikaa ja
heilumisesta muodostuu suuria virheitä sijaintitietoihin.

• Tutka-antennin keilan alueelle.

Laitteen mitat — AIS650

Sta tus

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

A

B
D12045-1

C E

D

F

Mitta

A 150 mm (5,90")

B 167 mm (6,57")

C 50 mm (1,95")

D 20,3 mm (0,8")

E 99,5 mm (3,92")

F 54 mm (2,12")
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Asennus
AIS-laitteen asennus

Huom: Vesitiiviys tulee varmistaa asentamalla laite
pystyasentoon liittimien osoittaessa alaspäin.

Huom: Jos olet asentamassa AIS-laitetta lasikuiturakenteeseen
joka on päällystetty gelcoat-pinnalla poraa pintaa reikien kohdalta
hiukan yli jotta gelcoat-pinta ei vahingoittuisi kun kiinnität ruuvit.
Ennen kuin poraat reiät läpi poraa merkityt kohdat läpiporaamatta
noin 9,5 mm:n (3/8-tuuman) syvyyteen ylisuuren poranterän
avulla.

1 2 3

D12043-1

1. Varmista, että suunniteltu asennuskohde täyttää asennuspaikalle
asianomaisessa kohdassa luetellut ennakkovaatimukset.

2. Aseta laite suoraan ja merkitse ruuvinreikien paikat
asennuspintaan lyijykynän avulla.

3. Poraa reiät läpi käyttämällä 3,2 mm (1/8”) poranterää.

4. Asenna ruuvit paikoilleen loppuun asti kiristämättä.
5. Aseta laite ruuvien varaan ja siirrä hieman alaspäin jolloin laite

lukittuu paikoilleen.
6. Kiristä ruuvit loppuun asti.

GPS-antennin asennus
GPS-antennin asennus:
1. Valitse GPS-antennin asennuspaikka siten kuin kohdassa

GPS-antennin asennuspaikan vaatimukset on esitetty.
2. Asenna GPS-antenni joko Pinta-asennuksena tai

Mastoasennuksena tarpeen mukaan.
3. Vamista, että kaapelin reititys ja liitäntävaatimukset siten kuin ne

on kuvattu AIS-laitteen asennusohjeissa tulevat täytetyksi.
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Pinta-asennus
Kun suoritat GPS-antennin pinta-asennuksen, voit reitittää kaapelin
joko keskitetysti (vaihtoehto A) tai antennin sivulta (vaihtoehto B).
1. Irrota GPS-antennin mastoadapteriin kiinnittävät 3 ruuvia ja

irrota adapteri antennista.
2. Käytä mukana toimitettua tiivistettä apuna ja merkitse kolme

6 mm:n (0,25") asennusreikää.
• VAIHTOEHTO A: Mikäli kaapeli on tarkoitus vetää
asennuspinnan läpi poraa 19mm:n (0,75") keskireikä.

• VAIHTOEHTO B: Jos kaapeli on tarkoitus vetää antennin
sivulta (esimerkiksi asennuspinnan päältä), vedä kaapeli
kaapelikanavan (1) läpi. Jos et reititä kaapelia kanavan läpi
kaapeli voi vaurioitua.

D11638-2

2
2

4

4

3

3

1

A B

3. Ruuvaa 3 asennustappia (2) antennin alapuolelle.
4. Kiinnitä mukana toimitettu tiiviste (3) asennuspintaan ja varmista,

että tiivisteen reiät asettuvat porattujen reikien kohdalle.
5. Reititä kaapeli seuraavalla tavalla:

• Vaihtoehto A: syötä kaapeli keskireiän läpi.

• Vaihtoehto B: syötä kaapeli kaapelikanavan kautta.

6. Asemoi antenni huolellisesti siten, että asennustapit menevät
asennuspinnassa olevien reikien läpi.

7. Kiinnitä antenni asennuspintaan kolmen sormimutterin (4) avulla.
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Tankoasennus
Jos haluat asentaa GPS-antennin tankoon, hanki sopivan pituinen
tanko joka on varustettu 1 " 14 TPI-kierteellä.

D11642-2

1

2

3

1 GPS-antenni

2 Tankoasennussovitin

3 Asennustanko (ei mukana toimituksessa)

1. Varmista, että GPS:n asennusvaatimukset täyttyvät ja kiinnitä
tanko kunnolla sopivaan riittävän tukevaan pintaan.

2. Irrota GPS-antennin mastoadapteriin kiinnittävät 3 ruuvia ja
irrota adapteri antennista.

3. Kierrä tankosovitin kunnolla tankoon ja varmista kiinnipysyminen.
4. Syötä antennikaapeli tankosovittimen keskellä olevan reiän läpi

ja sitten tangon läpi toiseen päähän.
5. Varmista, että kaapeli ei jää puristukseen, aseta GPS-antenni

tankosovittimeen siten, että ruuvien reiät ovat linjassa ja kiinnitä
antenni tankoon 3 ruuvin avulla jotka irrotettiin kohdassa 2.
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4.8 Järjestelmän tarkistus

Virran päällekytkentä
Kun asennus on suoritettu, tarkkaile LED STATUS -merkkivalon
tilaa ja:
1. Kytke AIS-vastaanotin päälle.
2. Tarkista, että:

i. Kun kytket virran päälle STATUS LED-merkkivalo välkähtää
PUNAISENA jonka jälkeen muutaman sekunnin kuluttua väri
muuttuu kellanruskeaksi.
LED-merkkivalon väri pysyy kellanruskeana kun
lähetinvastaanotin kerää GPS-sijaintitietoa jonka jälkeen laite
lähettää sijaintiraportin. Tähän voi kulua jopa 2 minuuttia.

ii. Kun ensimmäinen sijaintiraportti on lähetetty STATUS
LED-merkkivalon väri vaihtuu VIHREÄKSI.
Tämä tila säilyy kun lähetinvastaanotin toimii normaalisti ja
lähettää tietoja.

Huom: Jos merkkivalo on sininen, AIS-laite on hiljaisessa tilassa
(SILENT MODE). Lisätietoja on kohdassa 4.10 Vianmääritys

Configuration

Varoitus: Konfiguroi ennen käyttöä
Tämä Raymarine-tuote on konfiguroitava oikein,
jotta laitteen suorituskyky olisi optimoitu ja väärien
tai turvallisuudeltaan puutteellisten tietojen riski olisi
mahdollisimman pieni.

Konfigurointiin liittyvät vaatimukset
Kun asennus on suoritettu ja virrat kytketty päälle onnistuneesti
AIS-lähetinvastaanotin on konfiguroitava alukseen asennettuna
jotta optimaalinen suorituskyky voidaan varmistaa.
AIS-lähetinvastaanotinta konfiguroivalla henkilöllä tulee olla
käytettävissään seuraavat tiedot:

• MMSI-numero

• Nimi

• Radiokutsu

• Mitat

• Tyyppi

• GPS-antennin sijainti

Tapa jolla konfigurointi suoritetaan riippuu maantieteellisestä
alueesta jolla alus liikkuu ja jolla AIS-laitetta käytetään.

Tärkeää: Ennen kuin aloitat AIS-konfiguroinnin KYTKE
KAIKKI LIITTYVÄT MONITOIMINÄYTÖT POIS PÄÄLTÄ,
muussa tapauksessa et voi suorittaa AIS-lähetinvastaanottimen
konfigurointia oikein.

USA
USA:ssa konfiguroinnin saa tehdä vain soveltuva jälleenmyyjä.
Voit käyttää mukana toimitettua ProAIS2 PC-ohjelmistoa ja
tarkistaa AIS-lähetinvastaanottimeen konfiguroituja alukseesi
liittyviä tietoja. Jos tiedot ovat vääriä ole hyvä ja ota yhteys
Raymarine-jälleenmyyjään ennen kuin ryhdyt käyttämään
AIS-lähetinvastaanotinta.

Muut maat (poislukien USA)
Muissa maissa (poislukien USA) käytä mukana toimitettua ProAIS2
PC-ohjelmistoa ja konfiguroi AIS-lähetinvastaanotinta noudattamalla
ProAIS2 User Guide -käyttöohjeen ohjeita.
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Häiriöiden tarkistaminen
Asennuksen jälkeiset tarkistukset
Jos olet asentanut alukseen sähköisiä järjestelmiä tai tehnyt
niihin muutoksia (tutka, VHF-radio jne.) sinun on suoritettava
toiminnallinen tarkistus ennen merelle lähtöä ja varmistettava,
että muutokset eivät aiheuta haitallisia häiriöitä ja että järjestelmät
toimivat luotettavasti ja täyttävät EMC-yhteensopivuuteen (EMC,
Electro Magnetic Compatibility) liittyvät vaatimukset. Toimi
seuraavasti:
1. Varmista ensin että voit turvallisesti kytkeä kaikki sähköiset

järjestelmät päälle aluksessa ja kytke ne sitten päälle.
2. Tarkista, että kaikki järjestelmät toimivat luotettavasti.

GPS-tiedot ulkoisia laitteita varten
AIS650:n mukana toimitettu GPS-vastaanotin on tarkoitettu
tuottamaan AIS-tietoja VAIN AIS-laitteelle.
Mahdollisten GPS-tietojen ristiriitaisuuksien ja/tai suorituskykyyn
liittyvien ongelmien välttämiseksi AIS650-laitteen mukana
toimitettua GPS-vastaanotinta EI tule käyttää GPS-tietojen
tuottamiseen monitoiminäytöille tai millekään muille ulkopuolisille
laitteille. Mahdollisuus konfiguroida ProAIS2-ohjelmisto syöttämään
GPS-tietoja AIS-laitteesta NMEA 0183 -väylään on varattu vain
diagnostiikkaa varten. Raymarine suosittelee ulkoisen NMEA
0183 - tai SeaTalkng GPS-vastaanottimen käyttöä GPS-tietojen
syöttämiseen ulkoisille laitteille (kts. tämän dokumentin
järjestelmäesimerkit).
Voit tarkistaa AIS650:n GPS-lähdön tilan liittämällä laitteen
ProAIS2-ohjelmistoon (ulkoisen USB-liittimen kautta). Varmista, että
seuraavat GNSS-lauseet on kytketty pois käytöstä:
• GBS – Satellite Fault Detection (satelliittivian tunnistus);
• GGA – Global Positioning System Fix Data (GPS-järjestelmän
sijaintitieto);

• GLL – Latitude, Longitude, Time of Fix and Status (latitudi,
longitudi, paikannustiedon aikamerkki ja tila);

• RMC – Recommended Minimum Data (suositeltu minimidata).

Tämä tapahtuu seuraavasti: tarkista että lueteltujen vaihtoehtojen
valintaruutu EI ole valittuna ProAIS2-ohjelmiston kohdassa
Configuration-välilehti, kuten on kuvattu seuraavissa
kuvakaappauksissa:

Huom: Raymarine suosittelee, että teet tämän tarkistuksen
ennen kuin otat AIS-laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa.

AIS-toiminnon käyttäminen
AIS-toiminnon käytön yksityiskohdat määräytyvät käytetyn
Raymarine-monitoiminäytön tyypin mukaan.
Lisätietoja AIS-toiminnon käyttämisestä on monitoiminäytön
käsikirjassa.

AIS650 Class B -lähetinvastaanotin 73



4.9 Diagnostiikka

LED Status -merkkivalo
LED Status -merkkivalo
Lähetinvastaanottimen LED STATUS -merkkivalo ilmaisee laitteen
toimintatiloja.

LED Väri Tila

VIHREÄ Lähetinvastaanotin toimii
normaalisti.

VIHREÄ välkähtää x 5 Staattisten tietojen konfigurointi
SD-muistikortin kautta on
käynnistynyt.

KELLANRUSKEA Jompi kumpi seuraavista:

• Lähetinvastaanotin
käynnistymässä, tai

• Lähetinvastaanotin ei ole
lähettänyt yli kahteen
raportointiaikaväliin.
Tämä voi johtua suuresta
AIS-liikenteen määrästä
tai GPS-sijaintitietojen
menetyksestä.

PUNAINEN Vikatila. Lisätietoja kohdassa
4.10 Vianmääritys
.

LED Väri Tila

PUNAINEN välkähtää x 5 Staattisten tietojen konfigurointi
SD-muistikortin kautta
epäonnistui.

SININEN Lähetinvastaanotin toimii
hiljaisessa (SILENT) tilassa.
Lisätietoja kohdassa 4.10
Vianmääritys
.
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4.10 Vianmääritys
Ongelma Tarvittava toiminta

Ei virtaa Tarkista:

• Kaikki virransyötön liitännät.

• Tarkista liittyvät sulakkeet.

• Tarkista että syöttöjännite on oikea (12 V tai 24 V).

AIS-konfiguroin-
titietoja ei ole
tallennettu

Kytke kaikki liittyvät monitoiminäytöt pois päältä ja suorita
konfigurointi uudelleen.

Ei dataa Tarkista, että:

• Järjestelmän liitännät ovat kunnossa.

• VHF-antenni on liitetty kunnolla.

Ei alustietoja Käytössä olevan Raymarine-monitoiminäytön kautta:

• Karttasovelluksessa, sijoita kursori kohteena olevan
aluksen symbolin päälle ja varmista, että AIS
DATA-toiminto EI ole POIS-tilassa.

• Varmista, että AIS-kerros on tilassa PÄÄLLÄ.

• Varmista, että näytetyt kohdetyypit ovat tilassa KAIKKI.

Ei AIS-dataa Tarkista monitoiminäytön ja AIS-laitteen välinen liitäntä ja
varmista NMEA- ja / tai SeaTalkng-lähdön välinen liitäntä:

• Tarkista, että kaapelit on liitetty oikein.

• Tarkista, että NMEA-baudinopeus on 38400 baudia.

Ongelma Tarvittava toiminta

Status-LED
palaa edelleen
kellanruskeana

Odota vähintään 30 minuuttia ja tarkista sitten, että
paikallinen viranomainen ei ole pyytänyt 'Quiet time' -tilaa
(hiljaisuutta)
Tarkista, että:

• GPS-antenni on kunnolla liitetty.

• GPS-antenni näkee taivaankannen esteettömästi ilman
edessä olevia esteitä.

• MMSI-numero on määritetty oikein (käyttämällä
ProAIS-sovellusta)

Status-LED palaa
punaisena

Tarkista, että:

• VHF-antenni on liitetty kunnolla ja että se ei ole
oikosulussa aluksen runkoon.

• Käyttöjännite on asetettu oikein (12 V tai 24 V)

• MMSI-numero on määritetty oikein (käyttämällä
ProAIS-sovellusta)

Status-LED palaa
sinisenä

Ilmaisee, että AIS-laite on hiljaisessa tilassa (SILENT
MODE), eli laite ei lähetä AIS-tietoja. Jos et halua, että
laite on hiljaisessa tilassa, tarkista että:

• AIS Silent Mode -asetus ei ole käytössä liitetyssä
monitoiminäytössä.

• AIS-laitteen virtakaapelin vaaleanvihreä ja oranssi
johdin eivät ole oikosulussa keskenään.
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4.11 NMEA-lauseet
Tuotteesi lähettää ja vastaanottaa seuraavia NMEA 2000 Parameter
Group Number (PGN) -viestejä sekä NMEA 0183 -lauseita:

NMEA 2000

PGN Otsikko

129038 Class A - sijaintiraportti

129039 Class B - sijaintiraportti

129040 Class B - laajennettu sijaintiraportti

129793 AIS UTC ja päivämäärä -raportti

129794 AIS Class A - staattiset ja matkaan
liittyvät tiedot

129801 AIS-turvasanomat

129802 AIS-yleislähetteiset turvaviestit

129041 AtoN-sijaintiraportti

129809 AIS Class B -staattiset tiedot osa A

129810 AIS Class B -staattiset tiedot osa B

126996 Tuotetiedot

059904 ISO-pyyntö

059392 ISO-kuittaus

060928 ISO-osoitepyyntö

065240 ISO-osoitekomento

126208 NMEA-ryhmätoiminnot

NMEA 0183

Lause Otsikko

AIVDM Vstaanotettu AIS-viesti

AIVDO Oman aluksen AIS-raportti

AIALR Hälytystila

AIACK Hälytyksen kuittaus

DUAIQ MMSI-kysely ja ohjelmointi

HDT Tosi suunta. Vain AIS650.
Vastaanotetaan vain matalan
baudinopeuden (4800) NMEA
0183 -tulon kautta. Kaikki Talker
ID -tunnukset ovat tuettuja. Kun
pätevä HDT-lause vastaanotetaan
NMEA 0183 -väylän kautta Tosi
Suunta lähetetään AIS650:ltä osana
AIS-datalähetystä.
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4.12 Tekniset tiedot

Lähetinvastaanottimen tekniset tiedot
Suojausluokka IPX2

Toimintalämpötila-alue -15˚C ... +55˚C (5˚F ... 131˚F)

Varastointilämpötila-alue -20˚C ... +75˚C (-4˚F ... 167˚F)

Kosteus Maks. 93% per 40˚C (104˚F)

Nimelliskäyttöjännite 12 V ... 24 V dc,

Käyttöjännitealue 9,6 V ... 31,2 V dc
(nimelliskäyttöjännite -20%, +30%)

Huippuvirta normaalitilassa 2 A

Keskimääräinen tehonkulutus < 3 W

LEN (lisätietoja SeaTalkng
Referenssimanuaalissa)

1

Sulake / Katkaisijat Johtosulake

• 5 A

Toimintataajuusalue 156,025 MHz ... 162,025 MHz

Kanavaväli 25 kHz

Lähetin 1 lähetin

Vastaanottimen herkkyys –107 dBm

Vastaanottimet 2 vastaanotinta

Paino 285 grammaa

Liittimet • VHF-antenni — SO-239
-koaksiaaliliitin

• GPS-antenni — TNC-koaksiaaliliitin

• SeaTalkng

• NMEA0183 HS — paljaat johtimen
päät

• NMEA0183 LS — paljaat johtimen
päät

• Virtakaapeli — paljaat päät

• AIS Silent — paljaat päät

• SD-kortti

• USB — NMEA0183

Lähetinvastaanotinstandardi Class B IEC62287-1

GPS-vastaanottimen tekniset tiedot
Vastaanottokanavat 50

Nimellisaika ensimmäiseen
sijaintitietoon

36 sekuntia
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5.1 Raymarine-asiakastuki
Raymarine tarjoaa kattavan asiakastuen. Voit ottaa yhteyttä
asiakastukeen Raymarine-yhtiön Internet-sivujen kautta, puhelimitse
tai sähköpostin avulla. Jos et pysty selvittämään ongelmaa itse, ole
hyvä ja ota yhteys saadaksesi lisäapua.

Web—tuki
Vieraile Internet-sivujen asiakastuessa osoitteessa:
www.raymarine.com
Sivut sisältävät Usein Kysytyt Kysymykset —osion (Frequently
Asked Questions), huoltotiedot, sähköpostiyhteyden
Raymarine-yhtiön tekniseen tukeen sekä Raymarine-jälleenmyyjien
osoitteet eri maissa.

Puhelin- ja sähköpostituki
Yhdysvalloissa:

• Puh: +1 603 324 7900

• Ilmainen: +1 800 539 5539

• Sähköposti: support@raymarine.com

Iso-Britannia, Eurooppa ja Lähi-Itä:

• Puh: +44 (0)13 2924 6777

• Sähköposti: ukproduct.support@raymarine.com

Kauko-Itä ja Australia:

• Puh: +61 (0)29479 4800

• Sähköposti: aus.support@raymarine.com

Tuotetiedot
Jos tarvitset huoltoa tai muuta apua, ole hyvä ja varaa alla luetellut
tiedot käsille ennen yhteydenottoa:

• Tuotenimi.

• Tuotteen tunnistetiedot.

• Sarjanumero.

• Ohjelmiston versiotiedot.

• Järjestelmäkaaviot.

Yllä mainitut tiedot saat selville tuotteen valikkojen kautta.
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6.1 SeaTalkng-kaapelit ja -tarvikkeet
SeaTalkng-kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden käyttöön.

Kuvaus Osanumero Huomautukset

SeaTalkng Starter Kit
-aloituspaketti

T70134 Sisältää:

• 1 x 5-tieliitin (A06064)

• 2 x Runkokaapelin päätevastus
(A06031)

• 1 x 3 m (9,8 jalkaa) haarakaapeli
(A06040)

• 1 x Virtakaapeli (A06049)

SeaTalkng
Runkokaapelisarja

A25062 Sisältää:

• 2 x 5 m (16,4 jalkaa)
runkokaapeli (A06036)

• 1 x 20 m (65,6 jalkaa)
runkokaapeli (A06037)

• 4 x T-liitin (A06028)

• 2 x Runkokaapelin päätevastus
(A06031)

• 1 x Virtakaapeli (A06049)

SeaTalkng 0,4 m
(1,3 jalkaa) haarakaapeli

A06038

SeaTalkng 1 m (3,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06039

SeaTalkng 3 m (9,8 jalkaa)
haarakaapeli

A06040

Kuvaus Osanumero Huomautukset

SeaTalkng 5 m
(16,4 jalkaa) haarakaapeli

A06041

SeaTalkng 0,4 m (1,3
jalkaa) haarakaapeli
mutka

A06042

SeaTalkng 0,4 m
(1,3 jalkaa) runkokaapeli

A06033

SeaTalkng 1 m (3,3 jalkaa)
runkokaapeli

A06034

SeaTalkng 3 m (9,8 jalkaa)
runkokaapeli

A06035

SeaTalkng 5 m
(16,4 jalkaa) runkokaapeli

A06036

SeaTalkng 9 m
(29,5 jalkaa) runkokaapeli

A06068

SeaTalkng 20 m
(65,6 jalkaa) runkokaapeli

A06037

SeaTalkng - paljaspäinen
1 m (3,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06043

SeaTalkng - paljaspäinen
3 m (9,8 jalkaa)
haarakaapeli

A06044

SeaTalkng -virtakaapeli A06049

SeaTalkng-päätevastus A06031

SeaTalkng T-liitin A06028 Mahdollistaa 1 x haaraliitännän
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Kuvaus Osanumero Huomautukset

SeaTalkng 5–tieliitin A06064 Mahdollistaa 3 x haaraliitännän

SeaTalkng Runkokaapelin
jatko

A06030

SeaTalk-SeaTalkng
-sovitinsarja

E22158 Mahdollistaa SeaTalk-laitteiden
liittämisen SeaTalkng-järjestelmään.

SeaTalkng -päätevastus A80001 Mahdollistaa haarakaapelin suoran
liittämisen runkokaapelin päähän.
Ei edellytä T-liittimen käyttöä.

SeaTalkng - sokea tulppa A06032

ACU / SPX SeaTalkng
-haarakaapeli 0,3 m (1,0
jalkaa)

R12112 Käytetään liittämään
SPX-kurssitietokone tai ACU
SeaTalkng-runkokaapeliin.

SeaTalk (3-pinninen) -
SeaTalkng -sovitinkaapeli
0,4 m (1,3 jalkaa)

A06047

SeaTalk - SeaTalkng
-haarakaapeli 1 m
(3,3 jalkaa) haarakaapeli

A22164

SeaTalk2 (5-pinninen) -
SeaTalkng -sovitinkaapeli
0,4 m (1,3 jalkaa)

A06048

DeviceNet-sovitinkaapeli
(naaras)

A06045 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.

DeviceNet-sovitinkaapeli
(uros)

A06046 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.

Kuvaus Osanumero Huomautukset

DeviceNet-sovitinkaapeli
(naaras) - paljaat päät.

E05026 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.

DeviceNet-sovitinkaapeli
(uros) - paljaat päät.

E05027 Mahdollistaa NMEA 2000
-laitteiden liittämisen
SeaTalkng-järjestelmään.
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6.2 Varaosat ja tarvikkeet
AIS-lähetinvastaanottimeen on saatavissa seuraavat varaosat:

Tuotenumero Tuotekuvaus

R62241 GPS-antenni — passiivinen (10 m
koaksiaalikaapelilla) — vain AIS650

R32162 2 m virta/datakaapeli
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