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Luku 1: Tärkeitä tietoja

Tuotteen asennus ja käyttö
Varmista tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö.
• Tämä tuote tulee asentaa ja sitä tulee käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahingon vaaran tai aluksen vaurioitumisriskin
ja/tai heikentää laitteen suorituskykyä.

• 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: Potentiaalinen kipinälähde (kaasujen syttymisvaara)
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).

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.

RF-turvatiedote
RF-säteilyyn liittyvä ilmoitus
AIS-lähetinvastaanottimet muodostavat ja säteilevät radiotaajuuksista (RF, radio-frequency)
sähkömagneettista energiaa (EME, electromagnetic energy).

Vaatimustenmukaisuuslauseke (Part 15.19)
Tämä laite täyttää FCC-määräyksien (Part 15) vaatimukset. Laitteen käyttö on sallittu seuraavien
ehtojen mukaisesti:
1. Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Laitteen tulee sietää häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteessa

ei-toivottuja toimintoja.

FCC-häiriönsietoilmoitus (Part 15.105 (b))
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 radioliikenteen häiriöitä. Vaatimustenmukaisuus ei kuitenkaan takaa sitä, etteikö häiriöitä
voisi ilmetä yksittäisissä asennuksissa. Mikäli tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon (tarkistettavissa helposti kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle),
käyttäjä voi pyrkiä korjaamaan tilanteen yhdellä tai useammalla seuraavista menetelmistä:
1. Vastaanottoantennin suuntauksen tai asennuspaikan muuttaminen.
2. Laitteen ja vastaanottimen välisen välimatkan kasvattaminen.
3. Laitteen virransyöttöliitännän sijoittaminen eri virtapiiriin kuin vastaanottimen virransyöttöliitäntä.
4. Pyydä lisäapua jälleenmyyjältä tai pätevältä radio-/TV-asentajalta.

Tärkeitä tietoja 7



Varoitus: FCC-varoitus (Part 15.21)
Tähän laitteeseen tehtävät muutokset tai muokkaukset, joihin ei ole saatu
Raymarine-yhtiöltä etukäteen pyydettyä kirjallista lupaa, saattavat aiheuttaa
FCC-vaatimustenmukaisuuden vaarantumisen ja peruuttaa käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.

Industry Canada
Tämä laite täyttää Industry Canada -lisenssivapauden määrittävien RSS-standardien vaatimukset.
Laitteen käyttö on sallittu seuraavien ehtojen mukaisesti:
1. Laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
2. Laitteen tulee sietää häiriöt, mukaan lukien sellaiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteessa

ei-toivottuja toimintoja.
Tämä Class B -luokan digitaalinen laite täyttää Kanadan ICES-003-standardin vaatimukset.

Industry Canada (Français)
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter

son fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Raymarine® vakuuttaa, että tämä tuote täyttää direktiivin Radio Equipment Directive 2014/53/EU
oleelliset vaatimukset.
Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvaatimus on luettavissa asianomaisilta tuotesivuilta osoitteessa
www.raymarine.com.

AIS-vastuuvapauslauseke
Kaikki AIS700-yhtiön antamat tiedot ovat vain ohjeellisia, koska tietoihin sisältyy riski
puutteellisuudesta tai virheellisyydestä. Ottamalla tämän tuotteen käyttöön käyttäjä hyväksyy edellä
mainitun rajoituksen ja ottaa täyden vastuun mahdollisesti aiheutuvista riskeistä ja vapauttaa samalla
Raymarine®-yhtiön ja SRT Marine Systems plc -yhtiön kaikista AIS-palveluiden käyttöön liittyvistä
vaatimuksista.

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

WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment) edellyttää elektronisten tuotteiden
kierrätystä.

Takuu ja laitteen rekisteröinti
Takuun rekisteröinti ja rekisteröintiin liittyvät edut.
Rekisteröi Raymarine®-tuotteesi verkossa osoitteessa www.raymarine.com/warranty.
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.

Tekninen tarkkuus
Tekniseen tarkkuuteen liittyvä vastuuvapauslauseke
Parhaan tietämyksemme mukaan tässä dokumentissa olevat tiedot tuotantohetkellä olivat
virheettömät. Raymarine® ei kuitenkaan voi vastata mahdollisista epätarkkuuksista tai puutteista.
Jatkuvaan 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 ovat uusimmat versiot tuotteen dokumentoinnista tarkistamalla saatavissa oleva
dokumentointi Raymarine®-verkkosivuilta (www.raymarine.com/manuals).
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2.1 Tuotteen dokumentaatio
Tuotteeseen on saatavissa seuraavia dokumentteja:
Kaikki dokumentit on ladattavissa PDF-muodossa osoitteesta www.raymarine.com

Dokumentointi

Kuvaus Osanumero
AIS700 Asennusohjeet (Tämä asiakirja)
AIS700-laitteen asennus ja liitäntä osaksi laajempaa
merielektroniikkajärjestelmää.

87326

GNSS-antenni Asennussapluuna
Asennuskaavio AIS700-laitteen GNSS-vastaanottimelle.

87225

LightHouse™ 3 Käyttöohjeet
Käyttöohjeet yhteensopiville LightHouse™ 3 -näytöille.

81370

LightHouse™ 2 Käyttöohjeet
Käyttöohjeet yhteensopiville LightHouse™ 2 -näytöille.

81360
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2.2 Soveltuvat tuotteet
Tämä dokumentti liittyy seuraaviin tuotteisiin:
Tuotenumero Nimi Kuvaus
E70476 AIS700 AIS700 on sisäisellä VHF-jakajalla varustettu Class B

-AIS-lähetinvastaanotin, jota käytetään näyttämään
reaaliaikaista tietoa lähellä olevista aluksista,
maa-asemista tai navigoinnin apuvälineistä, joissa on
joko Class A tai Class B -AIS-lähetinvastaanotin.

Hanki MMSI-numero (Maritime Mobile Service Identity)
Varmista ennen asennuksen aloittamista, että olet hankkinut aluksellesi MMSI-numeron.
MMSI-numero on 9-numeroinen luku, joka lähetetään radiotaajuuskanavalla aluksen tai aseman
tunnistusta varten. Jos aluksellasi on jo MMSI-numero (jota käytetään VHF DSC -radiolaitteessa) on
sama MMSI-numero ohjelmoitava myös AIS700-laitteeseen.

Huom:
Jos MMSI-numeroa ei anneta, AIS700 toimii vain hiljaisessa tilassa pelkkänä vastaanottimena.

Yhdysvalloissa MMSI-numeron ja staattiset tiedot saa ohjelmoida aluksen laitteisiin vain
Raymarine®-jälleenmyyjä tai muu pätevä merielektroniikkalaitteiden asentaja.
Käyttäjä EI saa itse ohjelmoida mainittuja tietoja laitteeseen.
Tietyillä alueilla MMSI-numeron saannin edellytyksenä on radioaseman käyttäjän lupa. Voit tilata
MMSI-numeron samalta viranomaiselta, joka myöntää alueesi VHF-radiolupia.
Euroopassa ja muissa osissa maailmaa (pois lukien Yhdysvallat) käyttäjä voi itse ohjelmoida
MMSI-numeron ja staattiset tiedot.
Lisätietoja saa alueesi vastaavalta televiestinnän sääntelyvirastolta.
Osoitteessa Liite A MMSI-sääntelyvirastot ja hakemusten lähetys
on luettelo yhteystiedoista MMSI-numeron hankkimiseen tietyillä alueilla.

Varoitus: MMSI-numeron syöttäminen
MMSI-numeron voi syöttää vain kerran. Jos syötät numeron väärin tai
joudut muuttamaan MMSI-numeroasi, laite on toimitettava valtuutetulle
Raymarine®-jälleenmyyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
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2.3 Yhteensopivat näytöt
Voit tarkastella AIS700-laitteesi vastaanottamia AIS-tietoja yhteensopivalla näytöllä.
AIS700 on yhteensopiva LightHouse™ 2- tai LightHouse™ 3 -käyttöjärjestelmää käyttävien
monitoiminäyttöjen tai LightHouse™-käyttöjärjestelmää käyttävien monitoimisten mittarinäyttöjen
kanssa.
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2.4 Toimituksen sisältö

1. AIS700
2. GNSS-antenni
3. Virta/datakaapeli 2 m (6,56 jalkaa)
4. VHF-radiokaapeli 1 m (3,28 jalkaa)
5. DeviceNet–SeaTalkng ®-sovitinkaapeli 1 m (3,28 jalkaa)
6. GNSS-antennitiiviste
7. GNSS-antennin tankokiinnike
8. Laitekiinnikkeet (4 x nro 8x19 itseporautuvia ruuveja)
9. M5-mutteri ja aluslevy (maadoitus)
10. Dokumentointi
11. GNSS-antennikiinnikkeet (3 x M3x40 kiinnitystappia ja sormimutteria)
12. Ohjelmisto-CD

Dokumentointi- ja tuotetiedot 15
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3.1 Asennuskohteen valinta
Varoitus: Potentiaalinen kipinälähde (kaasujen syttymisvaara)
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).

Asennuspaikkaan liittyvät yleiset vaatimukset
AIS700-laitteen asennuspaikan valinnassa on otettava huomioon joitakin tärkeitä tekijöitä.
• Vesitiiviys – AIS700 on asennettava kannen alle. Vaikka AIS700 onkin vesitiivis, on suositeltavaa
sijoittaa se suojattuun tilaan, jossa se ei altistu pitkäaikaisesti sateelle tai merivesiroiskeille.

• Ilmanvaihto — varmista, että asennuspaikan ilmanvaihto on riittävä:
– Varmista, että AIS700 asennetaan riittävän tilavaan kohteeseen.
– Varmista, että ilmanvaihtoaukot eivät peity. Jätä riittävästi tilaa laitteiden välille.

• Sähköiset häiriöt — valitse sijainti, joka on riittävän etäällä häiriöitä mahdollisesti aiheuttavista
laitteista, kuten moottoreista, generaattoreista sekä radiolähettimistä ja -vastaanottimista.

• Virtalähde — valitse sijainti, joka on mahdollisimman lähellä aluksen DC-virtalähdettä. Näin voit
minimoida kaapelivedot ja niiden pituudet.

• Diagnostiikka — AIS700 tulee asentaa paikkaan, jossa diagnostiikka-LEDit ovat luettavissa
helposti.

• Asennuspinta — varmista, että AIS700 on kiinnitetty riittävän tukevaan asennuspintaan. Älä
asenna laitteita tai leikkaa aukkoja kohtiin, jotka voivat vaarantaa aluksen rakenteiden kestävyyden
tai turvallisuuden.

• Kaapelointi — varmista, että AIS700 asennetaan paikkaan, joka sallii kaapeleiden liittämisen,
irrottamisen ja vetämisen asianmukaisella tavalla:
– Kaapeleiden vähimmäistaivutussäde on 100 mm (3,94 tuumaa), ellei muuta ole ilmoitettu.
– Estä liittimiin kohdistuva rasitus käyttämällä kaapelikiinnikkeitä.
– Jos asennuksessa on tarpeen käyttää useita häiriönpoistoferriittejä, kaapeleissa on käytettävä
ylimääräisiä kaapelikiinnikkeitä lisäferriittien kaapeleihin kohdistaman rasituksen minimoimiseksi.

GNSS-antennin asennuspaikkaan liittyvät vaatimukset
AIS700 sisältää GNSS-vastaanottimen ja sen mukana toimitetaan GNSS-antenni, joka tulee asentaa
tässä annettujen ohjeiden mukaisella tavalla. ÄLÄ liitä laitteeseen mitään muuta GNSS-antennia kuin
mukana toimitettu antenni.
GNSS-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:
GNSS-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 antenni mahdollisimman etäälle (vähimmäisetäisyys 1 metri / 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.
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• Mastoon. Mastoon asennettu GPS-antenni heiluu liikaa ja heilumisesta muodostuu suuria virheitä
sijaintitietoihin.

• Tutka-antennin keilan alueelle.

EMC—asennusohjeet
Raymarine®-laitteet ja -varusteet noudattavat sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä
Electromagnetic Compatibility (EMC) -säädöksiä. Mainittujen säädöksien tavoitteena on minimoida
laitteiden väliset häiriöt ja tällaisten häiriöiden mahdolliset vaikutukset laitteen suorituskykyyn.
Laitteiden ohjeiden mukainen asennus on perusedellytys sille, että EMC-suorituskykyä ei vaaranneta.

Huom:
Alueilla, joilla esiintyy voimakkaita EMC-häiriöitä, saattaa ilmetä jonkin verran häiriöitä. Mainituissa
tapauksissa AIS700-laitteen ja häiriölähteen välistä etäisyyttä tulee lisätä mahdollisimman suureksi.

Optimaalisen EMC-suorituskyvyn saavuttamiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
• Raymarine® -laitteet ja laitteisiin liittyvät kaapelit ovat:
– Vähintään 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä radiosignaaleita lähettävistä laitteista tai radiosignaaleita
kuljettavista kaapeleista (esim. VHF-radiot, kaapelit ja antennit). SSB-radioiden tapauksessa
etäisyyden tulee olla vähintään 2 metriä (7 jalkaa).

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

• AIS700-laitteen virransyöttö tulee toteuttaa erillisen akun, ei käynnistysakun kautta. Tämä on
tärkeää häiriöiden ja tietojen menetyksen välttämiseksi moottorin käynnistyksen yhteydessä.

• Raymarine® käytetään määritettyjä 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 parhaan mahdollisen EMC-suorituskyvyn koko asennukselle.

Häiriönpoistoferriitit
• Raymarine® Kaapeleihin voidaan esiasentaa tai jälkiasentaa häiriönpoistoferriitit.
Häiriönpoistoferriittien käyttö on tärkeää EMC-suorituskyvyn takaamiseksi. Jos kaapeleihin
toimitetaan ferriitit (ei esiasennettuja), mukana toimitetut ferriitit tulee asentaa kaapeleihin mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

• 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
tai valtuutetuilta 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 AIS700-laite liitetään muihin laitteisiin kaapeleilla, jotka eivät ole Raymarine®-yhtiön
valmistamia, häiriönpoistoferriitti on AINA asennettava siihen päähän kaapelia, joka on lähempänä
AIS700-laitetta.

RF-häiriöt
Tietyt kolmannen osapuolen ulkoiset sähkölaitteet voivat aiheuttaa radiotaajuisia (RF) häiriöitä GPS-,
AIS- tai VHF-laitteissa, jos ulkoista laitetta ei ole eristetty riittävästi ja sen sähkömagneettinen
häiriösäteily (EMI) on liian voimakasta.
Tällaisia ulkoisia laitteita voivat olla esimerkiksi LED-spottivalot tai valokaapelit sekä antennia
käyttävät TV-virittimet.
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Toimi tällaisten laitteiden aiheuttamien välttämiseksi seuraavasti:
• Pidä laite mahdollisimman etäällä GPS-, AIS- tai VHF-laitteista.
• Varmista, että ulkoisten laitteiden virtakaapelit eivät sotkeudu GPS-, AIS- tai VHF-laitteiden virta-
tai datakaapeleihin.

• Harkitse yhden tai useamman korkeataajuushäiriöitä estävän ferriitin asentamista häiritsevästi
säteilevään laitteeseen. Ferriitin tehoalueen tulee olla 100 MHz – 2,5 GHz, ja se on asennettava
virtajohtoon ja muihin häiriösäteilyä aiheuttavasta laitteesta lähteviin kaapeleihin mahdollisimman
lähelle kohtaa, jossa kaapeli lähtee laitteesta.

Kompassin turvaetäisyys
Estä ei-toivotut aluksen magneettikompassiin kohdistuvat häiriöt varmistamalla, että kompassin
ja AIS700-laitteen välillä on riittävä välimatka.
Kun valitset sopivaa asennuskohtaa AIS700-tuotteelle pyri maksimoimaan laitteiden etäisyys
kompasseista. Tyypillisesti välimatkan tulee olla vähintään 1 metri (3 jalkaa) kaikkiin suuntiin.
Joidenkin pienempien alusten tapauksessa AIS700-tuotteen siirtäminen riittävän etäälle voi
osoittautua mahdottomaksi. Näissä tapauksissa asennuspaikan valinnassa tulee varmistaa, että
AIS700 ei virta päälle kytkettynä vaikuta kompassin toimintaan.

AIS700 Mitat
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3.2 Asennus: AIS700
Varmista ennen AIS700-laitteen asennusta, että olet:
• valinnut sopivan paikan (tyhjä, tasainen pinta).
• tunnistanut tarvittavat kaapeliliitännät ja reititykset.

1. Merkitse ruuvinreikien paikat valittuun asennuspintaan käyttämällä AIS700-laitetta mallina.
2. Poraa kiinnitysosien asennusreiät käyttämällä sopivan kokoista poranterää.
3. Ruuvaa mukana toimitetut kiinnikkeet suunnilleen puoleen väliin asennuspinnan reikiin.
4. Aseta AIS700 kiinnitysruuvien päälle ja lukitse se paikalleen painamalla sitä alas.
5. Kiristä ruuvit loppuun asti.
6. Liitä tarvittavat kaapelit.
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3.3 Antennin asennus
Antennin asennus:
1. Valitse antennin asennuspaikka siten kuin kohdassa GNSS-antennin asennuspaikan vaatimukset

on esitetty.
2. Asenna antenni joko Pinta-asennus- tai Tankoasennus-menetelmällä tarpeen mukaan.

Tankoasennus
Jos haluat asentaa antennin tankoon, hanki sopivan pituinen tanko 1 tuuman 14 TPI -kierteellä.

1 GNSS-antenni
2 Tankoasennussovitin
3 Asennustanko (ei mukana toimituksessa)

1. Varmista, että GNSS-antennin asennuspaikkavaatimukset täyttyvät ja kiinnitä tanko kunnolla
sopivaan riittävän tukevaan pintaan.

2. Irrota ja pane talteen ruuvit, joilla antenni on asennettu tankosovittimeen, ja erota nämä osat.
3. Kierrä tankosovitin kunnolla tankoon ja varmista kiinni pysyminen.
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4. Syötä antennikaapeli tankosovittimen keskellä olevan reiän läpi ja sitten tangon läpi toiseen
päähän.

5. Varmistaen, että kaapeli ei jää puristukseen, aseta antenni tankosovittimeen siten, että ruuvien
reiät ovat linjassa ja kiinnitä antenni tankoon kohdassa 2 irrotettujen 3 ruuvin avulla.

Pinta-asennus
Kun asennat antennin pinta-asennuksena, voit reitittää kaapelin joko keskitetysti (vaihtoehto A) tai
antennin sivulta (vaihtoehto B).
1. Irrota 3 ruuvia, joilla antenni on kiinnitetty tankosovittimeen, ja irrota sovitin antennista.
2. Merkitse ja poraa mukana toimitetun asennussapluunan avulla asentamisessa tarvittavat reiät

asennuspintaan.
• VAIHTOEHTO A: Mikäli kaapeli on tarkoitus vetää asennuspinnan läpi, poraa 19 mm:n
(0,75 tuuman) keskireikä.

• VAIHTOEHTO B: Jos kaapeli on tarkoitus vetää antennin sivulta (eli asennuspinnan päältä),
poista kaapelikanavan päällä oleva muovisuojus ja vedä kaapeli kaapelikanavan (1) läpi.
Virheellinen kaapelien reititys voi vahingoittaa kaapelia.

3. Ruuvaa mukana toimitetut asennustapit (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 mukana toimitettujen sormimuttereiden (4) avulla.
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Huom:
• Tuotteen mukana toimitetut sormiruuvit saattavat näyttää erilaiselta kuin kuvassa.
• Käytä vain antennin mukana toimitettuja tappeja ja sormiruuveja.
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4.1 Liitäntöjen esittely

Liitäntä Liitäntä kohteeseen: Soveltuvat kaapelit:
1 GNSS-liitäntä GNSS-antenni GNSS-antennin kiinteä

kaapeli
2 Maadoitustapin liitäntä Vain aluksen RF-maadoitus Lisätietoja

maadoituskohdassa.
3 Antenniliitäntään VHF-antenni VHF-antennikaapeli
4 VHF-liitäntään VHF-radio Mukana toimitettu

VHF-radiokaapeli
5 NMEA 2000 / SeaTalkng ®

-liitäntä
NMEA 2000- tai
SeaTalkng ®-runkokaapeli

Mukana toimitettu
DeviceNet–SeaTalkng ®-
sovitinkaapeli tai
DeviceNet-haarakaapeli

6 USB-liitäntä PC-tietokone Micro B -USB-kaapeli
7 Virta- ja dataliitäntä • 12/24 VDC -virtalähde

• NMEA 0183 -laite
• Hiljaisen tilan kytkin

Mukana toimitettu
virta/datakaapeli
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Dataliitäntämatriisi
Seuraava taulukko luetteloi datatyypit, joita voidaan käyttää tietojen vaihtoon erilaisilla
datayhteyksillä: NMEA 0183 (matala/korkea baudinopeus), NMEA 2000/SeaTalkng ® ja USB.
On tärkeää valita oikea liitäntäyhdistelmä jotta tietojen vaihto olisi mahdollista.
Esimerkki alla olevan taulukon käyttämisestä: näet siitä, että voit syöttää GNSS-dataa
AIS700-laitteeseen matalaa baudinopeutta (4 800) käyttämään määritetyn NMEA 0183 -portin kautta
ja siirtää sen yhdessä AIS-datan kanssa toiseen NMEA 0183 -porttiin, joka on määritetty käyttämään
korkeata baudinopeutta (38 400).
Kun data syötetään yhteen NMEA 0183 -porttiin, se lähetetään ulos toisesta NMEA 0183 -portista –
saman NMEA 0183 -portin kautta ei voi lähettää ja vastaanottaa dataa.

TULOT LÄHDÖT
NMEA 0183 (4 800) NMEA 0183 (38 400) NMEA 2000,* /

SeaTalkng ®
USB

GNSS AIS GNSS AIS GNSS AIS GNSS AIS
NMEA
0183 (4
800)
GNSS
NMEA
0183 (38
400)
GNSS
NMEA
2000 /
SeaTalk-
ng®
GNSS

Tärkeää:
Mahdollisten dataristiriitojen ja silmukoiden välttämiseksi samaan laitteeseen ei pidä liittää useita
verkkoprotokollia, eli:
• ÄLÄ liitä AIS700-laitetta monitoiminäyttöön NMEA 0183 -yhteydellä ja SeaTalkng ® / NMEA 2000
-yhteydellä samanaikaisesti.

• ÄLÄ liitä AIS700-laitetta VHF-radioon NMEA 0183 - ja SeaTalkng ® / NMEA 2000 -yhteydellä
samanaikaisesti.

• ÄLÄ liitä AIS700-laitetta tietokoneeseen NMEA 0183 -yhteydellä ja USB-yhteydellä
samanaikaisesti.

• Jos liität AIS-toimintoa tukevan VHF-radion, poista ensin VHF-radion AIS-toiminto käytöstä. Katso
radion dokumentaatiosta lisätietoja AIS-toiminnon käytöstä poistamiseen.

4.2 USB-liitäntä
Ennen käyttöä AIS700 on määritettävä USB-liitäntään liitetyllä tietokoneella mukana toimitettua
proAIS2-ohjelmistoa käyttäen.

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.
Varmista, että voit alueesi säädösten mukaan määrittää laitteen MMSI-tiedot itse.
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1. AIS700
2. Micro-B – tyyppi A -USB-kaapeli (ei sisälly toimitukseen)
3. PC-tietokone ja proAIS2-ohjelmisto

Huom:
• Tietokoneen USB-yhteys antaa virtaa laitteelle, jotta sen voi konfiguroida ennen asennusta.
• Katso kohdasta lisätietoja AIS700-laitteen määrittämiseen.

Varoitus: USB-laitteen virta
ÄLÄ liitä tuotteen USB-liitäntään mitään laitetta, joka tarvitsee ulkoisen virtalähteen.
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4.3 Virtaliitäntä

1. Virta/datakaapeli (mukana toimituksessa)
2. Virtalähde – (Negatiivinen) musta johto
3. Virtalähde + (Positiivinen) punainen johto
4. Sopiva vesitiivis liitäntä (ei sisälly toimitukseen)
5. Virtakaapelin jatkojohto aluksen virtakatkaisijaan/virtalähteeseen
6. Virtalähde (12/24 VDC)

Huom: Virta kannattaa syöttää virtakatkaisijan kautta tai suojata laite 3 A-johtosulakkeella, joka
liitetään punaiseen positiiviseen (+) johtoon.

Virransyöttö
Suositukset sekä parhaaksi katsotut toimenpiteet.
• Tuotteen mukana toimitetaan virtakaapeli. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtakaapelia.
ÄLÄ käytä toisen laitteen virtakaapelia tämän tuotteen kanssa.

• Lisätietoja tuotteen virtakaapelin johtimien toimintojen tunnistamisesta sekä liitäntäohjeita on
kohdassa Virtaliitäntä.

• Alla on lisätietoja tyypillisistä virransyöttöratkaisuista.

Tärkeää:
Suunnittelussa ja johdotuksessa tulee ottaa huomioon järjestelmän muut laitteet, joista jotkut
(kuten kaikumoduulit) saattavat vaatia suuria virtapiikkejä aluksen virransyöttöjärjestelmästä.

Huom:
Alla olevat tiedot ovat vain ohjeellisia ja auttavat suojaamaan laitettasi. Ohjeet kattavat yleiset
alusten virransyöttöratkaisut mutta EIVÄT kata kaikkia eri vaihtoehtoja. Jos et ole varma, miten
saat toteutettua riittävän suojaustason, ota yhteyttä valtuutettuun Raymarine-jälleenmyyjään tai
valtuutettuun merielektroniikka-asentajaan.

Toteutus — suora liitäntä akkuun
• Tuotteen mukana toimitettu virtakaapeli voidaan liittää suoraan aluksen akkuun sopivasti
mitoitetun sulakkeen tai virtakatkaisijan kautta.

• Tuotteen mukana toimitettu virtakaapeli EI välttämättä sisällä erillistä paluumaajohdinta. Mikäli
tilanne on tämä, liitetään vain virtakaapelin punainen ja musta johdin.

• Jos tuotteen mukana toimitetussa virtakaapelissa EI ole johtosulaketta, sinun TÄYTYY asentaa
asianmukaisesti mitoitettu sulake tai virtakatkaisija punaisen johtimen ja akun positiivisen navan
välille.

• Lisätietoja johtosulakkeen mitoituksesta on tuotteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
• Jos tuotteen mukana toimitettua virtakaapelia on jatkettava, varmista, että noudatat
dokumentaation kohdassa Virtakaapelin jatkaminen annettuja ohjeita.
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A Akkuliitäntäesimerkki A: alukset, joissa on yhteinen RF-maadoituspiste. Jos tuotteen
virtakaapelissa on erillinen paluumaajohdin, se tulee liittää aluksen yhteiseen
RF-maadoituspisteeseen.

B Akkuliitäntäesimerkki B: alukset, joissa ei ole yhteistä RF-maadoituspistettä. Jos tuotteen
virtakaapelissa on erillinen paluumaajohdin, se tulee liittää suoraan aluksen akun
negatiiviseen napaan.

Toteutus — liitäntä sähköpaneeliin

• Mukana toimitetun virtakaapelin voi myös liittää soveltuvaan katkaisijaan tai kytkimeen aluksen
sähköpaneelissa tai tehdasasennettuun virranjakopisteeseen.

• Jakopisteen tulee saada virtansa aluksen ensisijaisesta virtalähteestä vähintään 8 AWG:n (8,36
mm2) kaapelilla.

• Ideaalitapauksessa kaikki laitteet tulisi liittää erillisiin sopivasti mitoitettuihin lämpökatkaisimiin
tai sulakkeisiin ja virtapiirisuojiin. Jos tämä ei ole mahdollista ja useampi kuin yksi laite jakaa
virtakatkaisijan, tulee käyttää laitekohtaisia johtosulakkeita kullekin virransyötölle, jotta virtapiirien
suojaus täyttäisi minimivaatimukset.
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1 Positiivinen (+) jännitekisko
2 Negatiivinen (-) jännitekisko
3 Virtakatkaisija
4 Sulake

• Kaikissa tapauksissa on noudatettava suositeltuja virtakatkaisinten/sulakkeiden ohjearvoja, jotka
on mainittu tuotteen dokumentaatiossa.

Tärkeää:
On syytä ottaa huomioon, että lämpökatkaisijan tai sulakkeen nimellisarvo riippuu liitettävien
laitteiden lukumäärästä.

Virtakaapelin jatkaminen
Jos tuotteen mukana toimitettua virtakaapelia on jatkettava, varmista, että noudatat seuraavia ohjeita:
• Kunkin yksikön virtakaapeli tulee vetää yhtenä erillisenä 2-johtimisena kaapelivetona aluksen
akkuun tai sähköpaneeliin.

• Jos virtakaapelia täytyy jatkaa, kaapelin vahvuuden tulee olla vähintään 16 AWG (1,31 mm2). Yli
15 metrin kaapelivetoja varten saattaa olla syytä harkita paksumpaa kaapelia (esim. 14 AWG
(2,08 mm2) tai 12 AWG (3,31 mm2) ).

• Kaiken pituisten kaapeleiden (sis. jatkot) kohdalla on varmistettava, että kaapelin tuotteeseen
kiinnittyvässä päässä mitattava jännitetaso on vähintään 10,8 V kun akku on purkautunut
(napajännite 11 V).

Tärkeää: Ota huomioon, että tiettyjen järjestelmän tuotteiden (esim. kaikumoduulit) virrankulutus
saattaa aiheuttaa korkeita jännitepiikkejä, jotka voivat vaikuttaa muille tuotteille käytettävissä
olevaan jännitteeseen.

Maadoitus
Varmista, että noudatat tuotteen dokumentaatiossa annettuja maadoitusohjeita.
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Lisätietoja
Raymarine suosittelee, että aluksen kaikissa sähköasennuksissa noudatetaan seuraavissa
standardeissa määritettyjä parhaita käytäntöjä:
• BMEA-standardin mukaiset alusten sähkö- ja elektroniikka-asennusten työmenetelmät
• NMEA 0400 -asennusstandardi
• ABYC E-11: Veneiden AC- ja DC-sähköjärjestelmät
• ABYC A-31: Akkulaturit ja invertterit
• ABYC TE-4: Ukkossuojaus

Maadoitus
AIS700 sisältää erillisen maadoituspisteen mahdollisten salamaniskun aiheuttamien vahinkojen
estämiseksi.

Maadoituspiste on liitettävä aluksen RF-maadoitusliitäntään. ÄLÄ liitä sitä kohtaan, joka on
yhteydessä aluksen akun negatiiviseen 0 V -napaan.

1. M5-mutteri (sisältyy toimitukseen)
2. Tärinää kestävä M5-aluslevy (sisältyy toimitukseen)
3. Maadoitushihna, joka liitetään aluksen RF-maadoitukseen (ei sisälly toimitukseen)
4. Maadoitustappi

32



4.4 NMEA 2000 / SeaTalkng ® -liitäntä
AIS700 pystyy lähettämään dataa laitteisiin, jotka on liitetty SeaTalkng ®- tai NMEA 2000
-CAN-väyläverkkoihin. AIS700 liitetään laitteen alaosassa olevalla DeviceNet-liittimellä.

1. Käytä mukana toimitettua DeviceNet–SeaTalkng ®-sovitinkaapelia AIS700-laitteen liittämiseen
vapaaseen haaraliitäntään SeaTalkng ®-runkokaapelissa.

2. Vaihtoehtoisesti AIS700 voidaan liittää NMEA 2000 -runkokaapeliin tavallisella
DeviceNet-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Huom:
1. AIS700 on liitettävä oikein terminoituun runkokaapeliin. AIS700 ei ole liitettävissä suoraan

monitoiminäyttöön.
2. Katso SeaTalkng ® / NMEA 2000 -laitteen mukana toimitetuista ohjeista tietoja runkoverkon

luomiseen.
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4.5 NMEA 0183 -liitäntä
AIS700 pystyy lähettämään dataa laitteisiin, jotka on liitetty NMEA 0183 -liitännällä. AIS700 liitetään
virta/datakaapelin NMEA 0183 -johdoilla.

Huom: Vaikka sekä AIS- että GNSS-datan lähettäminen on mahdollista, GNSS-dataa ei
ole suositeltavaa lähettää ulkoisiin laitteisiin, koska se saattaa aiheuttaa dataristiriitoja
ja/tai suorituskykyongelmia. GNSS-datan lähetysmahdollisuus on tarkoitettu vain
diagnostiikkatarkoituksiin.

AIS700 sisältää 2 kaksisuuntaista NMEA 0183 -porttia. Kunkin portin baudinopeus on mahdollista
määrittää mukana toimitetun proAIS2-ohjelmiston avulla. Molemmat portit on mahdollista
multipleksata, jolloin kaikki yhteen porttiin lähetetyt tiedot voidaan yhdistää AIS-dataan ja lähettää
toiseen porttiin.
Tavallisesti portti 1 liitetään monitoiminäyttöön ja sen baudinopeudeksi määritetään 38 400, joka on
AIS-tiedonsiirron vaatima baudinopeus. Portti 2 liitetään ohjaussuunta-anturiin tai muuhun NMEA
0183 -laitteeseen ja baudinopeudeksi määritetään 4 800.

Tärkeää:
Mahdollisten dataristiriitojen ja silmukoiden välttämiseksi samaan laitteeseen ei pidä liittää useita
verkkoprotokollia, eli:
• ÄLÄ liitä AIS700-laitetta monitoiminäyttöön NMEA 0183 -yhteydellä ja SeaTalkng ® / NMEA 2000
-yhteydellä samanaikaisesti.

• ÄLÄ liitä AIS700-laitetta VHF-radioon NMEA 0183 - ja SeaTalkng ® / NMEA 2000 -yhteydellä
samanaikaisesti.

• ÄLÄ liitä AIS700-laitetta tietokoneeseen NMEA 0183 -yhteydellä ja USB-yhteydellä
samanaikaisesti.

• Jos liität AIS-toimintoa tukevan VHF-radion, poista ensin VHF-radion AIS-toiminto käytöstä. Katso
radion dokumentaatiosta lisätietoja AIS-toiminnon käytöstä poistamiseen.

Virta/datakaapelin NMEA 0183 -liitäntäjohdot on esitetty alla.

1 Ruskea (HI OUT +) 2 Sininen (HI OUT –)
3 Valkoinen (HI IN +) 4 Vihreä (HI IN –)
5 Violetti (LO OUT +) 6 Vaaleanpunainen (LO OUT –)
7 Harmaa (LO IN +) 8 Keltainen (LO IN –)
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4.6 GPS (GNSS) -antenniliitäntä
Liitä mukana toimitettu GNSS-antenni AIS700-laitteeseen GNSS-antenniliitännällä. Antennissa on 10
m:n (33 jalan) kaapeli AIS700-laitteeseen liittämistä varten.

Huom: ÄLÄ liitä muuta antennia kuin AIS700-laitteen mukana toimitettu antenni.

Jos antennia ei ole liitetty tai se liitetään virheellisesti, AIS700 toimii hiljaisessa tilassa, AIS700 ei
lähetä, mutta pystyy silti vastaanottamaan.
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4.7 VHF-antenniliitäntä
Liitä VHF-antenni (ei sisälly toimitukseen) AIS700-laitteeseen VHF-antenniliitännällä.

VHF-antennin vaatimukset
VHF-antennin täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:
Taajuuskaista 156,025 MHz ... 162,025 MHz
VSWR (jännitteen seisovan aallon suhde) ei saa olla yli 2:1
Impedanssi 50 Ohm
Vahvistus Enintään 3 dBi
Liitin PL-259
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4.8 VHF-radioliitäntä
Järjestelmissä, joissa on VHF DSC -radio, VHF-antennin voi jakaa liittämällä radion
VHF-antenniliitännän AIS700-laitteen VHF-radioliitäntään ja liittämällä sitten VHF-antennin
AIS700-laitteen VHF-antenniliitäntään.
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4.9 Hiljaisen tilan kytkennän liitäntä
Hiljaisessa tilassa AIS700 lopettaa sijaintitiedon lähettämisen ja toimii pelkkänä vastaanottimena.
Hiljaisen tilan voi ottaa käyttöön liitetyn monitoiminäytön kautta ja liittämällä kytkimen
virta/datakaapelin asianmukaisiin johtoihin. Katso lisätietoja hiljaisen tilan käyttöönotosta
monitoiminäytön käyttöohjeista.

Huom: Hiljaisen tilan kytkin ohittaa monitoiminäytön hiljaisen tilan asetuksen.

1. Virta/datakaapeli (mukana toimituksessa)
2. Vaaleanvihreä johto
3. Oranssi johto
4. Kytkin (ei sisälly toimitukseen)
Purista tai juota johtoliitännät ja varmista, että liitos on vesitiivis.
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5.1 Määritä ennen käyttöä
Ennen tuotteen käyttöä se on määritettävä oikein tietokoneella ja mukana toimitetulla
proAIS2-ohjelmistolla. Virheellinen määritys saattaa aiheuttaa tietovirheitä ja estää tuotetta
lähettämästä.
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5.2 Hanki MMSI-numero (Maritime Mobile Service Identity)
Varmista ennen asennuksen aloittamista, että olet hankkinut aluksellesi MMSI-numeron.
MMSI-numero on 9-numeroinen luku, joka lähetetään radiotaajuuskanavalla aluksen tai aseman
tunnistusta varten. Jos aluksellasi on jo MMSI-numero (jota käytetään VHF DSC -radiolaitteessa) on
sama MMSI-numero ohjelmoitava myös AIS700-laitteeseen.

Huom:
Jos MMSI-numeroa ei anneta, AIS700 toimii vain hiljaisessa tilassa pelkkänä vastaanottimena.

Yhdysvalloissa MMSI-numeron ja staattiset tiedot saa ohjelmoida aluksen laitteisiin vain
Raymarine®-jälleenmyyjä tai muu pätevä merielektroniikkalaitteiden asentaja.
Käyttäjä EI saa itse ohjelmoida mainittuja tietoja laitteeseen.
Tietyillä alueilla MMSI-numeron saannin edellytyksenä on radioaseman käyttäjän lupa. Voit tilata
MMSI-numeron samalta viranomaiselta, joka myöntää alueesi VHF-radiolupia.
Euroopassa ja muissa osissa maailmaa (pois lukien Yhdysvallat) käyttäjä voi itse ohjelmoida
MMSI-numeron ja staattiset tiedot.
Lisätietoja saa alueesi vastaavalta televiestinnän sääntelyvirastolta.
Osoitteessa Liite A MMSI-sääntelyvirastot ja hakemusten lähetys
on luettelo yhteystiedoista MMSI-numeron hankkimiseen tietyillä alueilla.

Varoitus: MMSI-numeron syöttäminen
MMSI-numeron voi syöttää vain kerran. Jos syötät numeron väärin tai
joudut muuttamaan MMSI-numeroasi, laite on toimitettava valtuutetulle
Raymarine®-jälleenmyyjälle uudelleenohjelmoitavaksi.
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5.3 Konfiguraatio
AIS700 voidaan määrittää ennen asennusta tai sen jälkeen tietokoneella Micro-B-USB-kaapelin ja
mukana toimitetun proAIS2-ohjelmiston avulla.
Tapa, jolla konfigurointi suoritetaan, riippuu alueesta, jolla AIS-laitetta käytetään.

USA
USA:ssa konfiguroinnin saa tehdä vain soveltuva jälleenmyyjä.
Voit tarkistaa AIS700-laitteeseen konfiguroidut alukseesi liittyvät tiedot mukana toimitetun
proAIS2-ohjelmiston avulla. Jos tiedot ovat vääriä, ota yhteys Raymarine-jälleenmyyjään.

Yhdysvaltojen ulkopuoliset alueet
Yhdysvaltojen ulkopuolisilla alueilla AIS700 voidaan konfiguroida mukana toimitetulla
proAIS2-tietokoneohjelmistolla.

Huom: Jos konfiguroit laitetta asennuksen jälkeen, varmista, että samassa verkossa olevat
monitoiminäytöt sammutetaan ensin. Muuten AIS700-laitetta ei voi konfiguroida oikein.

Seuraavat alukseen liittyvät staattiset tiedot on määritettävä:
• MMSI-numero
• Aluksen nimi
• Aluksen kutsunimi
• Aluksen mitat mukaan lukien AIS-järjestelmän GNSS-antennin sijainti
• Alustyyppi
Syötä voimassa oleva 9-numeroinen MMSI-numero. Virheellistä numeroa ei hyväksytä. Kaikki muut
kentät (esim. aluksen tyyppi, nimi jne.) ovat valinnaisia.

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 proAIS2-niminen kansio.

Jos sinulla ei ole optista asemaa (esim. CDROM), voit myös ladata proAIS2-ohjelmiston
Raymarine®-verkkosivustosta: www.raymarine.com/software

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.

Konfigurointi proAIS2-ohjelmistolla
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.
Varmista, että voit alueesi säädösten mukaan määrittää laitteen MMSI-tiedot itse.
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Kun proAIS2-ohjelmisto on auki tietokoneessa:
1. Valitse AIS-laite sivun yläreunan avattavasta valikosta.
2. Valitse Liitä.
3. Syötä aluksesi tiedot mukaan lukien MMSI-numero asianomaisiin kenttiin.
4. Valitse alustasi vastaava Aluksen tyyppi avattavasta valikosta.
5. Varmista, että sisäinen GNSS-vastaanotin ei lähetä lauseita (eli varmista, että GGA-, GLL- ja

RMC-ruutuja ei ole valittu).

AIS700-laitteen sisäisen GNSS-vastaanottimen tarkoitus on tuottaa GNSS-dataa vain
AIS-laitteelle. Tämän datan lähettäminen saattaa aiheuttaa tietoristiriitoja. Näiden lauseiden
lähetysmahdollisuus on tarkoitettu vain diagnostiikkatarkoituksiin.

6. Syötä aluksen mitat ja GNSS-antennin sijainti asianmukaisiin kenttiin.
7. Aseta tarvittaessa NMEA 0183 -porttien baudinopeus.
8. Tallenna konfiguraatioasetukset valitsemallaWrite Configuration (Tallenna konfiguraatio).
9. Valitse Katkaise yhteys.
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5.4 Ohjelmistopäivitykset
Voit päivittää AIS700-laitteen ohjelmiston Raymarine-monitoiminäytöllä, jossa on LightHouse™ 2- tai
LightHouse™ 3 -käyttöjärjestelmä ja SeaTalkng ®- tai NMEA 2000 -yhteys.
Katso lisätietoja ohjelmiston päivittämisestä monitoiminäytön/käyttöjärjestelmän käyttöohjeista.

Huom:
Voit päivittää ohjelmiston myös tietokoneen ja USB-yhteyden kautta. Saat ohjelmiston ja ohjeita
Raymarine®-verkkosivuilta: www.raymarine.com/software
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6.1 Tilan LED-merkkivalo
Lähetinvastaanottimen tilan LED-merkkivalo ilmaisee laitteen toimintatiloja.

LED Väri Tila
Vihreä Lähetinvastaanotin toimii normaalisti ja on lähettänyt

vähintään yhden sijaintiraportin.
Keltainen Lähetinvastaanotin ei lähetä.

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

Punainen Lähetinvastaanottimen vika.

• Tarkista, että MMSI-numero ja staattiset tiedot on
määritetty oikein.

• Tarkista, että GNSS-antenni on liitetty oikein ja että sillä
on esteetön näkymä taivaalle.

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

• Tarkista, että virtalähteen syöttöjännite on oikea (12 VDC
tai 24 VDC).

• Liian suuri ero tietoja lähettävän laitteen ilmoittaman
kurssin ja COG-vektorin välillä.

Sininen Lähetinvastaanotin toimii hiljaisessa tilassa (ei lähetä).
Hiljaisen tilan käytöstä poistaminen:

• Tarkista AIS hiljainen tila -asetus monitoiminäytössä.
• Tarkista erillisen hiljaisen tilan kytkimen asento, jos
sellainen on asennettu (kytkin ohittaa monitoiminäytön
asetuksen).

• Jos erillistä kytkintä ei ole asennettu, tarkista, että
virta/datakaapelin vaaleanvihreä ja oranssi johto eivät
ole oikosulussa keskenään.
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6.2 Vianmääritys
Ongelma Tarvittava toiminta
Ei virtaa • Tarkista, että virtalähde on liitetty oikein.

• Tarkista, että virtalähteen syöttöjännite on oikea (12 VDC tai 24 VDC).
• Tarkista, että sulakkeet eivät ole palaneet tai virtakatkaisija lauennut.

AIS-konfigurointitietoja
ja staattisia tietoja ei
ole tallennettu.

• Sammuta kaikki järjestelmän monitoiminäytöt ja yritä konfigurointia
uudelleen.

• Irrota kaikki liitännät, liitä vain USB-kaapeli tietokoneeseen ja yritä
konfigurointia uudelleen.

Monitoiminäyttö ei
tunnistanut AIS-laitetta
(kotisivulla ei ole
AIS-symbolia)

• Tarkista SeaTalkng ® / NMEA 2000- tai NMEA 0183 -liitäntä ja varmista,
että se on tehty oikein.

• Käytettäessä NMEA 0183 -porttia on varmistettava, että portin, jonka
kautta lähetinvastaanotin liitetään monitoiminäyttöön, baudinopeus
on 38 400.

• Varmista, että monitoiminäyttö liitetään joko suoraan samaan
CAN-väyläverkkoon AIS-lähetinvastaanottimen kanssa tai samaan
SeaTalkhs ®-verkkoon kuin monitoiminäyttö, joka on liitetty samaan
CAN-väylään lähetinvastaanottimen kanssa.

AIS-kohteita/tietoja ei
näy monitoiminäytössä
(AIS-symboli näkyy
kotisivulla)

• Tarkista, että MMSI-numero ja staattiset tiedot on määritetty oikein.
• Tarkista, että VHF-antenni on liitetty kunnolla ja että se ei ole
oikosulussa aluksen runkoon.

• Käytettäessä NMEA 0183 -porttia on varmistettava, että portin, jonka
kautta lähetinvastaanotin liitetään monitoiminäyttöön, baudinopeus
on 38 400.

• AIS-kerros ei ole käytössä monitoiminäytössä.
• Monitoiminäyttö on asetettu näyttämään vain vaaralliset tai
kaverikohteet eikä sellaisia ole aluksen lähialueella.

• AIS-järjestelmää käyttäviä aluksia ei ole lähialueella.
Epäluotettavia tai
ristiriitaisia tietoja

• Enemmän kuin yksi AIS-laite liitetty ja käytössä.
• NMEA 0183 ja SeaTalkng ® / NMEA 2000 liitettynä samanaikaisesti.
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7.1 AIS700 Tekniset tiedot
Virransyötön tekniset tiedot
Käyttöjännite 12 V dc / 24 V dc
Käyttöjännitealue 9,6 VDC ... 31,2 VDC
Tehonkulutus <3 W
Sulakearvot 3 A
LEN-luku (Load Equivalency Number) 1

Ympäristöolosuhteet
Toimintalämpötila -alue -15 ˚C ... +55 ˚C (5 ˚F ... 131 ˚F)
Varastointilämpötila-alue -20 ˚C ... +75 ˚C (-4 ˚F ... 167 ˚F)
Kosteus 93 % 40 °C:ssa
Suojausluokka IPx6, IPx7

AIS-laitteen tekniset tiedot
Lähetin x 1
Vastaanotin x 2
Toimintataajuusalue • Lähetys: 156,0 MHz – 162,025 MHz

• Vastaanotto: 156,0 MHz – 174,0 MHz
Kanavaväli 25 kHz
AIS-suorituskyky 5 W SOTDMA

GNSS-vastaanottimen tekniset tiedot
Kanavat 72
Kylmäkäynnistyksestä paikannukseen 26 s (nimellinen)
Sijainnin tietolähde • GPS

• GLONASS

Ulkoiset liitännät
VHF-antenniliitännän tyyppi SO-239-koaksiaali
VHF-radioliitintyyppi SO-239-koaksiaali
GNSS-antenniliitintyyppi 50 Ω TNC -koaksiaali
SeaTalkng ® / NMEA 2000 -liitintyyppi 5-pinninen DeviceNet-urosliitin
Virta ja NMEA 0183 12 paljasta johdinta
NMEA 0183 -portti 1 (monitoiminäytön liitäntä) NMEA 0183 HS (IEC 61162–1) -yhteensopiva,

kaksisuuntainen, RS422-tasot, 4 johtimen
liitäntä (differentiaalisignaalit), määritettävä
baudinopeus

NMEA 0183 -portti 2 (mittariliitäntä) NMEA 0183 (IEC 61162–1) -yhteensopiva,
kaksisuuntainen, RS422-tasot, 4 johtimen
liitäntä (differentiaalisignaalit), määritettävä
baudinopeus

Moottori 2 paljasta johdinta
Hiljaisen tilan kytkin 2 paljasta johdinta
USB Micro-B
Maadoitustappi Kierretappi (mutteri ja aluslevy sisältyvät)

50



Luku 8: Tekninen tuki

Luvun sisältö
• 8.1 Raymarine tuotetuki ja huolto sivulla 52
• 8.2 Opetusresurssit sivulla 54

Tekninen tuki 51



8.1 Raymarine tuotetuki ja huolto
Raymarine tarjoaa kattavan tuotetuen ja huollon sekä takuun ja varaosa- ja korjauspalvelun.
Lisätietoja palveluista ja palvelupisteistä on Internet-sivuilla, jonka lisäksi voit ottaa yhteyttä
Raymarineen puhelimella tai sähköpostilla.

Tuotetiedot
Jos tarvitset huoltoa tai teknistä tukea, ole hyvä ja kerää seuraavat tiedot saatavillesi:
• Tuotenimi.
• Tuotteen tunnistetiedot.
• Sarjanumero.
• Ohjelmiston versiotiedot.
• Järjestelmäkaaviot.
Yllä mainitut tiedot saat selville tuotteen valikkojen kautta.

Huolto ja takuu
Raymarinella on omat osastot takuuasioita, huoltoa ja korjauksia varten.
Muista rekisteröidä tuotteesi Raymarinen Internet-sivujen kautta saadaksesi laajennetun takuun
edut: http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788.
Alue Puhelin Sähköposti
Yhdistyneet
Kuningaskunnat (UK),
EMEA ja Aasia Tyynen
Valtameren alue

+44 (0)1329 246
932

emea.service@raymarine.com

Yhdysvallat (US) +1 (603) 324 7900 rm-usrepair@flir.com

Web—tuki
Lisätietoja Raymarinen Internet-sivuilla alasivulla “Support”:
• Manuaalit ja dokumentit — http://www.raymarine.com/manuals
• FAQ / Knowledgebase-tietokanta — http://www.raymarine.com/knowledgebase
• Teknisen tuen foorumi — http://forum.raymarine.com
• Ohjelmistopäivitykset — http://www.raymarine.com/software

Puhelin- ja sähköpostituki
Alue Puhelin Sähköposti
Yhdistyneet Kuningaskun-
nat (UK), EMEA ja Aasia
Tyynen Valtameren alue

+44 (0)1329 246
777

support.uk@raymarine.com

Yhdysvallat (US) +1 (603) 324
7900 (ilmainen
numero
USA:ssa: +800
539 5539)

support@raymarine.com

Australia ja Uusi Seelanti +61 2 8977 0300 aus.support@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Ranska +33 (0)1 46 49
72 30

support.fr@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Saksa +49 (0)40 237
808 0

support.de@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Italia +39 02 9945
1001

support.it@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Espanja +34 96 2965 102 sat@azimut.es
(Valtuutettu Raymarine-jälleenmyyjä)
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Alue Puhelin Sähköposti
Alankomaat +31 (0)26 3614

905
support.nl@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Ruotsi +46 (0)317 633
670

support.se@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Suomi +358 (0)207 619
937

support.fi@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Norja +47 692 64 600 support.no@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Tanska +45 437 164 64 support.dk@raymarine.com
(Raymarine tytäryhtiö)

Venäjä +7 495 788
0508

info@mikstmarine.ru
(Valtuutettu Raymarine-jälleenmyyjä)
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8.2 Opetusresurssit
Raymarine on tuottanut valikoiman erilaisia opetusresursseja joiden avulla voit hyödyntää tuotteesi
ominaisuuksia tehokkaammin.

Opetusvideot
Raymarinen virallinen YouTube -kanava:

• http://www.youtube.com/user/RaymarineInc

Videogalleria:

• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2679

Tuotevideot:

• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=4952

Huom:
• Videoiden katselu edellyttää Internet-yhteydellä varustettua laitetta.
• Tietyt videot ovat saatavissa vain englanninkielisenä.

Opetuskurssit
Raymarine järjestää säännöllisin väliajoin perusteellisia koulutuskursseja joiden tietojen avulla pystyt
hyödyntämään tuotteitamme tehokkaammin. Lisätietoja Raymarinen Internet-sivujen Training-osiosta:
• http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2372

Yleisimmin kysytyt kysymykset ja tietämyskanta
Raymarine on tuottanut laajan valikoiman yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä sekä laajan
tietämyskannan, jotka auttavat sinua löytämään hyödyllisiä tietoja joiden avulla voit suorittaa
vianmääritystä tehokkaasti mikäli kohtaat ongelmia laitteiden käytössä.
• http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/

Tekninen tuki
Voit käyttää teknisen tuen palveluita ja kysyä Raymarine-tuotteisiin liittyviä teknisiä kysymyksiä sekä
saada tietoja siitä, kuinka muut asiakkaat käyttävät Raymarine-tuotteitaan. Mainittuja tietämyskantaa
ja muita siihen liittyviä resursseja päivittävät sekä Raymarinen henkilökunta että asiakkaat:
• http://forum.raymarine.com
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9.1 Varaosat ja tarvikkeet
Seuraavia osia on saatavana varaosana:
Osanumero Kuvaus
R62241 Passiivinen GNSS-antenni ja 10 m:n (32,8 jalan)

koaksiaalikaapeli (vain AIS-lähetinvastaanottimille)
R32162 Virta/datakaapeli 2 m (6,56 jalkaa)

56



9.2 SeaTalk ng-kaapelit ja -tarvikkeet
SeaTalk ng-kaapelit ja -tarvikkeet yhteensopivien tuotteiden käyttöön.
Osanumero Kuvaus Huomautukset
T70134 SeaTalk ng-aloituspaketti Sisältää:

• 1 x 5-tieliitin (A06064)
• 2 x Runkokaapelin päätevastus (A06031)
• 1 x 3 m (9,8 jalkaa) haarakaapeli (A06040)
• 1 x Virtakaapeli (A06049)

A25062 SeaTalk ng-runkokaapelisarja 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)

A06038 SeaTalk ng 0,4 m (1,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06039 SeaTalk ng 1 m (3,3 jalkaa)
haarakaapeli

A06040 SeaTalk ng 3 m (9,8 jalkaa)
haarakaapeli

A06041 SeaTalk ng 5 m (16,4 jalkaa)
haarakaapeli

A06042 SeaTalk ng 0,4 m (1,3 jalkaa)
haarakaapeli mutka

A06033 SeaTalk ng 0,4 m (1,3 jalkaa)
runkokaapeli

A06034 SeaTalk ng 1 m (3,3 jalkaa)
runkokaapeli

A06035 SeaTalk ng 3 m (9,8 jalkaa)
runkokaapeli

A06036 SeaTalk ng 5 m (16,4 jalkaa)
runkokaapeli

A06068 SeaTalk ng 9 m (29,5 jalkaa)
runkokaapeli

A06037 SeaTalk ng 20 m (65,6 jalkaa)
runkokaapeli

A06043 SeaTalk ng - paljas pää 1 m
(3,3 jalkaa) haarakaapeli

A06044 SeaTalk ng - paljas pää 3 m
(9,8 jalkaa) haarakaapeli

A06049 SeaTalk ng-virtakaapeli
A06031 SeaTalk ng-päätevastus
A06028 SeaTalk ng-T-liitin Mahdollistaa 1 x haaraliitännän
A06064 SeaTalk ng-5–tieliitin Mahdollistaa 3 x haaraliitännän
A06030 SeaTalk ng-runkokaapelin

jatko

Varaosat ja tarvikkeet 57



Osanumero Kuvaus Huomautukset
E22158 SeaTalk–SeaTalk ng-

sovitinsarja
Mahdollistaa SeaTalk -laitteiden liittämisen
SeaTalk ng-järjestelmään.

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

A06032 SeaTalk ng - sokea tulppa
R12112 ACU / SPX SeaTalk ng

-haarakaapeli 0,3 m (1,0
jalkaa)

Käytetään liittämään SPX-kurssitietokone tai
ACU SeaTalk ng-runkokaapeliin.

A06047 SeaTalk (3-pinninen) –
SeaTalk ng -sovitinkaapeli
0,4 m (1,3 jalkaa)

A22164 SeaTalk–SeaTalk ng-
haarakaapeli 1 m (3,3 jalkaa)

A06048 SeaTalk2 (5-pinninen) –
SeaTalk ng -sovitinkaapeli
0,4 m (1,3 jalkaa)

A06045 DeviceNet-sovitinkaapeli
(naaras)

Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.

A06046 DeviceNet-sovitinkaapeli
(uros)

Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.

E05026 DeviceNet-sovitinkaapeli
(naaras) – paljaat päät.

Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.

E05027 DeviceNet-sovitinkaapeli
(uros) – paljaat päät.

Mahdollistaa NMEA 2000 -laitteiden
liittämisen SeaTalk ng-järjestelmään.
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Liite A MMSI-sääntelyvirastot ja hakemusten lähetys
Maa Sääntelyvirasto Verkkolinkit
Iso-Britannia Ofcom http://www.ofcom.org.uk
USA FCC (www.fcc.gov) • www.boatus.com

• www.seatow.com
• www.usps4mmsi.com

Kanada Industry Canada www.ic.gc.ca
Australia Australian Maritime Safety

Authority (AMSA)
http://www.amsa.gov.au/mmsi/

Alankomaat Agentschap Telecom www.agentschaptelecom.nl
Belgia Belgisch Instituut

voor Postdiensten en
Telecommunicatie

www.bipt.be

Saksa Bundesnetzagentur https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachge-
biete/Telekommunikation/Unternehmen_Institu-
tionen/Frequenzen/SpezielleAnwendungen/See-
funk/Seefunk-node.html

Tanska søfartsstyrelsen www.soefartsstyrelsen.dk
Ranska Agence Nationale Des

Fréquences
https://www.anfr.fr/licences -et-autorisations/ra-
diomaritime/

Italia Ministero dello sviluppo
economico - Direzione
generale per le attività
territoriali

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/sto-
ries/documenti/mmsinew.pdf

Espanja Ministero De Fomento https://www.fo-
mento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DI-
RECCIONES_GENERALES/MARINA_MER-
CANTE/RADIOCOMUNICACIONES/MMSI/

Ruotsi PTS www.pts.se
Suomi Viestintävirasto https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radioli-

cences/Boatingandnavigation.html
Islanti Islannin posti- ja

televiestintähallinto
www.pfs.is

Uusi-Seelanti Radio Spectrum Management https://www.rsm.govt.nz/licensing/radio-operator-
certificates-and-callsigns?searchterm=MMSI

Chile Directemar www.nauticentro.cl
Panama Autoridad Maritima de Panama www.amp.gob.pa/newside/spanish/puertos2/de-

pima/ima.html
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Liite B Tuetut NMEA 0183 -lauseet
AIS700 tukee seuraavia NMEA 0183 -lauseita
Lause Kuvaus Lähetys Vastaanotto
ABK ABM/BBM-kuittaus •
ABM Osoitettu binaarinen viesti •
ACA AIS-kanavan hallinnan määritys •
ACS AIS-kanavan hallinnan tietolähde •
AIQ AIS-kysely •
ACK Hälytyksen kuittaus •
BBM Yleislähetetty binaarinen viesti •
HDT Kulkusuunta todellinen •
RST Laitteiston nollauskomento • •
SSD Aluksen staattiset tiedot •
THS Tosisuunta ja tila •
TXT Tekstit •
VDM AIS VHF -datalinkkiviesti •
VDO AIS VHF -datalinkki oman aluksen raportti •
VSD Matkan staattiset tiedot •

Kyselyn lähettämät lauseet (AIQ)
Lause Kuvaus
ACA AIS-kanavan hallinnan määritys
SSD Aluksen staattiset tiedot
TXT Tekstit
VER Versio
VSD Matkan staattiset tiedot
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Liite C NMEA 2000 -PGN-tuki
AIS700 tukee seuraavia PGN-lauseita.
PGN Kuvaus Lähetys Vastaanotto
59392 ISO Acknowledgement [ISO-kuittaus] • •
59904 ISO Request [ISO-pyyntö] • •
60928 ISO Address Claim [ISO osoitevaade] • •
65240 ISO Commanded address [ISO pakotettu osoite] • •
126208 Ryhmätoiminnon pyyntö • •
126992 Järjestelmäaika •
126993 Syke •
126996 Tuotetiedot • •
127250 Aluksen ohjaussuunta •
129025 Sijainti, nopea päivitys •
129026 COG & SOG rapid update [COG ja SOG nopea

päivitys]
•

129029 GNSS-sijaintitieto •
129038 AIS Class A sijaintiraportti •
129039 AIS Class B sijaintiraportti •
129040 AIS Class B laajennettu sijaintiraportti •
129041 AIS AToN -raportti •
129793 AIS UTC ja päivämäärä -raportti •
129794 AIS Class A - staattiset ja matkaan liittyvät tiedot •
129795 AIS osoitettu binaarinen viesti •
129796 AIS kuittaus •
129797 AIS binaarinen yleislähetysviesti •
129798 AIS SAR Ilma-aluksen sijaintiraportti •
129801 AIS osoitettu SRM •
129802 AIS binaarinen yleislähetetty turvaviesti •
129809 AIS class B – CS staattinen raportti osa A •
129810 AIS Class B – CS staattinen raportti osa B •
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Liite D AIS — yleistä
AIS700 lähettää digitaalisia radiosignaaleita vaihtaakseen tietoja reaaliaikaisesti alusten, maa-asemien
ja navigoinnin apuvälineiden (Aids to Navigation, AToN) välillä erikseen tähän tarkoitukseen varatuilla
VHF-taajuuksilla. Tietoja käytetään lähialueilla olevien alusten tunnistamiseen ja seuraamiseen sekä
tuottamaan automaattisia ja tarkkoja törmäyksenestotoimintoihin liittyviä tietoja nopeasti.
Vaikka AIS täydentää tutkasovellusta tuottamalla tietoja tutkan katvealueilta ja tunnistamalla pieniä
AIS-lähettimellä varustettuja aluksia, se ei korvaa tutkaa, koska sen tiedot perustuvat alusten lähettämiin
AIS-tietoihin. AIS-järjestelmä ei tunnista maa-alueita tai muita navigoinnille tyypillisiä esteitä tai aluksia,
joissa ei ole AIS-lähetintä.

Huom:
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-järjestelmällä vain täydennetään tutkaa, ei korvata sitä.

AIS-järjestelmän rajoitukset

Älä koskaan oleta, että AIS havaitsee kaikki alueella olevat alukset. Noudata aina asianmukaista varovaisuutta
äläkä korvaa AIS-järjestelmällä perinteisiä navigointiin liittyviä käytäntöjä.

AIS-luokat

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 (sisältävät mm. MMSI-numeron, aluksen nimen, aluksen tyypin, kutsutunnuksen,
IMO-numeron, aluksen pituuden, leveyden ja GPS-antennin sijainnin aluksessa).

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

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

• Dynaamiset raportit (aluksen nopeus ja tila).
• Viestit (hälytykset ja turvaviestit).
Muista, että kaikki alukset eivät välttämättä lähetä kaikkia tietoja.

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)

Lähetinvastaanotin
(lähetys)

Lähetinvastaanotin
(vastaanotto)

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
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Tieto
Vastaanotin
(vastaanotto)

Lähetinvastaanotin
(lähetys)

Lähetinvastaanotin
(vastaanotto)

ETA (arvioitu
saapumisaika
kohteeseen)

Kyllä Ei Kyllä

Aika Kyllä Kyllä Kyllä
Aluksen sijainti Kyllä Kyllä Kyllä
GPS-suunta Kyllä Kyllä Kyllä
GPS-nopeus Kyllä Kyllä Kyllä
Gyro-kurssi Kyllä Kyllä* Kyllä
Kääntymisnopeus Kyllä Ei Kyllä
Navigointitila Kyllä Ei Kyllä
Turvaviestit Kyllä Ei Kyllä

*Class B -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.

Class A -järjestelmät
Aluksen dynaamiset tiedot Raportointiväli

Ei muuteta kurssia Muutetaan kurssia
Ankkuroituna tai laiturissa, liikkuu
alle 3 solmun nopeudella

3 minuuttia 3 minuuttia

Ankkuroituna tai laiturissa, liikkuu
yli 3 solmun nopeudella

10 sekuntia 10 sekuntia

0–14 solmua 10 sekuntia 3 1/3 sekuntia
14–23 solmua 6 sekuntia 2 sekuntia
Yli 23 solmua 2 sekuntia 2 sekuntia

Class B -järjestelmät
Aluksen dynaamiset tiedot Raportointinopeus (nimellinen)
SOTMDA – 0–2 solmua 3 minuuttia
SOTMDA – 2–14 solmua 30 sekuntia
SOTMDA – 14–23 solmua 15 sekuntia
SOTMDA – yli 23 solmua 5 sekuntia
CSTMDA – 0–2 solmua 3 minuuttia
CSTMDA – yli 2 solmua 30 sekuntia

Muut AIS-lähteet
Lähde Raportointiväli
Etsintä- ja pelastuspalvelun lentokone (SAR) 10 sekuntia
Navigoinnin apuväline (AToN) 3 minuuttia
AIS-tukiasema 10 sekuntia tai 3,33 sekuntia, toimintaparametreista

riippuen
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