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Förord

Friskrivning
Eftersom Navico fortlöpande förbättrar den här produkten
förbehåller vi oss rätten att göra förändringar av produkten när som
helst, vilket kanske inte återspeglas i den här versionen av
handboken. Kontakta närmaste distributör om du behöver mer
hjälp.

Ägaren ansvarar helt och hållet för att installera och använda
utrustningen på ett sätt som inte orsakar olyckor, personskador eller
egendomsskador. Användaren av produkten ansvarar helt och
hållet för sjösäkerhet.

NAVICO HOLDING OCH DESS DOTTERBOLAG, LOKALAVDELNINGAR
OCH SAMARBETSPARTNERS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA
SKADESTÅNDSKRAV I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV
PRODUKTEN PÅ ETT SÄTT SOM KAN ORSAKA OLYCKOR, SKADOR
ELLER SOM STRIDER MOT GÄLLANDE LAG.

Den här handboken representerar produkten vid tidpunkten för
tryckning. Navico Holding AS samt dess dotterbolag och filialer
förbehåller sig rätten att göra ändringar av specifikationerna utan
föregående meddelande.

Huvudspråk
Den här redogörelsen, alla instruktionshandböcker, användarguider
och annan information som hänför sig till produkten
(dokumentation) kan översättas till, eller har översatts från, ett annat
språk (översättning). I händelse av konflikt med eventuell
översättning av dokumentationen, är dokumentationens engelska
språkversion den officiella versionen.

Copyright
Copyright © 2018 Navico Holding AS.

Garanti
Garantikortet levereras som ett separat dokument. Om du har några
frågor besöker du webbplatsen för enhetens eller systemets
varumärke:

www.simrad-yachting.com
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Redogörelse för efterlevnad
Navico försäkrar under eget ansvar att produkten överensstämmer
med kraven i:

• CE enligt EMC-direktivet 2014/30/EU
• Nivå 2-enheter enligt Radio Communications (Electromagnetic

Compatibility) standard 2017

Relevant efterlevnadsdeklaration finns i produktavsnittet på följande
webbplats:

• www.simrad-yachting.com

Varning
Användaren varnas för att alla ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad
kan upphäva användarens tillstånd att använda utrustningen.

Varumärken
Navico® är ett registrerat varumärke som tillhör Navico Holding AS.

Simrad® används på licens från Kongsberg.

NMEA® och NMEA 2000® är registrerade varumärken som tillhör
National Marine Electronics Association.

Om den här handboken
Den här handboken är en referensguide för användning av enheten.
Det förutsätts att all utrustning är installerad och konfigurerad och
att systemet är klart för användning.

Vissa funktioner kanske inte kan aktiveras eller är tillgängliga för
skärmbilder i handboken. Därmed kanske inte skärmdumpar av
menyer och dialogrutor stämmer överens med utseendet på din
enhet.

Viktig text som läsaren måste läsa extra noga märks ut på följande
sätt:

Ú Notera: Används till att rikta läsarens uppmärksamhet på en
viss kommentar eller viktig information.
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 Varning: Används när försiktighet måste iakttas för
att förhindra skador på utrustning/person.
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Grundläggande hantering

Frontpanel och tangenter

A Sidknappen
Utan någon aktiv meny:

• Tryck för att bläddra igenom de aktiverade sidorna
• Tryck på och håll in för att visa en lista över aktiverade

sidor där du kan välja direkt på sidan för att visa.

Meny- och dialogdrift:
• Tryck om du vill återgå till föregående menynivå eller

stänga en dialogruta.

B Piltangenter
• Tryck för att flytta uppåt och nedåt i menyer och

dialogrutor
• Tryck för att justera ett värde

C Enter
• Tryck för att välja ett menyalternativ och ange nästa

menynivå
• Tryck för att aktivera/inaktivera ett meny-/dialogalternativ

1 
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D Meny-/bakgrundsbelysningsknapp
• Tryck en gång för att visa sidans meny
• Tryck två gånger för att visa dialogrutan Inställningar
• Tryck på och håll in för att visa dialogrutan med

displayinställningar. Härifrån kan du justera
bakgrundsbelysningen.

Slå på och av enheten
Enheten slås på med ledningen för ström PÅ. Mer information hittar
du i installationsdokumentationen.

Enheten kan försättas i viloläge, se "Displayinställningar" på sida 11.

Stäng av huvudströmbrytaren för att stänga av enheten.

Första gången du startar enheten
När enheten startas för första gången, eller efter en
fabriksåterställning, visar enheten en serie dialogrutor. Svara på
dialogrutans uppmaningar för att göra grundläggande inställningar.

Du kan göra ytterligare inställningar och ändra inställningarna
senare med hjälp av dialogrutorna för systeminställningar.

Menyer
Alla sidor har inte en sidspecifik meny (A), men alla sidmenyer ger
åtkomst till dialogrutan Inställningar.

Aktivera menyn genom att trycka på menyknappen från valfri sida.

Navigera på menyn:

• Använd pilknapparna

Bekräfta ett val:

• Tryck på returknappen
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Återgå till föregående menynivå:

• Tryck på knappen för sidor

Redigera ett värde
1. Tryck på Retur för att växla fältet till redigeringsläget

- Den vänstra siffran börjar blinka.
2. Använd piltangenterna för att ställa in värdet för den blinkande

siffran.
3. Tryck på Retur för att flytta fokus till nästa siffra
4. Upprepa steg 3 och 4 tills alla siffror är inställda.
5. Tryck på Retur för att lämna redigeringsläget och gå tillbaka till

det valda fältet

Valt fält Fält i redigeringsläge

Avbryta redigeringen eller lämna en dialogruta:

• Tryck på knappen för sidor
• Tryck på menyknappen

Displayinställningar

Displayinställningen kan justeras när som helst i dialogrutan
Displayinställningar.
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Öppna dialogrutan:

• Tryck på och håll ned menyknappen

Ú Notera: Alla ändringar som görs i displayinställningen tillämpas
på alla enheter som tillhör samma displaygrupp. Mer
information om nätverksgrupper finns i "Nätverksgrupper" på sida
32.

Bakgrundsbelysningens nivå
Justerar bakgrundsbelysningens nivå.

När dialogrutan är aktiv kan du bläddra mellan de förinställda
bakgrundsljusnivåerna genom att trycka kort på menyknappen.

Visa grupp
Definierar vilken nätverksgrupp enheten tillhör.

Ú Notera: Alla ändringar som görs i displayinställningen tillämpas
på alla enheter som tillhör samma displaygrupp. Mer
information om nätverksgrupper finns i "Nätverksgrupper" på sida
32.

Nattläge
Aktiverar/inaktiverar nattlägets färgpalett.

Nattlägesfärg
Ställer in färgpaletten för nattläge.

Invertera dagfärg
Ändrar sidornas bakgrundsfärg från svart standard till vitt.

Viloläge
I viloläget slås skärmens och knapparnas bakgrundsbelysning av för
att spara ström. Systemet fortsätter att köras i bakgrunden.

Avsluta viloläget:

• Tryck på menyknappen

Välja en sida
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Bläddra igenom aktiverade sidor
Bläddra igenom de aktiverade datasidorna:

• Tryck på knappen för sidor

Direkt genom att välja en sida

Visa listan med aktiverade sidor:

• Tryck på och håll ned sidknappen

Om du inte bekräftar ditt val tar tiden slut för menyn och den
markerade sidan visas.
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Sidor

Statisk mätare
Vissa sidor har en statisk mätare längst ned på displayen som visar
motordata.

En motor Två motorer

 Beskrivning

A Konfigurerbart fält 1

B Konfigurerbart fält 2

C Konfigurerbart fält 3

D Konfigurerbart fält 4

E Varvtalsratt

F Motorlarm

Ú Notera: För en konfiguration med dubbla motorer kan
konfigurerbara fält (A) och (B) i den statiska mätaren
konfigureras att alltid visa varv/min. Mer information finns i
"Motorinställning" på sida 35.

Information som visas i de konfigurerbara fälten motsvarar
informationen som visas på motorsidan, se "Motorhantering" på sida
16.

2 
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En motor Två motorer

Ändra sidinformation
På vissa sidor kan du ändra vilken information som visas på sidan.

Ändra sidinformation:

1 Tryck på menyknappen och välj alternativet Ändra data

2 Om sidan har flera datafält väljer du det fält du vill ändra

3 Välj den information som ska visas i fältet

4 Upprepa steg 2 och 3 om du vill ändra ytterligare fält

5 Tryck på menyknappen för att spara dina inställningar

Saknade eller felaktiga data
Om en datatyp saknas eller om den är utanför skalan kommer inga
data att visas på bildskärmen. I exemplet visas en sida med
information som saknas.

Fördefinierade sidor
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Motorhantering

En motor Två motorer

 Beskrivning

A Varvtalsratt

B Motorlarm

Motor

En motor Två motorer

Bränsleekonomi
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 Beskrivning

A Fartygets återstående bränsle

B Bränsleflöde

Sidmeny
Från sidmenyn kan du komma åt dialogrutan för tankning genom
att trycka på alternativet Addera bränsle. Mer information finns i
"Bränsle" på sida 20.

Highway
Visar navigationsinformation, däribland visualisering av fartygets
position på kursen. Gräns för kursavvikelse (A) visas på sidan.

Ú Notera: Kräver en kompatibel navigeringskälla ansluten till
nätverket.

Djuphistorik
Visar aktuell vattentemperatur, djup och ett histogram över
registrerad djupinformation. Larmgräns för grunt vatten (A)
visualiseras på sidan.
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Sidmeny
Från sidmenyn kan du ändra historikens tidsintervall.

Grundhastighet/djup
Fartfältet inkluderar ett accelerationsfält (A).

Enkel tidsplott

Sidmeny
Från sidmenyn kan du ändra historikens tidsintervall.

Dubbel tidsplott
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Sidmeny
Från sidmenyn kan du ändra historikens tidsintervall och/eller visad
information.
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Bränsle

Krav
För att använda bränslefunktionen måste en Navico
bränsledataenhet monteras på fartygets NMEA 2000-nätverk.

Bränslehantering
Bränsleinställningar återfinns i dialogrutan Inställningar.

Se till att fartygsinställningen är avslutad och antalet tankar och total
bränslekapacitet är inställt till rätt värde.

Tanka
Ange mängden bränsle som fyllts i tanken eller välj alternativet för
att ange till fullt när du fyller tanken till dess maximala kapacitet.

3 
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Förbrukat bränsle
Dialogrutan för förbrukat bränsle visar mängden förbrukat bränsle
sedan den senaste tankningen, från trippåterställning och
säsongsbetonad förbrukning.

Om fartyget är konfigurerat med flera motorer är den
bränsleförbrukningsinformation som visas den totala mängden för
alla motorer. Den visar även data för varje motor.

Återställningsalternativet i dialogrutan gör det möjligt att återställa
data för förbrukat bränsle. Du kan återställa alla motorer eller varje
motor separat.
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Alarms (Larm)

Systemlarm

Typ av meddelanden
Meddelandena är indelade enligt hur den rapporterade situationen
påverkar fartyget. Följande färgkoder används:

Färg Allvarlighetsgrad

Röd Kritiskt larm

Orange Viktigt larm

Gul Standardlarm

Blå Varning

Grön Lätt varning

Larmindikering
En larmsituation indikeras genom att ett larm visas. Om sirenen är
aktiv ljuder en larmsignal tillsammans med larmmeddelandet.

Enskilda larm visas med larmnamnet som rubrik och detaljerad
information om larmet.

Om fler än ett larm aktiveras samtidigt kan popup-rutan för larmet
visa 3 larm. Larmen visas i den ordning de uppstår, med det sist
aktiverade larmet högst upp. Övriga larm finns i dialogrutan Larm.

Motorlarm
För motorspecifika larm visas en ikon på motorsidan. Ikonen förblir
aktiv så länge larminstansen är giltig.

4 
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Ú Notera: För konfiguration med dubbla motorer visas
larmikonen på den sida av displayen som motorn är
konfigurerad.

Sidor som har en statisk mätare visar också motorlarm.

Ikon Larmbeskrivning

Strömknapp/indikator för laddning

Kontrollera motor/Allmänna motorfel/Motor eller
dess relaterade systemfel

Hög motortemperatur

Varning – Motorfel – Kontrollera aktiva larm/Felkoder
för tillgänglig information

Vatten i bränsle
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Ikon Larmbeskrivning

Lågt bränsletryck

Kontrollera oljesystem

Dialogrutan för larm

Aktiva larm
Listar alla aktiva larm.

Aktiva DTC:er (diagnostisk felkod)
Visar alla aktiva DTC:er, visa detaljer genom att välja önskad DTC.
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Larmhistorik
I dialogrutan Larmhistorik lagras larmmeddelanden tills de raderas
manuellt.

Visa larminformation eller rensa alla larm:

• Tryck på menyknappen och välj önskad åtgärd

Larminställningar
Om du vill visa menyn varifrån du kan ställa in larmgränser och
aktivera/inaktivera ett larm:

• Tryck på menyknappen

Motorlarminställningar
Här kan du aktivera/inaktivera motorlarm.

Om du har mer än en motor använder du det anpassade
alternativet för att göra individuella motorinställningar.

Aktiverade larm
Aktiverar/inaktiverar alla larm.

Alarms (Larm) | IS42J Handbok 25



Siren aktiverad
Aktiverar/inaktiverar larmsiren.
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Användarinställningar

Öppna dialogrutan Inställningar
Programvaruinställningen görs från dialogrutan Inställningar.

Sidor

Fördefinierade sidor

Fördefinierade sidor Mallsidor

Motorhantering 000.0 Helskärm

Motor 2 × 1-raster

Bränsleekonomi 2 × 2-raster

ft Djuphistorik
2 × 2-
rasterförskjutning

Highway 3 × 2-raster

Grundhastighet/djup 3 × 3-raster

Enkel tidsplott   

Dubbel tidskurva   

Aktivera/inaktivera en sida
En sida måste vara aktiverad för att den ska gå att visa.
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Aktivera/inaktivera en sida:

• Välj önskad sida och tryck på Retur

Ersätta en sida
Sidor kan ersättas med någon av de andra fördefinierade sidorna,
eller med en mallsida om du vill skapa en anpassad sida.

Ersätta en sida:

1 Markera önskad sida och tryck på menyknappen

2 Välj ersättningsalternativet och sedan önskad sida

Skapa och redigera en anpassad sida
En anpassad sida skapas i två steg:

1 Byt ut någon av de aktiva sidorna mot en mallsida, se "Ersätta
en sida" på sida 28

2 Välj de data som ska visas i sidans datafält, se "Ändra
sidinformation" på sida 15
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Automatisk bläddring av sidor
Systemet kan automatiskt bläddra igenom alla sidor vid ett angivet
tidsintervall.

Välj önskat tidsintervall när den automatiska bläddringen är
aktiverad. Tidsintervallet kan ändras senare om det behövs.

Dämpning
Om data är oregelbundna eller för känsliga kan dämpning användas
för att göra informationsvisningen mer stabil. Om dämpning är
inaktiverat presenteras data i råformat utan att dämpning används.
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Programvaruinställning

Sekvens för programvaruinställningar

1 Allmänna inställningar
• Gör allmänna inställningar enligt önskemål

2 Välj källa - se "Nätverksinställningar" på sida 30.
• Se till att rätt externa datakällor har valts

3 Inställning av motor och fartyg – se "Motorinställning" på
sida 35.

• Granska konfigurationer som gjorts i guiden för
förstagångsstart

• Ställ in gränser för mätare för att anpassa din utrustning

Öppna dialogrutan Systeminställningar
Inställningen görs från dialogrutan Systeminställningar.

Nätverksinställningar

Källor
Datakällor förser systemet med data i realtid.

Om en enhet är ansluten till fler än en källa som tillhandahåller
samma data kan användaren välja önskad källa. Se till att alla externa
enheter är anslutna och igång innan du börjar välja källa.

6 
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Enhetslista
Vid val av en enhet i den här listan visas mer information och
alternativ för enheten.

Alla enheter kan tilldelas ett instansnummer via
konfigurationsalternativet. Ange unika instansnummer för identiska
enheter i nätverket så att enheten kan särskilja dem. Dataalternativet
visar alla data som har matas ut av enheten. Vissa enheter visar
ytterligare alternativ som är specifika för enheten.

Ú Notera: Det är normalt sett inte möjligt att ange ett
instansnummer för en produkt från tredje part.

Diagnostik
Ger information som hjälper till att identifiera ett problem med
nätverket.

NMEA 2000
Ger information om NMEA 2000-bussaktivitet.

Ú Notera: Följande information kanske inte alltid tyder på ett
problem som är lätt att lösa med mindre justeringar av
nätverkets layout eller anslutna enheter och deras aktivitet i
nätverket. Rx- och Tx-fel indikerar dock oftast problem med det
fysiska nätverket som kan lösas genom att korrigera
terminering, minska längden på stamnät eller anslutningskablar
eller minska antalet nätverksnoder (enheter).

J1939
Innehåller information om J1939-bussaktivitet.
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Nätverksgrupper
Funktionen används för att styra parameterinställningarna, antingen
globalt eller i enhetsgrupper. Funktionen används på större fartyg
där flera enheter är anslutna till NMEA 2000-nätverket. Om flera
enheter tilldelas för samma grupp får en parameteruppdatering på
en enhet samma effekt på resten av medlemmarna i gruppen.

Om någon inställning begär diskret kontroll väljer du Ingen för
gruppen.

J1939-inställningar

Tyst läge
När alternativet är aktiverat lyssnar enheten bara på J1939-portar.

När det är inaktiverat skickar enheten en begäran till den anslutna
enheten för specifika uppgifter.

Ú Notera: Se motortillverkaren för mer information om
kommunikation.
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Enhetsinställningar
Används for att ange de måttenheter som visas.

Decimalplacering
Definierar antalet decimaler som ska användas för hastighet och
vattentemperatur.

Knappljud
Anger ljudstyrka för ljudet när du trycker på en knapp.

Språk
Anger vilket språk som ska användas i paneler, menyer och
dialogrutor på enheten. När du ändrar språk startas enheten om.

Tid
Styr anpassningen av den lokala tidszonen samt formatet för tid och
datum.

Displayinställningar

Bakgrundsbelysningens nivå
Justerar bakgrundsbelysningens nivå.

När dialogrutan är aktiv kan du bläddra mellan de förinställda
bakgrundsljusnivåerna genom att trycka kort på menyknappen.

Visa grupp
Definierar vilken nätverksgrupp enheten tillhör.

Programvaruinställning | IS42J Handbok 33



Ú Notera: Alla ändringar som görs i displayinställningen tillämpas
på alla enheter som tillhör samma displaygrupp. Mer
information om nätverksgrupper finns i "Nätverksgrupper" på sida
32.

Nattläge
Aktiverar/inaktiverar nattlägets färgpalett.

Nattlägesfärg
Ställer in färgpaletten för nattläge.

Invertera dagfärg
Ändrar sidornas bakgrundsfärg från svart standard till vitt.

Viloläge
I viloläget slås skärmens och knapparnas bakgrundsbelysning av för
att spara ström. Systemet fortsätter att köras i bakgrunden.

Avsluta viloläget:

• Tryck på menyknappen

Filer
Filhanteringssystem som används för att bläddra igenom innehållet
i enhetens interna minne och lagringsenheter som är anslutna till
enheten.

Mer information finns i "Filer" på sida 37.

Simulera
Kör displayen med simulerade data. Använd simulatorn till att
bekanta dig med enheten innan du använder den på sjön.

Om simulatorläget är aktiverat indikeras detta på displayen.

Återställ standardinställningar
Återställer valda inställningar till fabriksvärden.
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Motorinställning

Farkostinställningar
Ange antal motorer, bränsletankar och total bränslekapacitet.

Motordisplaysetup
Maximalt kan data för två motorer visas på varje mätare.

Motordisplaysetup definierar vilka motordata som ska visas på en
mätare om du har fler än två motorer.

Inställning av motorinstans

Installationsguide
Installationsguiden vägleder dig genom en serie steg för att
konfigurera motorinställning. Följ instruktionerna i dialogrutorna.

Handbok
Du kan manuellt konfigurera motorinstansens inställning. Välj en
enhet om du vill ändra instansinställningarna för enheten.
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 Beskrivning

A Anger till vilken port motorns elektroniska styrenhet är
ansluten

B J1939 unikt ID eller adress

C NMEA 2000-instans

Använd alltid varv/min i statiska mätare
Det här alternativet är endast tillgängligt om enheten är
konfigurerad för att visa data från dubbla motorer.

När det här alternativet är aktiverat visar den statiska mätaren alltid
varv/min för båda motorerna oberoende av motorsidans
konfiguration.

Mätargränser
Används för att ställa in visuella mätargränsvärden.

Ú Notera: Dessa gränser syns som en visuell guide på
datasidorna. De aktiverar inga larm.

Global återställning
Återställer källvalet på alla displayer som är anslutna till nätverket.

Om
Här visas information om copyright, programvaruversion och
teknisk information om enheten.
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Filer

USB-masslagringsenhet
USB-porten kan användas för att ansluta en USB-masslagringsenhet.

Öppna dialogrutan Filer

Programvaruuppdatering
Du kan uppdatera enhetens programvara och NMEA 2000-
enheternas programvara som är anslutna till nätverket, från
enheten.

Hämta den senaste programvaran
Den senaste programvaran finns att hämta från vår webbplats:

• www.simrad-yachting.com

Uppdatera enhetens programvara

1 Hämta och spara den senaste programuppdateringsfilen för
enheten till en lagringsenhet

2 Se till att enheten är avstängd

3 Anslut lagringsenheten till enheten
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4 Slå PÅ enheten, uppdateringen startar automatiskt

5 När uppdateringen är slutförd tar du bort lagringsenheten
från enheten

Du kan kontrollera enhetens programvaruversion i dialogrutan Om.

Fjärruppdatering av enhetsprogramvara

1 Hämta och spara den senaste
programvaruuppdateringsfilen för fjärrenheten till en
lagringsenhet

2 Anslut lagringsenheten till enheten

3 Starta uppdateringen genom att välja uppdateringsfilen
från lagringsenheten

Programvaruversionen för anslutna NMEA 2000-givare finns i
enhetslistan.
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Importera systeminställningar

1 Anslut en lagringsenhet till enheten

2 Sök i minnet och välj önskad säkerhetskopieringsfil för att
påbörja importen

 Varning: Import av systeminställningar skriver över
alla existerande systeminställningar.

Exportera systeminställningar

1 Anslut en lagringsenhet till enheten

2 Välj systeminställningsalternativet för att starta exporten
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Underhåll

Förebyggande underhåll
Enheten innehåller inte några komponenter som användaren kan
underhålla. Därför ombeds operatören att endast utföra en mycket
begränsad mängd förebyggande underhåll.

Om ett solskydd finns tillgängligt rekommenderar vi att du alltid
monterar det när enheten inte används.

Rengöra displayenheten
För att rengöra skärmen:

• En mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa bör användas för
att rengöra skärmen. Använd rikligt med vatten för att lösa upp
och ta bort kvarvarande salt. Kristalliserat salt, sand, smuts osv.
kan repa den skyddande ytbeläggningen om en fuktig trasa
används. Spraya lätt med färskvatten och torka enheten torr med
en mikrofibertrasa eller en mjuk bomullstrasa. Tryck inte hårt med
trasan.

För att rengöra höljet:

• Använd varmt vatten med lite flytande diskmedel eller
rengöringsmedel.

Undvik att använda slipande rengöringsmedel eller produkter som
innehåller lösningsmedel (aceton, mineralterpentin osv.), syra,
ammoniak eller alkohol eftersom de kan skada displayen och
plasthöljet.

Använd inte högtryckstvätt. Kör inte enheten genom en biltvätt.
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Måttritningar
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Tekniska specifikationer

Mått Läs mer i "Måttritningar" på sida 41

Elektricitet

Spänning 12 V DC (10–15 V DC)

Säkringsvärde 3 A

Strömförbrukning – max. 2,16 W (160 mA vid 13,5 V DC)

Nätverksbelastning 1 LEN

Display (Bildskärm)

Storlek
4,1 tum diagonalt, 4:3-
förhållande

Upplösning 320 × 240 pixlar

Ljusstyrka 1 200 nits

Visningsvinklar 80° övre/undre, 80° vänster/
höger

Miljö

Vattentätning IPx7

Drift -25 till +65 °C (-13 till +149 ºF)

Förvaring -40 till +85 °C (-40 till +185 ºF)
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Data som stöds

NMEA 2000

Mottagning

59392 ISO-bekräftelse

59904 ISO-begäran

60928 ISO-adressanspråk

126208 ISO-kommando, gruppfunktion

126992 Systemtid

126996 Produktinfo

127488 Motorparametrar, snabb uppdatering

127489 Motorparametrar, dynamiska

127505 Vätskenivå

127508 Batteristatus

128259 Hastighet, i förhållande till vattnet

128267 Vattendjup

129026 Kurs över grund och hastighet över grund, snabb
uppdatering

129033 Tid och datum

130316 Temperatur. Utökat område

Sändning

59904 ISO-begäran

60928 ISO-adressanspråk

126208 ISO-kommando, gruppfunktion

126996 Produktinfo

127258 Magnetisk variation

Ú Notera: Se "J1939" på sida 44 för överförda motorparametrar.
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J1939

PGN/SPN, lista

J1939 SPN/PGN Beskrivning NMEA2000 PGN

190 / 61444 Motorvarvtal 127488

102 / 65270 Turbokompressorns tryck 127488

100 / 65263 Motoroljans tryck 127489

175 / 65262 Motoroljans temperatur 1 127489

110 / 65262 Motorns
kylvätsketemperatur

127489

167 / 65271 Generatorpotential
(spänning)

127489

183 / 65266 Motorns bränsleflöde 127489

247 / 65253 Motorns totala
drifttimmar

127489

109 / 65263 Motorns kylmedelstryck 127489

94 / 65263 Matartryck för
motorbränsle

127489

92 / 61443 Motorbelastning i
procent vid aktuellt
varvtal

127489

513 / 61444 Faktisk motor – procent
vridmoment

127489

189 / 65214 Motorns märkvarvtal 127498

237 / 65260 Fordons-id-nummer 127498

234 / 65242 Programvaruidentifiering 127498

523 / 61445 Transmission ilagd växel 127493

127 / 65272 Transmissionsoljetryck 127493

177 / 65272 Transmissionsoljetemper
atur

127493

Ú Notera: Enheten fungerar som en gateway och skickar
mottagen J1939 PGN/SPN via NMEA 2000.
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Ú Notera: Vissa data skickas endast när de efterfrågas, se "J1939-
inställningar" på sida 32. Se motortillverkaren för mer information
om kommunikation.
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