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Innledning
Fraskrivelse
Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til
å gjøre endringer i produktet når som helst. Disse endringene gjenspeiles kanskje ikke i
denne versjonen av brukerhåndboken. Kontakt din nærmeste leverandør hvis du trenger
ytterligere hjelp.
Eieren er ene og alene ansvarlig for å installere og bruke utstyret på en måte som ikke
forårsaker ulykker, personskade eller skade på eiendom. Brukeren av dette produktet er ene
og alene ansvarlig for å ivareta sikkerheten til sjøs.
NAVICO HOLDING AS OG DETS DATTERSELSKAPER, AVDELINGER OG TILKNYTTEDE
SELSKAPER FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET SOM KAN
FORÅRSAKE ULYKKER ELLER SKADE, ELLER SOM KAN VÆRE LOVSTRIDIG.
Denne brukerhåndboken representerer produktet på tidspunktet for trykking. Navico
Holding AS og dets datterselskaper, avdelinger og tilknyttede selskaper forbeholder seg
retten til å gjøre endringer i spesifikasjoner uten varsel.
Gjeldende språk
Denne erklæringen og alle instruksjoner, brukerveiledninger eller annen informasjon som er
tilknyttet produktet (dokumentasjon), kan oversettes til, eller har blitt oversatt fra, et annet
språk (oversettelse). Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom en oversettelse av
dokumentasjonen og den engelske versjonen av dokumentasjonen, er det den engelske
versjonen av dokumentasjonen som er den offisielle versjonen av dokumentasjonen.

Copyright
Copyright © 2016 Navico Holding AS.

Garanti
Garantikortet leveres som et separat dokument.
Hvis du har spørsmål, kan du besøke nettsiden til produsenten av skjermen din eller systemet
ditt: www.navico.com/commercial.

Forskriftsmessige erklæringer
Dette utstyret er ment for bruk i internasjonalt farvann samt kystområder som er administrert
av medlemsstater i henhold til internasjonale konvensjoner.
Kontrollenhetene R2009 og R3016 er i samsvar med:
• EMC-direktivet 2014/30/EU
Den nyeste informasjonen om produktets samsvar finner du på produktnettsiden.
Du finner den aktuelle samsvarserklæringen under avsnittet om produktet på følgende
nettside: www.navico.com/commercial.

Om denne håndboken
Denne håndboken er en referanseveiledning for betjening, installasjon og konfigurasjon av
programvaren til kontrollenhetene R2009 og R3016.
Ú Merk: Denne håndboken dekker ikke installasjon av de ulike antennene som kan brukes i
disse radarsystemene.
I tillegg til denne håndboken er følgende dokumenter tilgjengelige for kontrollenhetene
R2009 og R3016:
• Hurtigveiledning for R2009/R3016 (988-10951-00n)
• Monteringsmal for R2009-kontrollenhet (988-10916-00n)
• Monteringsmal for R3016-kontrollenhet (988-10917-00n)
Det siste sifferet i delenummeret er dokumentets versjonskode. Den nyeste versjonen av alle
dokumenter kan lastes ned fra produktnettsiden på www.navico.com/commercial.
Ú Merk: Egne håndbøker leveres for det typegodkjente radarsystemet R3016 12U/6X.
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Viktige tekstkonvensjoner
Viktig tekst som krever spesiell oppmerksomhet fra leseren, er understreket på følgende
måte:
Ú Merk: Brukes til å trekke leserens oppmerksomhet mot en kommentar eller viktig
informasjon.

Advarsel: Brukes når det er nødvendig å varsle mannskapet om at de må
være forsiktige for å unngå risiko for skader på utstyr/mannskap.
Tiltenkt målgruppe
Denne håndboken er skrevet for systemansvarlige og installatører. Den forutsetter at
brukeren har grunnleggende kunnskaper om radarer, navigasjon, nautisk terminologi og
vanlig praksis.

Vise håndboken på skjermen
Det er mulig å lese håndbøkene og andre PDF-filer på skjermen ved hjelp av PDFvisningsprogrammet som følger med enheten. Håndbøkene kan leses fra et kort som er satt
inn i en kortleser, eller kopieres til enhetens interne minne.
PDF-filen åpnes i filbehandlingssystemet, se "Filer" på side 48.
Håndbøker kan lastes ned fra www.navico.com/commercial
Bruk kontrollene til å manøvrere i PDF-filen, som beskrevet her:
• Bla i sidene
Bruk betjeningshjulet.
• Zoome inn/ut
Bruk tastene + og -.
• Manøvrere i et skjermvindu som er større enn visningsområdet
Bruk piltastene.
• Avslutte PDF-visningsprogrammet
Bruk knappen EXIT (Avslutt)

Sikkerhetstiltak
Sikkerhetstiltak som beskrives i denne delen, gjelder radarsystemet. Det dreier seg om
generelle sikkerhetstiltak som ikke er knyttet til noen bestemt prosedyre, og det er derfor ikke
sikkert at de er å finne andre steder i denne håndboken. De er anbefalte forholdsregler som
mannskapet må forstå og kunne bruke under betjening og vedlikehold av systemet.
Du er forpliktet til å lese disse instruksjonene før utstyret tas i bruk, og til å følge
betjeningsinstruksjonene for å unngå farlige situasjoner. Forebygging av fare forutsetter at
operatører har fått opplæring og autorisasjon for å bruke utstyret på en sikker måte. Vi påtar
oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk, og som kunne ha vært unngått.
Systemet må bare betjenes av personer som har bestått den aktuelle obligatoriske
opplæringen for de respektive systemene og programmene. Bare det å lese denne
håndboken er ingen erstatning for slik opplæring. Personer som er autorisert for å betjene,
vedlikeholde og feilsøke systemet, får instruksjoner og opplæring av Simrad. Personer som
bruker eller utfører service på dette radarsystemet, må være kjent med de generelle
sikkerhetsforskriftene og de spesifikke sikkerhetssystemene, og de må ha bestått all
nødvendig opplæring. De må ha lest de aktuelle håndbøkene og bruksanvisningene før de
begynner å arbeide.
Ha alltid denne håndboken tilgjengelig på alle aktuelle steder, og påse at alle operatører får
et eksemplar. Mannskap som betjener utstyret, må til enhver tid følge alle
sikkerhetsforskrifter.
Under normal drift kan enheten raskt kobles fra nettstrømmen ved å slå av den aktuelle
effektbryteren på den elektriske tavlen.
Ikke bytt ut deler eller foreta justeringer inne i enheten når strømtilførselen er på. Koble alltid
fra strømmen og se etter at kretsen er jordet før du berører den. Ikke under noen

4

Innledning | R2009/R3016 Brukermanual

omstendighet skal det utføres service eller reparasjoner på enheten med mindre det er en
kvalifisert person til stede.
Sørg for at det er uhindret adgang til alle betjeningsvinduer, kontroller og relevante
fordelingstavler, slik at det kan reageres umiddelbart når alarmer utløses.
Når det er nødvendig å koble bølgelederen fra en radarsender for vedlikehold, må
senderutgangen avsluttes med en tilsvarende belastning. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må
det utvises forsiktighet. Stå ikke foran en åpen bølgeleder som avgir strøm.
Ú Merk: Det er alltid strøm i brytertavlen, med mindre hovedbryteren på fartøyets
strømpanel er slått av.

Advarsel: Se aldri inn i en bølgeleder som avgir strøm!

Advarsler
Høyspenning
Radarutstyr inneholder høyspenning som kan føre til personskader eller at liv går tapt. Det
foreligger bare fare hvis enhetene åpnes slik at interne kretser eksponeres, som når det
utføres service på utstyret.
Denne radaren er omhyggelig konstruert for å beskytte mannskap mot personskader som
skyldes høyspenning. Selv om alt er blitt gjort for å fjerne risikoen for mannskapene, påtar vi
oss ikke noe ansvar for eventuelle personskader eller tap av liv i tilknytning til dette utstyret.

Varemerker
Navico® er et registrert varemerke for Navico.
Simrad® brukes på lisens fra Kongsberg.
NMEA® og NMEA 2000® er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association.
SimNet® er et registrert varemerke for Navico.
SD™ og microSD™ er varemerker eller registrerte varemerker for SD-3C, LLC i USA og andre
land.
HDMI® og HDMI™, HDMI-logoen og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemerker
eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
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Introduksjon
Radarkontrollenhetene R2009 og R3016
R2009 og R3016 er dedikerte radarkontrollenheter med integrert henholdsvis 9-tommers
stående og 16-tommers liggende skjerm. Enhetene er kompatible med en rekke
radarløsninger fra Simrad, inkludert Halo™ Pulse Compression, Broadband 3G™/4G™ og
digitale HD-radarer.
R2009 har en skjerm med høy lysstyrke og kan installeres både i styrehuset og utendørs.
R3016 kan bare installeres i styrehuset.
Ú Merk: R3016 brukes også som kontrollenhet i godkjente R3016 12U/6X-radarsystemer av
kategori 3-typen. Egne håndbøker leveres for R3016 12U/6X-radarsystemene.

O2000-kontrollen
ABC

O2000-kontrollen (ekstrautstyr) kan brukes til å fjernstyre opptil fire radarkontrollenheter.
Egen dokumentasjon følger med O2000-kontrollen.

DEF

GHI

JKL

MNO

PQRS

TUV

WXYZ

STANDBY

C

Systemdiagrammer
Bildene på de neste sidene viser eksempler på typiske radarinstallasjoner med
kontrollenhetene R2009 og R3016.
• Den første illustrasjonen er et eksempel på en grunnleggende systeminstallasjon med én
kontrollenhet, en radarantenne, en kurssensor og en posisjonssensor
• Den andre illustrasjonen viser en kompleks radarinstallasjon. Denne har i tillegg til
kontrollenheten R3016 og sensorene tilkoblet den ekstra O2000-fjernkontrollen og to
radarantenner. Det vises også hvordan system kan kombineres med en MFD og med en
ekstra skjerm som speiler radarsignalet.

Halo

R3016 (or R2009)

ETHERNET

HDMI

NMEA2000 POWER NMEA0183 NMEA0183

Heading and position sensors
RI-12

T

+

T

_
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_
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Brukergrensesnittet
Frontpanel og knapper

1
2
3
4
5
6
7
8
8 9
1

Funksjonstaster
Trykk én gang på en tast for å få tilgang til den tilhørende funksjonen.

2

Enter-knapp (ENT)
Uten aktiv meny eller markør: ingen funksjon.
Med aktiv markør på PPI-en: Trykk for å hente et valgt mål, trykk på og hold inne
for å vise alternativer for behandling av mål.
I menyer og hurtigmenyer: Trykk for å velge et alternativ eller aktivere/deaktivere
et alternativ.

3

Piltaster
Uten aktiv meny: Trykk for å flytte markøren på PPI for radaren.
I meny: Trykk for å flytte markøren gjennom menyelementene og justere en verdi.

4

Avslutt-knapp (EXIT)
Uten aktiv meny eller markør: ingen funksjon.
Med aktiv markør på PPI-en: Trykk for å fjerne markøren.
I meny: Trykk for å gå tilbake til forrige nivå i menyen eller lukke en dialogboks.

5

Betjeningshjul
Uten aktiv meny: Atferd avhenger av betjeningsmodus.
I meny: Roter for å bla gjennom menyelementer og justere verdier. Trykk for å
velge eller lagre innstillinger.

6

Område-knapp (RANGE)
Trykk på indikatoren for + eller - for å øke eller redusere radarens rekkevidde.

7

Standby/lysstyrke-knappen (STANDBY/BRILL)
Trykk én gang for å vise hurtigmenyen Lysstyrke/standby, og trykk en gang til for å
veksle mellom standby- og sendemodus.
Trykk på og hold knappen inne for å slå radarsystemet av/på.

8

Dør til kortleser

9

SD-kortleser
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Hovedvindu
Hovedvinduet er delt inn i forhåndsdefinerte områder, som vist i figuren nedenfor.

R2009

R3016

12

1

Planposisjonsindikator (PPI)
Radarens bildeområde der alle sporings- og navigasjonsvalg utføres.

2

Informasjon om eget skip
Indikator for stabiliseringsmodus, indikator for bildefrys og målere som viser
primære og sekundære sensorer.

3

Målvindu
Detaljert informasjon om valgte mål og AIS-mål

4

Funksjonstastlinjen
Referanse for funksjonstastenes funksjoner.

5

Målindikatorer
Oversikt over innstillinger for målindikatorer

6

Markeringer
Detaljer om aktive VRM- og EBL-merkinger.
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Markørinformasjon
Område og peiling fra fartøyet til markørposisjonen. Inneholder også
posisjonsinformasjon hvis en posisjonskilde er tilgjengelig.

8

Varsler-vinduet
Oversikt over alle aktive varsler.

9

Signalindikatorer
Målere for signalbehandling og indikatorer for radarens funksjoner.

10

Systeminformasjon
Detaljer om rekkevidde, modus og puls.

PPI-symboler
Avstandsringer og kurslinjesymboler kan aktiveres og deaktiveres enkeltvis fra undermenyen
PPI-symboler.
Menyalternativet Overlay graphic off (Grafisk overlegg av) deaktiverer alle grafiske overlegg
på radar-PPI-en og viser bare bildesignalet.
Ú Merk: Menyalternativene Heading line off (Kurslinje av) og Overlay graphic off
(Grafisk overlegg av) er monostabile. Det betyr at du må trykke på og holde inne ENTknappen eller høyre piltast for å fjerne de aktuelle symbolene midlertidig fra vinduet.
Grafikken er usynlig mens du holder knappen inne, og vises på nytt når du slipper
knappen.

Indikator for bildefrys

Informasjonsområdet Own ship (Eget skip) omfatter en indikator for bildefrys (A). Det lille
punktet blinker med et intervall på 1 sekund for å vise at skjermen er aktiv, og at informasjon
fra sensorer oppdateres.
Hvis bildet fryses, må kontrollenheten R3016 startes på nytt.
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Funksjonstaster
Funksjonstastene er alltid tilgjengelige, og funksjonstastlinjen vises alltid i radarvinduet. Når
du trykker på en funksjonstast, blir den tilhørende funksjonen tilgjengelig.
Piltastene, betjeningshjulet og ENT-knappen har forskjellige funksjoner avhengig av hvilken
funksjonstast som velges.
Du finner mer informasjon om funksjonstastenes funksjoner i den separate delen som
beskriver funksjonene senere i denne håndboken.

Hurtigmenyer for funksjonstaster
Hvis du trykker to ganger på funksjonstastene STYRKE, SEA (SJØ) og EBL/VRM vises den
tilhørende hurtigmenyen.

Hvis en hurtigmeny har flere enn ett alternativ, velger du mellom dem ved hjelp av
piltastene.
Du fjerner hurtigmenyen og går tilbake til funksjonstastens hovedfunksjon ved å trykke på
funksjonstasten på nytt, trykke på en annen funksjonstast eller trykke på EXIT (Avslutt).

Menysystemet
Menysystemet består av hovedmenyen med undermenyer. Hovedmenyen gir tilgang til
dialogboksene under Innstillinger.
Hvis en meny er inaktiv i 10 sekunder, lukkes den automatisk.

Hovedmeny og undermenyer
Du åpner hovedmenyen ved å trykke på funksjonstasten Meny.
• Bruk pil opp/ned eller vri på betjeningshjulet for å bla oppover eller nedover i en meny.
• Trykk på ENT-knappen, høyre piltast eller betjeningshjulet for å åpne en undermeny, for å
veksle mellom alternativer og for å bekrefte et valg
• Trykk på knappen EXIT (Avslutt) eller venstre piltast for å gå tilbake til forrige menynivå og
deretter avslutte menysystemet.
Et valgt menyelement vises med blå bakgrunn. Hvis en undermeny er tilgjengelig, vises dette
med en høyrepil etter teksten.

Valgt menyelement

Henvisning til undermeny

Dialogbokser under Innstillinger
De ulike dialogboksene under Innstillinger gir tilgang til systeminnstillinger og til
fartøyspesifikke innstillinger.
Du har tilgang til Innstillinger fra hovedmenyen.
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• Bruk pil opp/ned eller vri på betjeningshjulet for å bla oppover eller nedover i en
dialogboks under Innstillinger.
• Trykk på ENT-knappen, høyre piltast eller betjeningshjulet for å få tilgang til
innstillingsdetaljene og for å bekrefte et valg
• Trykk på knappen EXIT (Avslutt) for å lukke en dialogboks
Dialogboksene under Innstillinger har ikke tidsavbrudd. En dialogboks forblir åpen til den
lukkes manuelt.

Måleenheter
Du kan endre måleenhetene fra dialogboksen Units Settings (Enhetsinnstilllinger).

Ú Merk: Måleenhetene kan bare endres når den tilkoblede antennen er i standby.

Radarpaletter
Forskjellige paletter er tilgjengelige for radarbildet og for målsporene.
Du velger palettene fra dialogboksen Radarinnstillinger.
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Skjermtastatur
Et numerisk eller alfanumerisk virtuelt tastatur vises ved behov for å angi brukerinformasjon i
dialogbokser.
• Velg en virtuell tast ved å bruke piltastene etterfulgt av Velg-knappen for å bekrefte valget
• Fullfør angivelsen og lukk dialogboksen med den virtuelle Velg-knappen

Du kan fjerne det virtuelle tastaturet uten å angi noe informasjon ved å trykke på EXIT
(Avslutt).

Skjermbilde
Trykk samtidig på Pages-knappen og på/av-knappen for å ta en kopi av skjermbildet. Kopier
av skjermbilder lagres i internminnet.
Du finner informasjon om å vise filer i "Filer" på side 48.

16

Brukergrensesnittet | R2009/R3016 Brukermanual

3

Grunnleggende betjening
Slå systemet på og av
Systemet slås på ved å trykke på knappen STANDBY/BRILL (Standby/Lysstyrke) på
kontrollenheten.
Trykk på og hold inne STANDBY/BRILL (Standby/Lysstyrke) i 5 sekunder for å slå av
kontrollenheten og radarantennen
Ú Merk: R2009-kontrollenheten kan kobles og konfigureres for strømstyring. Hvis enheten
er konfigurert som underordnet strømkontroll, slås enheten på og av når hovedenheten
slås på og av. Se "Strømkontroll" på side 48.

Justere lysstyrken på skjermen
Ved første oppstart er lysstyrken på skjermen satt til 100 %. Når enheten startes på nytt, settes
lysstyrken automatisk til nivået det var på før enheten ble slått av.
Lysstyrken justeres fra hurtigmenyen Lysstyrke/Standby.
• Hurtigmenyen åpnes når du trykker på knappen STANDBY/BRILL (Standby/lysstyrke), og
du kan deretter justere lysstyrken på skjermen ved å vri på betjeningshjulet.
Systemet har en fargepalett for henholdsvis Day (Dag) og Night (Natt), optimalisert for
lysforholdene dag og natt. Når lysstyrken settes til 40 % eller lavere, bytter systemet til
nattpaletten.
• Når hurtigmenyen er åpen, kan du veksle mellom paletten for dag og natt ved å trykke på
pil venstre (40 %) eller pil høyre (100 %).
Du kan fjerne hurtigmenyen fra vinduet ved å trykke på knappen EXIT (Avslutt).

Velge radarkilde
Det kan kobles flere antenner til radarkontrollenheten.
Du velger aktiv antenne fra hovedmenyen.

Veksle mellom sende- og standbymodus
Du kan veksle mellom sende- og standbymodus ved å trykke på knappen STANDBY/BRILL
(Standby/Lysstyrke) når hurtigmenyen Lysstyrke/standby vises.

Justere radarens rekkevidde
Du kan øke eller redusere rekkevidden med ett trinn ved å trykke på ikonene + og - på
Område-tasten.
Radarens rekkevidde vises øverst til venstre i radarvinduet.
Tilgjengelig rekkevidde avhenger av den tilkoblede radarantennen. Se spesifikasjonene for
radarantennen hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke markøren
Markøren kan brukes til å måle en avstand og til å hente og velge mål innenfor PPI-området.
Markøren er som standard ikke aktiv ved oppstart.
• Du kan aktivere markøren og vise markørikonet ved å trykke på en av piltastene.
• Du flytter markøren i PPI-området ved å trykke på en av piltastene.
• Du kan deaktivere markøren og fjerne markørikonet fra PPI-en ved å trykke på knappen
EXIT (Avslutt)
Ú Merk: Markøren kan ikke aktiveres, deaktiveres eller flyttes når en meny eller en
dialogboks under Innstillinger er åpen.
Når markøren er aktiv på radar-PPI-en, viser området Cursor info (Markørinformasjon) område
og peiling fra fartøyet til markørposisjonen. Hvis systemet er koblet til en posisjonskilde (f.eks.
EPFS), viser området Cursor info (Markørinformasjon) også markørens geografiske posisjon.
Grunnleggende betjening | R2009/R3016 Brukermanual
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Når markøren er aktiv, brukes ENT-knappen for å behandle mål.

Målsporing
Når markøren er aktiv, kan du bruke ENT-knappen for å hente radarmål.
• Trykk på ENT-knappen én gang for å hente målet ved markørposisjon uten å vise
markørens ENTER-meny
• Trykk på og hold inne ENT-knappen for å vise markørens ENTER-meny.
Elementene i ENTER-menyen med markøren avhenger av om et mål er plassert ved
markøren, hvilken type mål det er, og målets status.

Ikke noe mål ved markørposisjonen

Mål ved markørposisjonen

Du finner mer informasjon om radarmål og AIS-mål i "Administrere mål" på side 24.

Velge fartskilde og stabiliseringsmodus
Hastighetsinformasjon kan innhentes fra ulike fartskilder som er koblet til systemet.
Du kan når som helst bytte ut den foretrukne primære fartskilden til hvilken som helst av de
tilgjengelige hastighetssensorene fra menyen Fartskilde.
Stabiliseringsmodusen avhenger av den valgte fartskilden, og systemet bytter automatisk til
den tilgjengelige stabiliseringsmodusen når du bytter fartskilde.
Tabellen viser tilgjengelige stabiliseringsmoduser for hver enkelt type fartskilde. Eventuelle
begrensninger for en kilde er tatt med i beskrivelsen av fartskilden i avsnittene som følger.
Fartskilde

Tilgjengelig
stabiliseringsmodus

Begrensninger

Hastighetslogg (enkel akse)

Sjø

Ingen

Hastighetslogg (dobbel akse)

Sjø og grunn (avhengig av
svingeren)

Ingen

EPFS

Grunn

Ingen

Primær fartskilde (A), sekundær fartskilde (B) og stabiliseringsmodus (C) vises i
informasjonsvinduet Own ship (Eget skip).

Hastighetslogg
Hastighetsloggen kan få inndata fra enkel eller dobbel akse, med vann- eller bunnsporing.
Den tilgjengelige stabiliseringsmodusen kan derfor være enten sjø eller grunn, avhengig av
sensoren som er i bruk.
Ú Merk: Hastigheten gjennom vann målt nær skroget påvirkes av tidevann og strømmer,
så det vil iblant avvike i betydelig grad fra hastighet over grunn. En hastighetslogg som
måler hastighet gjennom vann, kan i visse tilfeller påvirkes av dårlige forhold som skyldes
f.eks. luft eller is under sensoren. Hvis sensoren måler bare hastighetens
lengdekomponent, er tverraksekomponenten fra skipet ukjent for radaren.

EPFS
EPFS viser sann hastighet og sann kurs over grunn.
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Justere radarbildet
Du kan forbedre radarbildet ved å justere forsterkningen, filtrere vekk uønskede ekkoer som
skyldes sjøstøy, regnstøy eller andre værforhold, og ved å justere følsomheten til
radarmottakeren.
Ú Merk: Justering er bare tilgjengelig for HD-radarsensorer.
Ú Merk: Innstillingene for radarbildet påvirker ikke AIS-målene.
Sjø- og regnstøy kan forekomme samtidig og føre til en ytterligere forverring av
påvisningsevnen. Ettersom sjøstøy er knyttet til korte avstander og regnstøy vanligvis
forekommer over lengre avstander, kan innstillinger for regnstøy justeres uten å påvirke
ekkoene i området med sjøstøy.
Noen funksjoner har både en manuell og en automatisk modus. Det anbefales å bruke
manuell modus bare hvis automatisk modus ikke gir tilfredsstillende resultater.
Radarbildet styres av dedikerte funksjonstaster som beskrives i de neste delene.
Ú Merk: Det anbefales å deaktivere spor når du justerer radarbildet, ettersom spor kan
hindre riktige tilbakemeldinger om videojusteringen.

Styrke
Alternativet Gain (Styrke) styrer følsomheten til radarmottakeren. Når styrken økes, blir
radaren mer følsom for radarekkoer og kan vise svakere mål. Hvis styrken settes for høyt, kan
bildet bli forstyrret av bakgrunnsstøy.
Ú Merk: Alternativet Gain (Styrke) skal ikke brukes til å fjerne sjø- og regnstøy fra bildet.
Verdien for Gain (Styrke) skal angis slik at bakgrunnsstøyen så vidt er synlig i radarvinduet.
Ved oppstart av systemet er Gain (Styrke) 80 % for å motta det optimale støynivået.
Gain (Styrke) har en manuell og en automatisk modus.
Du justerer styrken ved å bruke funksjonstasten GAIN (Styrke):
• Trykk på funksjonstasten én gang for å aktivere funksjonen, og vri deretter på
betjeningshjulet for å justere innstillingen manuelt
• Trykk på og hold inne funksjonstasten for å slå det automatiske alternativet på/av
• Trykk to ganger på funksjonstasten for å vise hurtigmenyen Gain (Styrke), og trykk deretter
på ENT-knappen for å slå på/av det automatiske alternativet

Regndemping
Regndemping brukes til å redusere innvirkningen på radarbildet av regn, snø eller andre
værforhold. Når verdien økes, reduseres følsomheten for feltstøy på lang avstand som skyldes
regn. Verdien bør ikke økes for mye, ettersom dette kan filtrere bort reelle mål.
Regndemping har ingen automatisk modus.
Du justerer regndempingen ved å bruke funksjonstasten RAIN (Regn):
• Trykk på funksjonstasten én gang for å aktivere funksjonen, og vri deretter på
betjeningshjulet for å justere innstillingen manuelt.

Sjødemping
Alternativet Sea anti-clutter (Sjødemping) brukes til å filtrere effekten av tilfeldige ekkoreturer
fra bølger eller urolig sjø i nærheten av fartøyet. Når verdien økes, reduseres følsomheten for
feltstøy som skyldes bølger i nærheten. Hvis verdien økes for mye, forsvinner både sjøstøy og
mål fra skjermen, og mål rundt eget skip viser kanskje ikke potensielt farlige mål.

Advarsel: Ved større grad av sjøstøy er det enkelte mål som ikke kan
påvises selv ved hjelp av filtrering for sjødemping, ettersom bøyer eller
andre små objekter produserer svakere ekkoer enn dem som kommer fra
bølgene.

Justere radarbildet | R2009/R3016 Brukermanual

19

Verdien for Sea anti-clutter (Sjødemping) skal angis slik at støyen vises som små prikker, og
små mål vil kunne skjelnes rundt skipet.
Sea anti-clutter (Sjødemping) har en manuell og en automatisk modus, og systemet har
forhåndsdefinerte innstillinger for Calm (Rolige), Moderate og Rough (Tøffe) sjøforhold.
I Auto-modus kan Sea anti-clutter (Sjødemping) justeres manuelt ved hjelp av
betjeningshjulet for å finjustere innstillingene for å oppnå best mulig demping. Teksten i
kontrollikonet endres da fra AUTO til A ± XX, og viser at innstillingen er juster for å fjerne en
større eller mindre grad av støy.

Du justerer sjødempingen ved å bruke funksjonstasten SEA (Sjø):
• Trykk på funksjonstasten én gang for å aktivere funksjonen, og vri deretter på
betjeningshjulet for å justere innstillingen manuelt
• Trykk på og hold inne funksjonstasten for å slå det automatiske alternativet på/av
• Trykk på funksjonstasten Område to ganger for å vise hurtigmenyen Område.
- trykk på ENT-knappen for å slå det automatiske alternativet på/av
- bruk betjeningshjulet til å finjustere innstillingen i automatisk modus
- bruk piltastene til å velge alternativet Sea state (Sjøforhold), og trykk deretter på ENTknappen for å bla gjennom de forhåndsdefinerte alternativene for sjøforhold

Innstilling
Ú Merk: Innstilling er bare nødvendig for HD-radarsensorer.
Du kan stille inn radarmottakeren til å vise maksimale målekkoer på skjermen.
Innstilling har en manuell og en automatisk modus.
I automatisk innstillingsmodus foretar sender og mottakeren en justering av mottakeren når
områdeskalaen endres.
Manuell innstilling skal bare brukes hvis den automatiske innstillingen ikke fungerer.
Innstillingen bør ikke foretas tidligere enn 10 minutter etter at radaren er blitt slått på.
Manuell innstilling utføres best ved en lang pulsinnstilling (rekkevidde satt til 24 NM) og ved
et høyt styrkenivå. I denne tilstanden kan du justere innstillingskontrollen for å oppnå
maksimal signalstyrke.
Innstillingen justeres fra undermenyen Tune (Innstilling).
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Visningsalternativer for radar
Flere radarvisningsalternativer er tilgjengelige fra undermenyen View (Vis), som aktiveres ved
å trykke på funksjonstasten Vis.

Spor og tidligere posisjon
Du kan velge hvordan radarmålene skal vises på radarbildet, fra undermenyen Trails and past
position (Spor og tidligere posisjon). Se "Visningsinnstillinger for radarmål" på side 25.

Radarorientering
Den valgte radarorienteringen vises i vinduet Systeminformasjon (A).

Retning opp
I modusen Retning opp orienteres kurslinjen på PPI-en etter 0° i peileområdet, og mot
toppen av skjermen. Radarbildet vises i forhold til eget skip, og databildet roteres når skipet
svinger.
Ú Merk: Retning opp er bare tilgjengelig i modusen Relativ bevegelse, og det er den
eneste orienteringsmodusen som er tilgjengelig hvis radaren ikke er koblet til en
kurskilde.

Nord opp
I modusen Nord opp angir 0° nord på PPI-en. Kurslinjen på PPI-en orienteres etter eget skips
kurs, som hentes fra gyrokompasset. Når skipet svinger, skifter kurslinjen retning i samsvar
med skipets kurs, mens radarbildet forblir stabilt.
Nord opp-orienteringen er ikke tilgjengelig hvis ingen kurskilde er koblet til radaren. Hvis
kursdataene går tapt, bytter systemet automatisk til orienteringen Retning opp.

Kurs opp
I modusen Kurs opp viser toppen av peileområdet skipets sanne kurs målt fra nord på det
tidspunktet Kurs opp ble aktivert. Når skipet svinger, ligger peileområdet fortsatt fast, mens
kurslinjen dreier med skipets giring og kursendring.
Kurs opp-orienteringen tilbakestilles ved å velge modusen Kurs opp på nytt.

Radarens bevegelsesmodus
Radarens valgte bevegelsesmodus vises i vinduet Systeminformasjon (B).

Relativ bevegelse
I Relativ bevegelse holdes fartøyet i en fast posisjon på radar-PPI-en, og alle andre objekter
beveger seg i forhold til den posisjonen.
Du velger den faste posisjonen som beskrevet i "Forskyve PPI-senteret" på side 22.
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Sann bevegelse
I Sann bevegelse vil fartøyet og alle bevegelige mål flytte seg over radar-PPI-en mens du
kjører. Alle stasjonære objekter blir værende i en fast posisjon. Når fartøyets symbol når 75 %
av PPI-radiusen (A), tegnes radarbildet på nytt med symbolet for fartøyet i en ny posisjon (B)
180° mot gjeldende kurspeiling.

A
B
Når Sann bevegelse er valgt, er alternativet True motion reset (Tilbakestill sann bevegelse)
tilgjengelig fra menyen. Det gjør det mulig å tilbakestille radarbildet og symbolet for fartøyet
manuelt til startpunktet.
Ú Merk: Sann bevegelse er bare tilgjengelig når PPI-en er i orienteringsmodusen Nord opp
eller Kurs opp.

Forskyve PPI-senteret
Du kan flytte utgangspunktet for antenneposisjonen til et annet sted på radar-PPI-en.
Alternativene som beskrives i de neste avsnittene, er tilgjengelige.
Ú Merk: Forskyvning av PPI-senteret er bare tillatt i Relativ bevegelse.

PPI-senter: Senter

PPI-senter: Se fremover

PPI-senter: Forskjøvet

Du kan flytte antennesenteret tilbake til PPI-senteret ved å bruke alternativet Tilbakestill
forskyvning i Vis-menyen.

Senter
Alternativet Center (Sentrer) tilbakestiller antenneposisjonen til senteret for PPI-en.

Se fremover
Alternativet Se fremover brukes for å få best mulig sikt foran fartøyet. Når det er valgt,
plasseres PPI-senteret på 70 % av PPI-radiusen, 180° fra toppen av skjermen.
Ú Merk: Se fremover er bare tilgjengelig for radarorienteringen Baug opp.

Forskjøvet til markørposisjon
Med dette alternativet kan du bruke markøren for å velge antennesenteret. Når dette
alternativet er valgt, flyttes PPI-senteret umiddelbart til markørens posisjon.
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Vektorer
En målvektor viser målets ventede bevegelse innenfor et angitt tidsrom. Vektorene beregnes
ved å multiplisere målhastigheten med den angitte tidsverdien.
Du kan velge å vise målvektorer med sann eller relativ hastighet, og du kan angi vektorens
lengde. Lengden representerer fartøyets bevegelse innenfor det gitte tidsrommet.
Vektorinnstillinger vises i vinduet Target indicators (Målindikatorer) (A)
Ú Merk: Sann hastighetsangivelse er ikke mulig hvis det foreligger en gyrokompassfeil eller
en feil i hastighetskilden. Hvis vektorene er i sann presentasjon, og en av sensorene
(gyro- eller hastighetslogg) svikter, endres presentasjonen automatisk til relativ.

Markørretning
Du kan velge å vise markørretningene som sanne eller relative i forhold til eget fartøy.
Ú Merk: Sann retning kan bare velges når et gyrokompass er tilgjengelig.

Bruke standard kontrollinnstillinger
Standard kontrollinnstillinger gjør det mulig å tilbakestille systemet raskt til en kjent tilstand.
Standardparameterne er:
Funksjon

Standardinnstilling

Kurs

Modus – relativ; tid – 6 min

Målspor

Modus – relativ; tid – 6 min

Kollisjonsvarsel

CPA – 2 NM; TCPA – 12 min

VRM EBL

Én EBL/VRM, EBL – 0,25 NM; VRM – 0

Område

6 NM

Avstandsringer

Av

Orientering

Nord opp

Bevegelsesmodus

Sann

Avvik

Se fremover

Hastighetskilde

EPFS; stabilisering – grunn

Tidligere posisjon

Av

AIS

På
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Målsporing
Radarmål og AIS-mål brukes til å estimere den relative hastigheten og retningen, og systemet
kan varsle brukeren om potensielt farlige mål og tap av kommunikasjon med et AIS-mål.

Administrere mål
Når markøren er aktiv, kan du bruke ENT-knappen for å hente radarmål.
• Trykk på ENT-knappen én gang for å hente det valgte målet ved markørens posisjon uten
å vise markørens ENTER-meny.
• Trykk på og hold inne ENT-knappen for å vise markørens ENTER-meny.
Elementene i ENTER-menyen med markøren avhenger av om et mål er plassert ved
markøren, hvilken type mål det er, og målets status.
Hvis det finnes flere enn ett mål ved markørposisjonen, viser menyen målets
referansenummer.

Ikke noe mål ved markørposisjonen

Ett mål ved markørposisjonen

To radarmål ved markørposisjonen

Velge og oppheve valg av mål
AIS-mål og sporede radarmål kan velges, men bare ett mål kan velges om gangen. Når et mål
er valgt, endres målsymbolet til symbolet for det valgte målet, og detaljert informasjon om
målet vises i vinduet Mål.
Du kan oppheve valget av et mål og fjerne den detaljerte målinformasjonen fra vinduet Mål
ved å velge målalternativet som skal fjernes, i ENTER-menyen med markøren.

Definere farlige fartøyer
Du kan bruke verdiene for CPA (nærmeste passeringspunkt) og TCPA (tid til nærmeste
passeringspunkt) til å definere når et mål bør anses som farlig. Når et radar- eller AIS-mål
kommer innenfor denne avstanden, endres symbolet til symbolet for farlig mål.

Radarmål
Ethvert radarekko kan hentes og spores.

Velge radarmål
Alternativet Velg mål brukes til å velge eventuelle mål innenfor radarområdet.
For å starte sporing av et radarmål flytter du markøren til målet og gjør deretter ett av
følgende:
• Trykk på ENT-knappen én gang for å hente det valgte målet uten å vise markørens ENTERmeny
• Trykk på og hold inne ENT-knappen for å vise markørens ENTER-meny, og velg deretter
menyalternativet Velg mål.
Det kan oppstå en forsinkelse etter at målet er valgt, og før systemet har mottatt stabile
måldata:
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• Etter 1 minutt viser symbolet en trendvektor, og trendens hastighet og kurs trend vises i
Mål-vinduet.
• Etter 3 minutter blir symbolet stillestående, og alle datafelt for valgte mål vil være
tilgjengelige. Målsymbolet endres til symbolet for sporet radarmål
Tidsangivelsene ovenfor angir tidsbruken i verste fall. I en stabil situasjon er informasjonen
om radarmålet tilgjengelig umiddelbart.
Ú Merk: Antikollisjonsfunksjonene CPA/TCPA aktiveres for sporede radarmål.

Radarmålsymboler
Følgende symboler brukes for radarmål i -systemet:
Symbol

Beskrivelse
Sporet radarmål med fartsvektor.
Valgt radarmål, vist med et kvadrat (en stiplet linje) rundt
målsymbolet.
Farlig radarmål, vist med en tykk rød linje. Symbolet blinker til
målalarmen bekreftes av operatøren. Det forblir rødt til systemet
ikke lenger definerer det som et farlig mål.
Tapt radarmål, vist med et kryss over målsymbolet. Symbolet
befinner seg på posisjonen som sist ble mottatt fra målet.

Visningsinnstillinger for radarmål
Du kan velge hvordan radarmålene skal vises på radarbildet, fra undermenyen Trails and past
position (Spor og tidligere posisjon).
Innstillingene vises i vinduet Indicators (Indikatorer).
Presentasjonsmodus for spor og tidligere posisjon

Indikatorer for spor og tidligere posisjon kan vises enten som sanne eller som relative i
forhold til eget skip.
Indikatorer for spor og tidligere posisjon er tilgjengelig i stabiliseringsmodusene Sjø og
Grunn. Se "Velge fartskilde og stabiliseringsmodus" på side 18.
Målspor

Et målspor viser målbevegelse ved å etterlate seg en etterglød, som gradvis taper intensitet
over tid.
Målspor viser hvor et mål har vært, og funksjonen er nyttig for å kunne vurdere raskt hvordan
mål beveger seg i forhold til eget fartøy.

Du kan angi lengden på sporene. Lengden representerer tiden det tar før sporene viskes ut.
Alternativet Fjern spor fjerner spor midlertidig fra radarskjermen. Sporene begynner å bygge
seg opp igjen hvis du ikke deaktiverer funksjonen.
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Vise et måls tidligere posisjoner

Alternativet Tidl. pos. brukes til å visualisere de tidligere posisjonene til et sport mål eller et
aktivert AIS-mål.
Tid angir hvor lenge hvert enkelt måls tidligere posisjoner skal vises på PPI-en, mens Intervall
angir intervallet mellom hver enkelt indikator for tidligere posisjon.

Advarsel: Oppbygging av spor starter når standbytilstanden avsluttes.
Spor eller lengde for tidligere posisjon er tilgjengelig bare etter det valgte
tidsrommet.
Mulige feil ved målsporing
Enkelte faktorer kan forårsake sporingsfeil eller gjøre radarbildet vanskelig å lese, og svekker
dermed evnen til målpåvisning.
• Ekkoer fra sjø, regn, snø og lavt skydekke
• Radarstøy
• Sidelobe-ekkoer
• Blindsoner
• Lavt signal til støy-forhold

Advarsel: Radarmålets hastighet og kurs innhentes ved fortløpende
målinger av ekkoposisjonen. Dataene filtreres deretter for å nå det
nødvendige presisjonsnivået. Det betyr at alle brå endringer av hastighet og
retning blir registrert med en viss forsinkelse for å være helt sikker på at
målet beveger seg på en annen måte. Forsinkelsen på bekreftelsen er på
cirka fem skanninger, og etter det trengs ytterligere noe tid til å nå det
samme presisjonsnivået for dataene som før manøveren.
Ekkoer fra sjø, regn, snø og lavt skydekke

Radarekkoer i områder med støy fra sjø, regn eller andre værforhold kan forsvinne bak støyen.
Effekten av slike feil vises som kontinuerlige, store endringer av målets vektorer for kurs og
hastighet. Noen ganger kan symbolet for et mål som er hentet ved høy hastighet, gli vekk fra
målets reelle posisjon etter en viss tid, og dette kan utløse alarmen for tapt mål.
Slike feil kan unngås, eller i hvert fall reduseres til et minimum, ved riktige manuelle
justeringer av kontrollene for sjø og regn, eller ved å velge alternativet for automatisk
kontroll. Du finner mer informasjon i "Justere radarbildet" på side 19.
Radarstøy

Andre radarer som opererer på samme frekvensbånd, kan generere støy. Dette arter seg
vanligvis som en serie spiraler på radarskjermen. Når støyen faller på målet som spores, kan
det føre til at ekkoets størrelse deformeres, og dermed til en liten feil i verdiene for målets
kurs og hastighet.
Et alternativ for justering er tilgjengelig på menyen Avansert. Se "Støydemping for radaren" på side
34.
Sidelobe-ekkoer

Radarantenner har et strålingsmønster som består av en hovedlobe og flere svært små
sidelober. Det meste av energien som sendes fra radaren, utstråles fra og mottas i retur på
hovedloben, med en svært liten andel på sidelobene. Dette har ingen betydning for fjerne
eller små mål, men ekkoene fra et stort mål på kort avstand (mindre enn 3 NM) kan generere
buer eller serier av små ekkoer på begge sider av hovedekkoet. Når dette kommer i tillegg til
hovedekkoet, kan det forårsake forbigående feil i sporingen, og sporingsverdiene for kurs og
hastighet kan bli ustabile.
Problemet vil vanligvis forsvinne eller bli sterkt redusert av en nøyaktig justering av kontrollen
Sea (Sjø). Se "Sjødemping" på side 19.
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Blindsoner

Skorsteiner, master eller andre hindringer (som befinner seg i nærheten av radarantennen)
kan forårsake blindsoner eller skyggesoner, der sikten til målet kan forsvinne helt eller være
sterkt redusert. Mål som befinner seg i slike soner over lengre tid (mer enn 10
antenneomdreininger), anses som tapt, og varselet om tapt mål vil bli utløst.
Lavt signal til støy-forhold

I situasjoner der signal til støy-forholdet for radarekkoene er lavt (små fartøyer ved kraftig sjøeller regnstøy, eller store fartøyer nær radarhorisonten), er målpåvisningen svekket, og
sporingen vil ikke oppdage målet ved alle antenneomdreiningene. Dette vil føre til
sporingsfeil og kan dreie seg om alt fra tapt informasjon til fullstendig tap av målet når det er
ute av syne i 10 fortløpende antenneomdreininger.

AIS-mål
Hvis en kompatibel AIS-mottaker er koblet til radarsystemet, kan ethvert mål som påvises av
disse enhetene, vises og spores. Du kan angi alarmer som varsler deg hvis et AIS-mål kommer
for nært, eller hvis målet har forsvunnet.
Systemet kan vise opptil 20 AIS-mål. Det utløses et varsel hvis antallet AIS-mål overstiger 95 %
av systemets maksimumsbegrensning.
Alle AIS-mål vises som standard i vinduet hvis en AIS-enhet er koblet til systemet og AISfunksjonen er aktivert. Du kan velge å filtrere AIS-mål som beskrevet i "Filtrering av AIS-mål" på
side 28.
AIS-funksjonen er tilgjengelig når:
• AIS-data er tilgjengelige gjennom serielinjen.
• Gyrokompassretning er tilgjengelig. Hvis gyroretningen mistes, blir AIS-funksjonen
automatisk deaktivert.
• EPFS-gyldig posisjon er tilgjengelig.

AIS-målsymboler
Følgende ikoner brukes for AIS-mål i -systemet:
Symbol

Beskrivelse
AIS-mål med kurslinje, SOG/COG (stiplet linje) og tidligere spor.

AIS-mål med kurslinje og SOG/COG (stiplet linje), og med angitt
svingretning.
Valgt AIS-mål, angitt med et kvadrat (stiplet linje) rundt
målsymbolet.
Farlig AIS-mål, angitt med en tykk rød linje. Symbolet blinker til
målalarmen bekreftes av operatøren.

Reelle ATON (navigasjonshjelpemidler)
Tapt AIS-mål, angitt med et kryss over målsymbolet. Symbolet
befinner seg på posisjonen som sist ble mottatt fra målet.
Ú Merk: Et symbol er tegnet med stiplet linje hvis kollisjonsunngåelse ikke kan beregnes.
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Filtrering av AIS-mål

Alle AIS-mål vises som standard i vinduet hvis en AIS-enhet er koblet til systemet og AISfunksjonen er aktivert.
Du kan velge å filtrere ikonene basert på rekkevidde og målhastighet fra AIS-undermenyen.

Vise målinformasjon
Målvinduet
Målvinduet viser som standard grunnleggende informasjon om fire mål. Vinduet viser både
sporede radarmål og AIS-mål, oppført etter avstand til eget fartøy.
Når du velger et radar- eller et AIS-mål, endres målvinduet og viser detaljert informasjon om
det valgte målet. Denne informasjonen vises i målvinduet til valget av målet oppheves.

Målvindu – ingen valgte mål
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Målvindu – AIS-mål er valgt

Dialogboksen Vessels (Fartøy)
Dialogboksen Vessels (Fartøy) viser en liste over alle sporede fartøyer. Dialogboksen aktiveres
fra TT/AIS-menyen.
Denne dialogboksen viser mål etter avstand til eget fartøy, men det er også mulig å sortere
målene etter navn. Dialogboksen viser også mottatte AIS-meldinger.
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Navigasjonsverktøy
Alarmsoner
Alarmsonefunksjonen brukes til å varsle brukeren om objekter innenfor en angitt sone foran
eller rundt fartøyet.
Du kan definere to alarmsoner med separate innstillinger.
Når en alarmsone aktiveres, skjer følgende:
• Ethvert radarekko og AIS-mål som mottas i tilnærmet samme posisjon i 3 skanninger etter
hverandre, hentes automatisk
• Målsymbolet endres til å angi et farlig mål
• En varseltekst vises i Varsler-vinduet
Varslingen vedvarer så lenge målet befinner seg innenfor alarmsonen
Du kan aktivere og deaktivere alarmsoner og behandle alarmsoneinnstillingene fra
undermenyen Alarmsoner.

Definere en alarmsone
1. Aktiver alarmsonen du vil definere
2. Velg utforming for sonen.
- Justeringsalternativene avhenger av formen på alarmsonen
3. Velg Juster for å angi innstillingen for alarmsonen:
- A Peiling, i forhold til fartøyets retning
- B Dybde
- C Område, i forhold til fartøyets senter
- D Bredde
4. Gå tilbake til forrige menynivå ved å trykke på knappen EXIT (Avslutt) eller ved å velge
alternativet Finish adjusting (Fullfør justering) i menyen.

D
C A

C
B

B

Form: Sektor

Form: Sirkel

EBL/VRM-markeringer
EBL/VRM-markeringer er et grunnleggende verktøy for å unngå kollisjoner. De brukes til å
merke ethvert radarmål, enten stillestående eller i bevegelse, og til å måle avstanden mellom
to objekter.
EBL/VRM-markeringene er som standard plassert midt på fartøyet. Det er imidlertid mulig å
forskyve referansepunktet for enhver valgt posisjon i radarbildet for å måle avstanden
mellom to objekter på PPI-en, eller å feste markeringen til et mål.
To forskjellige EBL/VRM-markeringer kan plasseres i radarbildet. De kjennetegnes ved stiplede
ringer/linjer med ulike farger for å kunne skjelne dem fra hverandre og fra de faste
avstandsringene:
• EBM/VRM1 er cyan
• EBL/VRM2 er blå
EBL-presentasjonen kan angis med sann eller relativ presentasjon:
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• Sann bevegelse: Referansen er geografisk (f.eks. en kystlinje eller gjeldende posisjon for
eget fartøy)
• Relativ bevegelse: EBL følger en referanse i bevegelse (eget fartøy eller mål i bevegelse)
Bredden på markeringslinjen viser hvorvidt markeringen er i redigeringsmodus (tykk linje)
eller i en fast posisjon (tynn linje).

EBL/VRM1 Av,
funksjonen ikke aktiv

EBL/VRM1 På,
EBL justerbar med betjeningshjul

EBL/VRM1 På,
VRM justerbar med betjeningshjul

Hurtigmenyen for EBL/VRM
Du kan vise hurtigmenyen for EBL/VRM ved å trykke to ganger på funksjonstasten EBL/VRM
eller ved å trykke på funksjonstasten på nytt når funksjonen er aktiv.
Hurtigmenyens innhold avhenger av statusen til den aktive EBL/VRM. Eksempelet viser
hurtigmenyen når aktiv EBL/VRM er forskjøvet.
Den justerbare parameteren vises med blå tekst på funksjonstasten.
Fra hurtigmenyen kan du gjøre følgende:
• veksle mellom aktiv EBL/VRM 1- og EBL/VRM 2-markering
• slå på og av visning av den aktive markeringen
• veksle mellom justering av henholdsvis EBL og VRM for den aktive markeringen. Du kan
også veksle mellom justerbare parametre ved å trykke på betjeningshjulet.
• angi forskyvning for en aktiv markering
• tilbakestille en forskjøvet markering til fartøyets posisjon

Aktivere og deaktivere EBL/VRM-markeringene
EBL/VRM-markeringene er deaktivert når systemet slås på.
• Slå på den valgte EBL/VRM ved å trykke én gang på funksjonstasten EBL/VRM
• Veksle mellom EBL/VRM 1 og EBL/VRM 2 i funksjonens hurtigmeny
• Slå av den valgte EBL/VRM ved å trykke på EXIT (Avslutt). Trykk på knappen EXIT (Avslutt)
på nytt for å slå av den andre markeringen hvis den er aktiv.
• La EBL/VRM-funksjonen ha markeringen på ved å trykke på en av de andre
funksjonstastene.
Du kan også aktivere og deaktivere EBL/VRM-markeringene fra funksjonens hurtigmeny.

Justere en EBL/VRM-markering
Bredden på markeringslinjen viser hvorvidt markeringen er i redigeringsmodus eller i en fast
posisjon. I redigeringsmodus er den justerbare parameteren uthevet.

EBL/VRM1 På,
funksjonen ikke i redigeringsmodus

EBL/VRM1 På,
EBL justerbar med betjeningshjul

EBL/VRM1 På,
VRM justerbar med betjeningshjul

Når en EBL/VRM-markering er i redigeringsmodus, er følgende alternativer tilgjengelige for å
justere markeringen:
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• bruke piltastene til å flytte EBL/VRM-krysset
• vri på betjeningshjulet for å justere den justerbare parameteren (tykk linje og blå tekst på
funksjonstasten)
• trykke på betjeningshjulet for å veksle mellom justering av EBL og VRM

Forskyve EBL/VRM-markeringen
1. Trykk på funksjonstasten EBL/VRM to ganger for å vise hurtigmenyen.
2. Trykk på alternativet Velg forskyvning.
- Hurtigmenyen lukkes, og markeringen plasseres i EBL/VRM-senteret
3. Bruk piltastene til å flytte EBL/VRM-senteret, og velg deretter et av følgende alternativer:
- trykk på ENT-knappen for å feste markeringen til den valgte posisjonen, og bruk
deretter piltastene til å flytte EBL/VRM-krysset
- vri på betjeningshjulet for å justere EBL
- trykk på betjeningshjulet for å veksle mellom EBL og VRM, og vri deretter på
betjeningshjulet eller bruk piltastene til å justere det redigerbare elementet
Du kan fjerne EBL/VRM-markeringen fra radaren ved å trykke på EXIT (Avslutt).

Måle område og peiling
Det finnes flere alternativer for å måle radarekkoenes posisjon, hastighet, kurs, avstand og
peiling.
• Markørposisjon
• Avstandsringer og peileområde
• EBL (elektronisk peilelinje) og VRM (variabel områdemarkering)
Det er viktig å redusere området for å gjøre målingen mest mulig presis. I de fleste tilfeller kan
du bruke et større område hvis du plasserer PPI i en av avviksmodusene. Se "Forskyve PPI-senteret"
på side 22.
Ú Merk: Alle målinger som utføres med markør eller EBL/VRM, vises alltid til som det
konsekvente felles referansepunktet (CCRP).

Bruke markøren
Når du plasserer markøren over et ekko, viser området Cursor info (Markørinformasjon)
område og peiling fra fartøyet til markørposisjonen.
Dette målealternativet gir en rask og presis måling av avstanden til et mål.

Avstandsringer og peileområde
Avstandsringer og peileområde brukes til å måle avstand når en rask måling er påkrevd.
Dette målealternativet gir bare en omtrentlig avstand og hastighet for et mål.
Områdeskalaen (A) og avstanden mellom de to avstandsringene ved siden av (B) vises i
Systeminformasjon på radarbildet.
Områdeskalaene, den tilknyttede avstanden mellom avstandsringene og antallet ringer er:
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Område (NM)

Avstand mellom
avstandsringene (NM)

Antall avstandsringer

1/8

1/40

5

1/4

1/20

5

1/2

1/10

5

3/4

1/4

3

1,5

1/4

6

3

1/2

6

6

1

6

12

2

6

24

4

6
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Område (NM)

Avstand mellom
avstandsringene (NM)

Antall avstandsringer

36

6

6

48

8

6

64

16

4

72

12

6

Måle ved hjelp av EBL/VRM-markeringer
Elektronisk peilelinje (EBL) og variabel områdemarkering (VRM) gjør det mulig å foreta raske
målinger av område og peiling fra eget fartøy til et mål, eller mellom to mål på PPI-en. Peiling
og område vises i vinduet Markers (Markeringer) (A).
Måle avstand fra eget fartøy

1. Trykk på funksjonstasten EBL/VRM for å aktivere den valgte EBL/VRM-markeringen
2. Trykk på funksjonstasten EBL/VRM på nytt hvis du har behov for å flytte markeringen til
fartøyets posisjon (hvis senteret for valgte EBL/VRM er forskjøvet)
3. Bruk piltastene eller vri på betjeningshjulet for å plassere EBL/VRM på det andre
målepunktet
Måle avstand mellom to objekter

1. Trykk to ganger på funksjonstasten EBL/VRM
- Den valgte EBL/VRM-markeringen aktiveres, og hurtigmenyen vises
2. Velg alternativet Velg forskyvning
3. Bruk piltastene til å flytte EBL/VRM-markeringens senter til objektet du ønsker å måle
avstanden fra
4. Trykk på ENT-knappen for å bekrefte posisjonen
- Markøren flyttes automatisk fra markeringens senter til skjæringspunktet mellom EBL
og VRM
5. Bruk piltastene eller vri på betjeningshjulet for å flytte EBL/VRM til det andre målepunktet
- Område og peiling fra EBL/VRM-markeringens senter til markørens posisjon vises nå i
vinduet Markers (Markeringer)
Du kan tilbakestille EBL/VRM-markeringens senter til fartøyets posisjon ved å velge
alternativet Tilbakestill forskyvning fra EBL/VRM-hurtigmenyen.
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Avanserte radaralternativer
Brukermoduser
Ú Merk: Radarbrukermoduser er bare tilgjengelige for Halo-radarantenner.
Brukermoduser er tilgjengelige med forhåndsinnstillinger tilpasset ulike omgivelser.
Følgende moduser er tilgjengelige:
• Tilpasset – I denne modusen kan alle radarkontroller justeres, og justeringene beholdes
etter et bytte av modus eller når radaren er blitt slått av og på igjen. Standardinnstillinger
for radaren er angitt for generell bruk.
• Harbor (Havn) – I denne modusen er radarinnstillingene optimalisert for områder som
travle farvann og menneskeskapte strukturer der god evne til å skjelne mellom mål og
hurtige bildeoppdateringer er påkrevd.
• Offshore – I denne modusen er radarinnstillingene optimalisert for forhold på åpent hav,
slik at isolerte mål forstørres og blir enklere å få øye på.
• Weather (Vær) – I denne modusen er radarinnstillingene optimalisert for best mulig
påvisning og presentasjon av regnstøy. Bildeoppdateringsfrekvensen er lavere, og
fargedybden er økt.
• Bird (Fugl) – I denne modusen er radarinnstillingene optimalisert for best mulig
påvisning av fugler. Radaren er konfigurert for maksimal følsomhet. Denne modusen
anbefales ikke brukt i havneområder med stor trafikk.
Ikke alle kontroller kan justeres i alle modusene. Tabellen nedenfor viser forhåndsinnstilte
kontroller og om den enkelte kontrollen er justerbar eller ikke.
modus.
Kontroll:

Tilpasse

Harbor
(Havn)

Åpent hav

Vær

Bird (Fugl)

Område

Full *

Full *

Full *

Full *

Opptil 24 nm

Styrke

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Sjø

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Regn

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Støydemping Justerbar

Middels

Høyt

Middels

Høy

Terskel

Justerbar

30 %

30 %

0%

0 %

Målforstørrels Justerbar
e

Lavt

Middels

Av

Av

Støydemping Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Justerbar

Målseparasjo
n

Justerbar

Middels

Av

Av

Av

Hurtigskanni
ng

Justerbar

Høy

Høy

Av

Av

* Maksimal rekkevidde avhenger av lengden på antennen: 3 fot = 48 nm, 4 fot = 64 nm og
6 fot = 72 nm.

Radarterskel
Terskelen angir den nødvendige signalstyrken for de svakeste radarsignalene. Radarreturer
under denne grensen filtreres bort og vises ikke.
Standardverdi: 30 %.

Støydemping for radaren
Støy kan skyldes at radarsignaler fra andre radarenheter bruker samme frekvensbånd.
En høy innstilling reduserer støyen fra andre radar.
Støydempingen bør settes lavt når det ikke finnes støy, slik at du ikke går glipp av svake mål.
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Støydemping
Støydempingskontrollen angir mengden av støyfiltrering som radaren skal bruke.
Målfølsomheten økes over lengre avstander når denne kontrollen er satt til Low (Lav) eller
High (Høy), men medfører en noe redusert evne til å skjelne mellom mål.

Målutvidelse
Med Målutvidelse kan du øke pulslengden eller redusere radarens båndbredde for å få mål
innenfor rekkevidde til å se større ut og øke radarens følsomhet.

Målforstørrelse
Målforstørrelse øker lengden av mål innenfor rekkevidde og gjør dem enklere å få øye på.

Målseparasjon
Med Målseparasjon kan du kontrollere radarens evne til å skjelne mellom mål (skillelinjer
mellom objekter er mer fremtredende).

Hurtigskanning
Angir hastigheten på radarantennens rotasjon (fra 20 RPM i standardmodus til 36 RPM i
hurtigskanningsmodus). Dette alternativet gir raskere måloppdateringer.
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Installasjon
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Kontrollenhet

2

Panelmonteringspakning

3

Soldeksel

4

Pyntedeksler

5

Festebraketter (bare R3016)

6

Strømledning

7

Knotter

8

Festeskruer

9

Dokumentasjonspakke

10

U-braketter

11

U-brakettholdere (én til R2009, to til R3016)

Monteringsplass
Vær nøye med å velge riktig monteringsplass før du borer eller skjærer. Enheten skal
monteres slik at brukeren lett kan betjene kontrollene og tydelig se det som vises på
skjermen.
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Ikke monter R3016 utendørs på en plass der den eksponeres for direkte sollys, den er ment å
skulle installeres i førerhuset. R2009 har en skjerm med høy lysstyrke og kan monteres både
innendørs og utendørs i direkte sollys.
Kontroller at eventuelle hull som lages, er trygt plassert og ikke svekker båtens struktur. Hvis
du er usikker, må du rådføre deg med en kvalifisert båtbygger eller installatør av
båtelektronikk.
Før du skjærer et hull i et panel, må du forsikre deg om at det ikke er skjulte elektriske
ledninger eller andre deler bak panelet.
Kontroller at det er mulig å føre kabler til den tiltenkte monteringsplasseringen.
La det være nok klaring til å koble til alle relevante kabler.
Ikke monter noen del der den kan bli brukt som håndtak, komme under vann eller forstyrre
driften, utsettingen eller innhentingen av båten.
Du finner generelle bredde- og høydekrav under "Dimensjonstegninger" på side 75.
God ventilasjon er nødvendig. Velg en plassering som ikke utsetter enheten for forhold som
overskrider spesifikasjonene. Se "Tekniske spesifikasjoner" på side 72.

Advarsel: Ved installasjon må du sørge for at riktig verneutstyr brukes. For
eksempel øreklokker, vernebriller, hansker og støvmaske. Elektroverktøy kan
overskride trygge støynivåer og kan kaste fra seg farlige prosjektiler. Støv fra
mange av materialene som ofte brukes ved båtkonstruksjon, kan forårsake
irritasjon eller skade på øyne, hud og lunger.

Visningsvinkel
Visningsvinkelen påvirker skjermbildet. De anbefalte visningsvinklene i forhold til vinkelrett er
illustrert nedenfor.
A

C

80°

C
30°

C

80°

80°

A

A
A

C
9-tommers

9 tommer

B
70°

A

C

40°

C
80°

C

20°

45°

20°

80°

40°

A

A
C

16-tommers
Horisontale visningsvinkler
A

Optimal visningsvinkel

B

God visningsvinkel

C

Dårlig visningsvinkel eller hindret visning

70°

16-tommers
Vertikale visningsvinkler

Ú Merk: Installasjoner som krever bedre sikt fra venstre på 9-tommersenheten, kan
optimalisere skjermen for visning fra venstre. Se "Visning fra venstre" på side 56.
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Montering med U-brakett
1. Plasser braketten på ønsket monteringssted. Sørg for at den valgte plassen har nok
høyderom for enheten når den er satt i braketten, og at enheten kan settes i skråstilling.
Det må også være rom på begge sidene til stramming og løsning av knottene.
2. Marker skruehullene ved å bruke braketten som mal, og bor pilothull. Bruk
festeanordninger som passer til monteringsflatens materiale. Hvis materialet er for tynt for
selvborende skruer, bør det forsterkes, eller monter braketten med maskinskruer og store
skiver. Bruk kun festeanordninger i rustfritt stål, av typen 304 eller 316.
3. Skru fast braketten.
4. (bare 16-tommers enheter) Bruk skruene som følger med monteringssettet og fest
slingrebøylene til enheten.
5. Monter enheten på braketten ved hjelp av knottene. Stram kun til for hånd. Tennene på
braketten og skjermen sørger for et godt grep og opprettholder den ønskede vinkelen.
6. Fest brakettholderne.

4

5

6

Panelmontering
Skruene og pakningen som brukes til panelmontering, følger med i boksen. Hvis du vil ha
monteringsinstruksjoner, kan du se panelmonteringsmalen.
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Kabling
Retningslinjer
Ikke gjør dette:
• Ikke lag skarpe bøyer på kablene
• Ikke legg kablene slik at vann strømmer inn i koblingene
• Ikke legg datakablene ved siden av radarkabler, senderkabler, store strømførende kabler
eller høyfrekvenssignalkabler
• Ikke før kabler slik at de er i veien for mekaniske systemer
Gjør dette:
• Lag drypp- og servicesløyfer
• Bruk strips på alle kablene for å holde dem på plass
• Lodd/krymp og isoler alle ledningsforbindelser hvis du forlenger eller forkorter
strømkablene. Forlengelse av kabler må utføres med klemkontakter eller lodding og
varmekrymping. Hold skjøtene så høyt som mulig for å redusere muligheten for
vanninntrengning til et minimum.
• La det være plass ved siden av kontakter, slik at det er enkelt å koble kabler til og fra

Advarsel: Før du starter installasjonen, må du sørge for å slå av den
elektriske strømmen. Hvis strømmen står på eller blir slått på under
installasjonen, kan det oppstå brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade.
Sørg for at spenningen til strømforsyningen er kompatibel med enheten.
Advarsel: Den positive forsyningsledningen (rød) skal alltid være koblet til
(+) likestrøm med sikringen som følger med, eller med en effektbryter
(nærmest mulig nominell verdi for sikring).

Tilkoblinger på baksiden
ETHERNET NMEA2000 POWER

NMEA0183

1 3 4 5
Tilkoblinger på baksiden av R2009

ETHERNET

1

HDMI

2

NMEA2000

POWER NMEA0183 NMEA0183

3 4

5 6

Tilkoblinger på baksiden av R3016
1

Ethernet, 5-pinners

2

HDMI (tilgjengelig bare på R3016)

3

NMEA 2000, 5-pinners

4

Strøm, 4-pinners
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5

NMEA 0183 (Seriekabel 1).
• Port 1: 1 stk. inngang, 1 stk. utgang
• Port 2: 1 stk. inngang

6

NMEA 0183 (Seriekabel 2).
• Port 3: 1 stk. inngang, 1 stk. utgang
• Port 4: 1 stk. inngang

Ethernet-tilkobling
Enheten er utstyrt med en Ethernet-port, som gjør det mulig å koble enheten til nettverket
ved hjelp av den 5-pinners Ethernet-kontakten.

4

4
3
2

5

Knapp

3
2

5

1

1

Enhetskontakt (hunn)

Støpsel på kabelen (hann)

Formål

Farge

1

Sende positive TX+

Blå/hvit

2

Sende negative TX-

Blå

3

Motta positive RX+

Oransje/hvit

4

Motta negative RX-

Oransje

5

Skjerming

Utildekket

Strømtilkobling
Enheten er konstruert for å drives av et 12- eller 24 V likestrømsystem. Den er beskyttet mot
omvendt polaritet, underspenning og overspenning (i en begrenset periode). Det bør kobles
en sikring til den positive forsyningsledningen; 2 A for 9-tommersmodellen og 5 A for 16tommersmodellen.

1
2

4
3

4
3

Enhetskontakt (hann)

Knapp

40

Støpsel på kabelen (hunn)

Formål

Farge

1

-12/24 V likestrøm

Sort

2

Ekstern alarm

Blå

3

Strømkontroll (R2009)
Retur for blå ledning-isolert signal
(R3016)

Gul

4

+12/24 V likestrøm

Rød
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2

Strømkontrolltilkobling
Ú Merk: Bare R2009.
Den gule ledningen for strømkontroll på strømkabelen er en inngang som vil slå på enheten
når strøm tilføres.
Følgende alternativer for strømkontroll er tilgjengelige for R2009-kontrollenheten:
• Strøm styrt av knappen STANDBY/BRILL (Standby/Lysstyrke): Gul ledning ikke tilkoblet
• Strøm som styres av en hovedenhet: Gule ledninger på R2009 og hovedenheten er
sammenkoblet (strømkontrollbuss).
Ú Merk: Hvis R2009 er satt til Power Slave (Underordnet strømkontroll), kan ikke enheten
slås av med sin egen STANDBY/BRILL (Standby/Lysstyrke). Hvis du trykker på og holder
nede denne tasten, settes enheten i standby. Se "Strømkontroll" på side 48.
Strømkontroll frakoblet

Enheten slås på og av når på/av-knappen foran på enheten trykkes inn. La den gule
strømkontrolledningen være frakoblet, og ta teip eller et plastdeksel på enden for å hindre
kortslutning.
Positiv strømkontroll til forsyning (automatisk på)

Enheten slås på umiddelbart når strøm tilføres. Koble den gule ledningen til den røde
ledningen etter sikringen.
Ú Merk: Enheten kan ikke slås av med på/av-knappen, men kan settes i Standby-modus.
(Bakgrunnsbelysningen på skjermen blir også slått av.)

Ekstern alarm
Strømkabelen til skjermen har fire ledninger, to som forsyner skjermen med strøm, og to for
alarmer.
Alarmutgangen speiler ikke summeren for skjermen. Den brukes bare til å melde fra om
alarmer som gjelder radarfunksjonene, så tilkobling anbefales bare når det finnes et
alarmbehandlingssystem.

Utgangskobling for alarm på R2009
ETHERNET NMEA2000 POWER

1

3 4

2

5 6

7
8

Knapp

+

-

Formål

9

Farge

1

Varselbehandlingssystem

2

24 V relé (NO/NC avhengig av AMSkrav)

3

Alarmutgang (jordet på alarm)

Blå

4

Strømkontroll

Gul

5

Positiv likestrøm (24 V
likestrømsystem)

Rød

Kabling | R2009/R3016 Brukermanual

NMEA0183

41

Knapp

Formål

Farge

6

Negativ likestrøm (24 V
likestrømsystem)

Sort

7

Sikring – se tabellen på slutten av
avsnittet

8

Sikring – tilpasset krav for reléspole

9

Likestrømforsyning

Utgangskobling for alarm på R3016
ETHERNET

HDMI

NMEA2000

POWER NMEA0183 NMEA0183

1
2 3
4 5
6
-

+

Knapp

7

Formål

Farge

1

Varselbehandlingssystem

2

Alarmutgang (N/C-isolert kontakt)

Blå

3

Alarmutgang (N/C-isolert kontakt)

Gul

4

Positiv likestrøm (24 V
likestrømsystem)

Rød

5

Negativ likestrøm (24 V
likestrømsystem)

Sort

6

Sikring

7

Likestrømforsyning

NMEA 2000-nettverksbuss
Tilkobling av NMEA 2000-enheter
NMEA 2000-dataporten gjør det mulig å motta og dele en mengde data fra ulike kilder.

1

1
5

2

42

5
4

2

4

3

3

Enhetskontakt (hann)

Støpsel på kabelen (hunn)
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Knapp

Formål

Farge

1

Skjerming

Forbruk

2

NET-S (+12 V likestrøm)

Rød

3

NET-C (- 12 V likestrøm)

Sort

4

NET-H

Hvit

5

NET-L

Blå

Planlegge og installere en nettverksbuss (backbone)
Nettverksbussen må kjøre mellom plasseringene til alle produktene for å bli installert,
vanligvis i et oppsett fra baug til hekk. Den kan heller ikke være mer enn 6 meter fra en enhet
for å bli tilkoblet.
Velg mellom følgende komponenter som skal utgjøre nettverksbussen:
• Micro-C-kabler: 0,6 m (2 fot), 1,8 m (6 fot), 4,5 m (15 fot) og 7,6 m (25 fot) kabler.
• T-kontakt eller fireveis kontakt. Brukes til å koble en droppkabel til nettverksbussen.
• Micro-C-strømkabel. Koble til nettverksbussen på en posisjon som er sentral for
nettverksbelastningen, ved hjelp av en T-kontakt eller fireveis kontakt.

Strøm til nettverket
Nettverket krever sin egen 12 V likestrømforsyning beskyttet av en 3 A sikring eller
effektbryter.
I et mindre NMEA 2000-system, kan tilkoblingen til strøm gjøres hvor som helst i systemet.
I større systemer bør tilkoblingen av spenning utføres sentralt i nettverksbussen for å utjevne
spenningsfallet i nettverket. Bruk en strømkabel uten terminering.
Ú Merk: Hvis du kobler til et eksisterende NMEA 2000-nettverk som allerede har egen
strømforsyning, må du ikke foreta en annen strømtilkobling på et annet sted i nettverket.
Kontroller at det eksisterende nettverket ikke forsynes av 24 V likestrøm.
Ú Merk: Ikke koble NMEA 2000-strømkabelen til de samme terminalene som
startbatteriene, autopilotdatamaskinen, baugpropellen eller andre strømkrevende
enheter.
Den følgende tegningen viser et typisk lite nettverk. Nettverksbussen består av direkte
sammenkoblede T-kontakter.

2
1

3
_

6
+

12 V DC

T

T

4

5

1

NMEA 2000-enhet

2

Kontakt til enhet

3

Droppkabel, må ikke overstige 6 m (20 fot)

4

Terminatorer

Kabling | R2009/R3016 Brukermanual

4

43

5

Nettverksbuss

6

Strømledning

Tilkobling av NMEA 0183-enheter
NMEA 0183-serieporten fungerer som både innganger (mottakere) og utganger (sendere) for
de ulike sensorene med IEC 61162-grensesnitt. Porten bruker standarden NMEA 0183
(seriebalansert) og kan konfigureres i programvaren for ulike overføringshastigheter opptil
38 400 baud.
Du finner informasjon om konfigurasjon av portene i "Serieporter" på side 51.
• R2009-enheten har en NMEA 0183-serieport med to innganger og to utganger. Kabel som
brukes: NMEA 0183-seriekabel.
• R3016-enheten har to NMEA 0183-serieporter med fire innganger og to utganger. Kabel
som brukes: NMEA 0183-høyhastighetsseriekabel.

NMEA 0183-seriekabel
Ú Merk: Bare R2009.
Kabelmerking: 032-0080-08. Delenummer: 000-11247-001.

4

4
5

3
2

6
7

8

2

1

Enhetskontakt (hann)

Knapp

6
1

8

Formål

Farge

1

Port 2

Mottaker B (Rx+)

Brun/hvit

2

Port 2

Mottaker A (Rx-)

Brun

3

Port 2

Mottaker B (Tx+)

Grønn/hvit

4

Port 2

Mottaker A (Tx-)

Grønn

5

Port 1

Mottaker B (Tx+)

Oransje/hvit

6

Port 1

Mottaker A (Tx-)

Oransje

7

Port 1

Mottaker A (Rx-)

Blå/hvit

8

Port 1

Mottaker B (Rx+)

Blå

Ú Merk: Bare R3016.
Kabelmerking: 032-0101-081. Delenummer: 000-12393-001.
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Støpsel på kabelen (hunn)

Port

NMEA 0183-høyhastighetsseriekabel

44

5

3

ETHERNET

NMEA2000

POWER NMEA0183 NMEA0183

4

Port.1
Talker

Port.1
Talker

1

HDMI

A

B

Port.2
Listener

*

Port.2
Listener

Port.1
Listener

2
3

Port.1
Listener

*

5
6

*
Knapp

Beskrivelse

A

Serie 1

B

Serie 2

1

Port 1 (sender)

2

Port 1 (mottaker)

3

Port 2 (mottaker)

4

Port 3 (sender)

5

Port 3 (mottaker)

6

Port 4 (mottaker)

*Serie 2-kabelen er identisk med Serie 1-kabelen. Derfor angir Serie 2-kabelledninger merket
som Port 1, Port 3, og kabler merket med Port 2 angir Port 4.

4

4
5

3
2

6
7

8

2

Venstre
kontakt

I/T

8

7

Støpsel på kabelen (hunn)

Høyre kontakt

Port 2 og Port 4

6
1

1

Enhetskontakt (hann)
Knap
p

5

3

Formål

Farge

Skjerming

Bar ledning

1

Port 2

Port 4

Mottaker B (Rx+)

Grønn

2

Port 2

Port 4

Mottaker A (Rx-)

Gul

3

Port 1

Port 3

Skjerming

Bar ledning

4

Port 1

Port 3

Felles

Sort

5

Port 1

Port 3

Mottaker B (Tx+)

Brun

6

Port 1

Port 3

Mottaker A (Tx-)

Hvit

Skjerming

Bar ledning

I/T

Port 1 og Port 3

7

Port 1

Port 3

Mottaker A (Rx-)

Gul

8

Port 1

Port 3

Mottaker B (Rx+)

Grønn
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Sende og motta
Unngå å koble til utgående datasetninger (Tx) fra flere enheter til noen serieinngang (Rx) på
enheten. RS422-protokollen er ikke ment for denne typen tilkobling, og dataene blir ødelagt
hvis mer enn én enhet sender samtidig. Utgangen (TX) kan imidlertid drive flere mottakere.
Antallet mottakere er begrenset og avhenger av mottaksmaskinvaren. Tre enheter er
vanligvis mulig.

Koble til en ekstern skjerm
R3016 inneholder HDMI-teknologi og har en HDMI-utgang som kan kobles til en ekstern
skjerm for å vise video et annet sted. Videoen har en oppløsning på 1366 x 768, og en
tilkoblet skjerm bør støtte den samme oppløsningen eller kunne tilpasses.
ETHERNET
HDMI-1

DVI-2

VIDEO-3 VIDEO-4NMEA2K SERIAL

USB

HDMI

NMEA2000 POWER NMEA0183 NMEA0183

POWER

1

3
2
4

1

Skjerm i MO-serien

2

HDMI-kabel

3

R3016

4

HDMI-kabel – vanntett tilkobling (brukes i utsatte installasjoner)

Ú Merk: Selv om HDMI-standarden ikke angir maksimal kabellengde, kan signalet svekkes
ved lange kabelstrekk. Bruk bare Navico- eller andre HDMI-godkjente kabler.
Tredjepartskabler bør testes før installasjon. På strekk over 10 m kan det være nødvendig
å legge til en HDMI-forsterker eller bruke HDMI-CAT6-adaptere.
Ú Merk: Noen HDMI-TV-skjermer kan bruke over-skanning, noe som faktisk vil beskjære
bildet og muligens føre til at viktig innhold går tapt. Se i håndboken for skjermen om det
finnes et alternativ for å deaktivere over-skanning eller justere skaleringen

46
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Programvareoppsett
Før radarsystemet tas i bruk, må det konfigureres en rekke innstillinger for at systemet skal
fungere som forventet.
Du får tilgang til de nødvendige dialogboksene for klargjøring i dialogboksen Innstillinger,
som åpnes fra hovedmenyen.
Dialogboksene under Innstillinger består av mange parametre som sjelden krever justering
etter første gangs oppsett. Alle innstillinger lagres i et ikke-flyktig minne. De fleste er
beregnet på å bli konfigurert av teknikeren som klargjør systemet, av operatøren ved første
gangs bruk, eller av en tekniker etter service eller utskiftning av deler i systemet.

Følgende områder må behandles under klargjøring og bør gjennomgås ett for ett. Du finner
mer informasjon i de detaljerte avsnittene.
1

Generelle systeminnstillinger. Gå til . "Systeminnstillinger" på side 47

2

Konfigurere eksterne sensorer. Se "Nettverksinnstillinger" på side 48

3

Radarinnstillinger. Se "Radarinnstillinger" på side 52

4

Egenskaper ved eget fartøy. Se "Eget skip" på side 57

Systeminnstillinger
Bruk dialogboksen System under Innstillinger for å angi grunnleggende innstillinger som
beskrevet nedenfor. Noen innstillinger kan kreve at systemet startes på nytt.
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Språk
Kontrollerer språket som brukes på denne enheten for paneler, menyer og dialogbokser.
Endring av språket kan føre til at enheten starter på nytt.

Knappelyd
Kontrollerer lydstyrken ved betjening av knapper og menyer.
Standardinnstilling: høyt

Tid
Kontrollerer den lokale tidssoneforskjellen og formatet for klokkeslett og dato.

Tilbakestill til standardinnstillinger
Lar deg velge hvilke innstillinger som skal gjenopprettes til standard fabrikkinnstillinger.

Strømkontroll
Ú Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig på kontrollenheten R2009.
Brukes for å angi kontrollenheten R2009 som underordnet strømkontroll.
Denne innstillingen er bare aktuell hvis den gule ledningen er koblet til tenningen eller til en
frittstående bryter som bruker 12 V/24 V.
Ú Merk: Du kan ikke bruke knappen STANDBY/BRILLIANCE (Standby/Lysstyrke) til å slå
av en enhet som er angitt som underordnet strømkontroll. Enheten slås av når
hovedenheten slås av, eller når strømmen kobles fra systemet.

Filer
Filbehandlingssystem, brukes til å søke etter innhold i enhetens internminne og innsatte SDkort.

Avansert
Viser et panel med mer avanserte innstillinger. Brukes til å angi hvordan systemet viser ulik
brukergrensesnittinformasjon. Kontrollerer i tillegg hvilke funksjoner som vises i grensesnittet.

Om
Viser informasjon om opphavsrett, programvareversjon og teknisk informasjon for denne
enheten.

Nettverksinnstillinger
Enheten har Ethernet-, NMEA 0183- og NMEA 2000-porter på baksiden slik at du kan koble
enheten til nettverket ditt. Bruk dialogboksen Nettverk under Innstillinger for å konfigurere
nettverk og koble til nettverksenheter.

48
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INFO
Viser status for Ethernet-tilkoblingen og enhetens IP- og MAC-adresser.

Enhetsnavn
Det er nyttig å tildele navn i systemer med mer enn én enhet av samme type og størrelse.
Når du ser på datakildene eller enhetslisten, vil det tildelte navnet være tilføyd standard
produktnavn + virtuell enhetsfunksjon for enkel identifikasjon.

Datakildevalg
Datakilder leverer sanntidsdata til systemet.
Dataene kan komme fra interne moduler i enheten (for eksempel intern GPS eller internt
ekkolodd) eller eksterne moduler som er koblet til NMEA 2000 eller via NMEA 0183 hvis det er
tilgjengelig på enheten.
Når en enhet er koblet til flere enn én kilde som leverer samme data, kan brukeren velge
foretrukket kilde. Før du velger kilde, må du kontrollere at alle eksterne enheter og NMEA
2000-nettverksbussen er koblet til og slått på.
Automatisk valg av datakilder

Alternativet Auto Select (Autovalg) ser etter alle kilder som er knyttet til enheten. Hvis flere
kilder er tilgjengelige for hver datatype, velges det ut fra en intern prioritetsliste. Dette
alternativet passer for de fleste installasjoner.
Ú Merk: Automatisk valg av datakilder kan ha blitt angitt allerede ved første gangs
oppstart. Det bør imidlertid gjøres på nytt hvis nye enheter er lagt til i nettverket i
ettertid.
Valg av avansert datakilde

Alternativet Avansert gjør det mulig å velge eller oppheve valg av datakilder manuelt.
Manuelt valg er som regel bare nødvendig når det finnes flere kilder for samme data, og
kilden som er valgt automatisk, ikke er ønsket kilde.

Enhetsliste
Utstyrslisten viser enhetene som leverer data. Dette kan inkludere en modul i enheten eller
en ekstern NMEA 2000-enhet.
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Når du velger en enhet i denne listen, vises det flere detaljer og handlinger:

Alle enheter kan tildeles et forekomstnummer via alternativet Konfigurer. Angi unike
forekomstnumre på eventuelle identiske enheter i nettverket slik at enheten kan skille
mellom dem. Data-alternativet viser alle data som sendes ut av enheten. Noen enheter viser
ytterligere alternativer som er spesifikke for enheten.
Ú Merk: Det er som regel ikke mulig å stille inn forekomstnummeret på et
tredjepartsprodukt.

Diagnostikk
NMEA 2000-fanen på diagnostikk-skjermvinduet kan inneholde nyttig informasjon for å
identifisere et problem med nettverket.
Ú Merk: Den følgende informasjonen tyder ikke alltid på et problem som lett kan løses
med en mindre justering av nettverksoppsettet eller tilkoblede enheter og deres aktivitet
i nettverket. Rx- og Tx-feil skyldes imidlertid mest sannsynlig problemer med det fysiske
nettverket, som kan løses ved å korrigere terminering, redusere nettverksbussen eller
dropplengdene eller redusere antallet nettverksnoder (enheter).
Bus State

Angir om nettverksbussen får strøm, men er ikke nødvendigvis koblet til noen datakilder. Hvis
nettverksbussen imidlertid vises som avslått, men det finnes strøm og et økende antall feil, er
det mulig at termineringen eller kabeltopologien er ukorrekt.
Mottaksoverflyt (Rx Overflows)

Enheten mottok for mange meldinger i bufferen før applikasjonen kunne lese dem.

50
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Mottaksoverløp (Rx Overruns)

Enheten inneholdt for mange meldinger i bufferen før driveren kunne lese dem.
Mottaker-/senderfeil (Rx/Tx Errors)

Disse to tallene øker når det finnes feilmeldinger, og går ned når meldinger mottas
problemfritt. Disse (i motsetning til de andre verdiene) er ikke kumulative antall. Under
normal drift skal disse være 0. Verdier rundt 96 og opp tyder på et nettverk fullt av problemer.
Hvis disse tallene blir for høye for en gitt enhet, kobles den automatisk av nettverksbussen.
Mottaker-/sendermeldinger (Rx/Tx Messages)

Viser faktisk trafikk inn og ut av enheten.
Bus Load

En høy verdi her tyder på at nettverket nesten har full kapasitet. Noen enheter justerer
overføringshastigheten automatisk hvis nettverkstrafikken er høy.
Fast Packet Errors

Kumulativ telling av eventuelle hurtigpakkefeil. Dette kan være et manglende bilde, et bilde i
feil rekkefølge osv. NMEA 2000-PGN-er består av opptil 32 bilder. Hele meldingen forkastes
når et bilde mangler.
Ú Merk: Rx- og Tx-feil skyldes ofte et problem med det fysiske nettverket som kan løses
ved å korrigere terminering, redusere nettverksbussen eller dropplengdene eller
redusere antallet nettverksnoder (enheter).
Tilbakestille tellere

Nullstiller alle tellere i NMEA 2000-fanen i dialogboksen Diagnostikk. Tellerne startes på nytt
umiddelbart.

SimNet-grupper
Funksjonen SimNet grupper brukes til å styre parameterinnstillinger, enten globalt eller i
enhetsgrupper. Funksjonen brukes på større fartøyer der flere SimNet-enheter er koblet til
nettverket. Når flere enheter tilordnes til den samme gruppen, vil en parameteroppdatering
på én enhet ha samme innvirkning på resten av gruppemedlemmene.

Kalibrering
En forskyvning (positiv eller negativ) kan brukes til å korrigere unøyaktigheter i båtens
hastighet, vanntemperatur, lufttemperatur, barometertrykk og dybde hentet fra NMEA 2000enheter.

NMEA 0183-oppsett
NMEA 0183-porten må stilles inn for å passe til hastigheten på tilkoblede enheter, og den kan
konfigureres til å sende ut kun de meldingene som kreves av lytteenhetene.

Serieporter

Angir overføringshastigheten ved utgang for enhetene som er koblet til NMEA 0183.
Overføringshastigheten skal stilles inn i samsvar med enhetene som er koblet til NMEA 0183inngangen og -utgangen. Inngangen og utgangen (Tx, Rx) bruker samme innstilling for
overføringshastighet.
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NMEA2000

POWER NMEA0183 NMEA0183

4

Port.1
Talker

1

HDMI

Port.1
Talker

ETHERNET

Port.1
Listener

A

B

Port.2
Listener

*

Port.2
Listener

2
3

Port.1
Listener

*

5
6

*
*Serie 2-kabelen (B) er identisk med Serie 1-kabelen (A). Derfor angir Serie 2-kabelledninger
merket som Port 1, Port 3, og kabler merket med Port 2 angir Port 4. Se "NMEA 0183høyhastighetsseriekabel" på side 44.
Serieutgang

Dette valget avgjør om dataene sendes ut via Tx-ledninger, og gjør det mulig å redigere
listen over utgangsmeldinger.
Serieutgangsmeldinger

Med denne listen kan du kontrollere hvilke meldinger som skal sendes til andre enheter fra
NMEA 0183-porten. På grunn av den begrensede båndbredden til NMEA 0183 anbefales det
å aktivere bare data som trengs. Jo færre meldinger som er valgt, desto høyere er
utgangshastigheten til de aktiverte meldingene.
Ofte brukte meldinger er som standard aktivert.

Radarinnstillinger

Utvidet PPI
Når dette alternativet er valgt, er radarvideoen utenfor peileområdet også synlig.

Dialogboksen Radar installation (Radarinstallasjon)
Innholdet i dialogboksen Radar Installation (Radarinstallasjon) avhenger av radarantennen
som er koblet til systemet; se tabellen nedenfor.
Samtlige alternativer er beskrevet i de neste avsnittene.
Alternativ

10 kW 25 kW 3G

4G

Halo

Radarkilde

x

x

x

x

x

Radarstatus

x

x

x

x

x

Antenneoppsett

x

x

x

x

x

Justere avstandsforskyvning

x

x

Justere bauglinje

x

x

x

x

x

Sektorblanking

x

Demping av sidelober
Innstilling
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x
x

x

x

x

Alternativ

10 kW 25 kW 3G

Justere lokal støydemping

4G
x

Halo
x

Justere åpent innstilt parkeringsvinkel

x

Halo-belysning

x

Tilbakestille radar til fabrikkoppsett

x

x

x

x

x

Ú Merk: Andre installasjonsalternativer er tilgjengelige for R3016 12U/6X -systemene. Du
finner mer informasjon i håndboken for klargjøring og vedlikehold av R3016 12U/6X.
Radarkilde

Det kan kobles flere antenner til radarkontrollenheten.
Bruk dette alternativet for å velge antennen som skal konfigureres.
Radarstatus

Primært for informasjon og hjelp til feilsøking.

Antenneoppsett

Denne funksjonen brukes for å angi posisjon og høyde for fartøyets radarsender og mottaker.

Sender og mottakerens omtrentlige posisjon på fartøyet må angis for å plassere konturen av
fartøyet ved visning av nære områdeinnstillinger.
Antennehøyden er høyden på antennen over vannlinjen, målt når fartøyet bærer en vanlig
last. Det er svært viktig å stille antennehøyden riktig, ettersom dette påvirker
sjøstøyfunksjonen. Ikke sett høyden til 0.
Justere avstandsforskyvning

Radarsveipet bør starte ved fartøyet (radarområde lik null). Du kan bli nødt til å justere
radarens avstandsforskyvning for å få det til. Hvis denne er satt opp feil, kan det vises en stor,
mørk sirkel i sentrum av sveipet. Du vil kanskje se at rette objekter som sjømurer eller moloer
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er bøyd eller har fordypninger. Objekter nær fartøyet kan se ut som om de er "trukket inn"
eller "dyttet ut".

Juster avstandsforskyvningen som vist nedenfor, når fartøyet er omtrent 45 til 90 m (50 til 100
yard) fra en brygge eller lignende med rette sider, som skaper et rettlinjet ekko på skjermen.
• Pek båten mot bryggen
• Juster styrkeinnstillingen til et rimelig godt bilde av ekkoet fra bryggen vises
Åpne dialogboksen Avstandsjustering og gjør følgende:
• Vri på betjeningshjulet for å justere avstandsforskyvningen slik at ekkoet fra bryggen vises
som en rett linje på skjermen
• Trykk på ENT-knappen for å lagre innstillingene

X

X

Justere bauglinje

Dette er for å innrette retningsmarkøren på skjermen etter fartøyets senterlinje. Denne
innstillingen kompenserer for eventuelle små feiljusteringer av sender- og mottakeren på
toppen av masten. Ukorrigerte feiljusteringer vil svekke målsporingen og kan føre til farlige
feiltolkninger av potensielle navigasjonsfarer.
Rett fartøyet mot et stasjonært, isolert objekt. Åpne dialogboksen Bauglinje og gjør følgende:
• Trykk på betjeningshjulet for å veksle mellom grov- og finjustering av bauglinjen
• Vri på betjeningshjulet for å justere bauglinjen slik at kurslinjen berører tuppen av det
valgte stasjonære objektet.
• Trykk på ENT-knappen og lukk dialogboksen Bauglinje

Sektorblanking

Hvis radaren er installert nær en mast eller struktur, kan det forårsake uønskede reflekser eller
forstyrrelser på radarbildet. Bruk funksjonen for sektorblanking for å hindre radaren i å sende i
den aktuelle retningen i opptil fire sektorer.
Ú Merk: Sektorene angis i forhold til radarens kurslinje. Peilingen for sektoren måles fra
baugen på fartøyet til senterlinjen i sektoren.
Demping av sidelober

Av og til kan det forekomme falske målekkoer ved siden av sterke målekkoer, for eksempel fra
store skip eller containerhavner. Dette skjer fordi ikke all den overførte radarenergien kan
fokuseres til én stråle av radarantennen og en liten mengde energi overføres i andre
retninger. Denne energien kalles sidelobeenergi og oppstår i alle radarsystemer.

54

Programvareoppsett | R2009/R3016 Brukermanual

Ekko fra sidelober ser ofte ut som buer.
Hvis radaren er montert i nærheten av metallgjenstander, øker sidelobeenergien fordi
strålefokuset er redusert.
Økt sidelobeekko kan fjernes ved hjelp av alternativet Sidelobe-demping. Åpne dialogboksen
og gjør følgende:
• Trykk på betjeningshjulet for å veksle mellom ikonene for manuell og automatisk justering
• Vri på betjeningshjulet for å justere verdien for det aktive ikonet

Bruk følgende fremgangsmåte for å justere sidelobedempingen:
1. Still inn radarområdet til mellom 1/2 nm og 1 nm, og still inn Demping sidelober til Auto.
2. Ta fartøyet til en plass hvor det er sannsynlig at sidelobeekko blir synlig. Dette kan være
nær et stort skip, en containerhavn eller en metallbro
3. Kjør rundt til du finner de sterkeste sidelobeekkoene i området
4. Slå AV automatisk sidelobedemping, og juster deretter kontrollen for sidelobedemping til
akkurat der sidelobeekko fjernes. Du må kanskje se på 5–10 radarsveip for å være sikker på
at de er fjernet
5. Kjør igjen rundt i området og juster verdien på nytt dersom sidelobeekko fremdeles vises
6. Trykk på ENT-knappen og lukk dialogboksen Sidelobe-demping
Innstilling

Innstillingsalternativene brukes for å stille inn radarsystemet for første gang. Innstillingen bør
utføres i et område med store og identifiserbare mål innen rekkevidde, og verdien må
justeres til den beste sveipevinkelen er funnet.
Åpne dialogboksen Tune (Innstilling) og gjør følgende:
• Trykk på betjeningshjulet for å veksle mellom ikonene for manuell og automatisk justering
• Vri på betjeningshjulet for å justere verdien for det aktive ikonet

Lokal støydemping

Konseptet ditt starter her.
Åpent innstilt parkeringsvinkel

Parkeringsvinkelen er antennens endelige hvileposisjon i forhold til radarens kurslinje når
radaren er satt i standby. Antennen slutter å rotere ved ønsket forskyvning.
Halo-belysning

Du kan styre nivået for den blå effektbelysningen på Halo-radarens sokkel. Belysningen har
fire mulige nivåer. Effektbelysningen kan bare justeres når radaren er i Standby-modus.
Ú Merk: Det er ikke sikkert at den blå effektbelysningen på sokkelen er tillatt der du ferdes
på sjøen. Undersøk de lokale forskriftene før du slår på den blå effektbelysningen.
Tilbakestille radar til fabrikkoppsett

Fjerner alle bruker- og installatørinnstillinger på radaren og gjenoppretter innstillingene fra
fabrikken. Brukes med forsiktighet. Noter gjeldende innstillinger først, og spesielt dem som er
angitt av operatøren hvis radaren allerede har vært i aktiv tjeneste.
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Radarpaletter
Forskjellige paletter er tilgjengelige for radarbildet og for målsporene.
Ú Merk: Palettfargen påvirker bare dagfarger. Nattfarger velges automatisk når lysstyrken
er justert til 80 % eller lavere.

Visning fra venstre
Ú Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig på kontrollenheten R2009.
Brukes for å optimalisere skjermen for visning fra venstre. Se "Visningsvinkel" på side 37.
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Eget skip

Konfigurere eget skip
Denne dialogboksen brukes til å angi plasseringen av CCRP- og GPS-sensorer.

• CCRP
- Angir den omtrentlige plasseringen av det felles referansepunktet. Dette er broen på
skipet og radiooperatørens tilholdssted. Når plasseringen av radarantennen også er
angitt, kan radaren beregne peiling og avstand for radarmål i forhold til CCRP.
• GPS-sensor
- Angir den omtrentlige plasseringen av den primære GPS-posisjonssensoren. Dette er
relevant for å plassere AIS-mål riktig på PPI-en.

MMSI
Angi fartøyets eget MMSI-nummer. Det hindrer fartøyet i å bli identifisert som et AIS-mål på
egen skjerm.
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Simulator
Du kan bruke simulatorfunksjonen til å se hvordan enheten fungerer i en stasjonær posisjon,
og uten at den er koblet til sensorer eller andre enheter.

Demomodus
I denne modusen går enheten automatisk gjennom hovedfunksjonene til produktet ved å
bytte skjermvinduer automatisk, justere innstillinger, åpne menyer og så videre.
Ú Merk: Demomodus er beregnet på demonstrasjoner hos forhandlere eller i
utstillingsrom.

Simulatorkildefiler
Du kan velge hvilke datafiler som skal brukes i simulatoren. Et sett med kildefiler er inkludert i
systemet, og du kan importere filer ved å sette inn et kort i kortleseren. Du kan også bruke
egne loggdatafiler som er tatt opp, i simulatoren.

Avanserte simulatorinnstillinger
Du kan bruke Avanserte simulatorinnstillinger til å styre simulatoren manuelt.

GPS-kilde
Velger hvor GPS-data genereres fra.
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Hastighet og kurs
Brukes til å angi verdier manuelt når GPS-kilde er satt til Simulert kurs. GPS-data, inkludert
hastighet og kurs, kommer ellers fra den valgte kildefilen.

Velg startpunkt
Gjør det mulig å angi koordinater som et startpunkt.
Ú Merk: Dette alternativet er bare tilgjengelig når GPS-kilde er satt til Simulert kurs.
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Vedlikehold
Forebyggende vedlikehold
Enheten inneholder ingen komponenter som trenger vedlikehold under bruk. Brukeren må
derfor bare utføre en svært begrenset mengde forebyggende vedlikehold.
Når enheten ikke er i bruk, anbefales det at du alltid tar på det beskyttende soldekselet som
følger med.

Rengjøre skjermenheten
En egnet rengjøringsklut bør brukes til å rengjøre skjermen når det er mulig. Bruk rikelig med
vann for å løse opp og fjerne saltrester. Krystallisert salt kan skrape opp belegget hvis du
bruker en fuktig klut. Bruk så lite trykk på skjermen som mulig.
Når merker på skjermen ikke kan fjernes bare ved hjelp av kluten, bruker du en 50/50blanding av varmt vann og isopropylalkohol til å rengjøre skjermen. Unngå kontakt med
løsemidler (aceton, mineralterpentin og så videre) eller ammoniakkbaserte
rengjøringsprodukter, ettersom disse kan skade antireflekslaget eller pyntedekselet i plast.
Det anbefales at soldekselet monteres når enheten ikke er i bruk i en lang periode, for å
hindre UV-skade på pyntedekselet i plast.

Rengjøre døren til medieporten
Rengjør døren til medieporten jevnlig for å unngå krystallisert salt på overflaten, noe som kan
medføre at vann lekker inn i kortsporet.

Kontrollere knappene
Kontroller at ingen knapper står fast i nedtrykket posisjon. Hvis en knapp står fast, lirker du på
den for å få den tilbake til normalen.

Kontrollere tilkoblingene
Tilkoblingene bør bare undersøkes visuelt.
Dytt tilkoblingspluggene inn i kontakten. Hvis tilkoblingspluggene er utstyrt med en lås,
kontrollerer du at den er i riktig posisjon.

NMEA-datalogging
Alle serieutgangsmeldinger som sendes via NMEA TCP-tilkoblingen, logges i en intern fil. Du
kan eksportere og se gjennom denne filen i forbindelse med vedlikehold og feilsøking.
Den maksimale filstørrelsen er forhåndsdefinert. Hvis du har lagt til flere andre filer i systemet
(filopptak, musikk, bilder, PDF-filer), kan dette redusere den tillatte filstørrelsen for loggfilen.
Systemet logger så mye data som mulig innenfor begrensningen på filstørrelsen, og
begynner deretter å overskrive de eldste dataene.
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Eksportere loggfilen
Loggfilen kan eksporteres fra dialogboksen Filer.
Når du velger loggdatabasen, blir du bedt om å velge en målmappe og et filnavn. Når dette
er godtatt, skrives loggfilen til den valgte plasseringen.

Programvareoppgraderinger
Den nyeste programvaren er tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet vårt, www.navico.com/
commercial.
Detaljerte instruksjoner for installasjon av programvaren følger med oppgraderingsfilene.

Ta sikkerhetskopi av systemdata
Det anbefales å kopiere systeminnstillingsfilene regelmessig som en del av
sikkerhetskopieringsrutinen. Filene kan kopieres til et kort som settes inn i kortleseren. Se
"Filer" på side 48.
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Varslingssystemet
Systemet vil kontinuerlig se etter farlige situasjoner og systemfeil når det er i drift.

Type varslinger
Systemet har tre varseltyper:
• Alarmer Dette er systemvarslingen som har høyest prioritet, og som aktiveres når det
oppstår en situasjon som kan føre til kollisjon med et annet fartøy, eller i tilfeller som har
kritisk innvirkning på funksjonene eller systemets ytelse. En alarm ledsages av et lydsignal
(3 korte signaler som gjentas hvert 7. sekund), og alarmikonet blinker til alarmen blir
bekreftet.
• Advarsler Dette er varsler med lavere prioritet, som informerer om forhold som kan føre til
uønsket systemrespons eller feil hvis ingen handlinger utføres. En advarsel ledsages av et
lydsignal (2 korte signaler som gjentas hvert 2,5. sekund), og advarselsikonet blinker til
advarselen blir bekreftet.
• Cautions (Forholdsregler): Dette er informasjon om farer og potensielt farlige objekter
som krever oppmerksomhet. Varsler om forholdsregler har ikke noe lydsignal.

Varslinger
Når et varsel utløses, vises varselet i Varsler-vinduet. Alarmer og advarsler forblir i Varslervinduet til årsaken til alarmen/advarselen er blitt bekreftet.
Varslene vises i sortert rekkefølge. Sorteringsrekkefølgen er grad av alvorlighet (dvs. alarm
foran advarsel), og deretter etter alder.
Alarmer og advarsler har ulike statuser:
• Aktiv – ikke bekreftet, lyd ikke slått av
• Aktiv – ikke bekreftet, lyd slått av
• Aktiv – bekreftet
• Aktiv – ansvaret overført til en annen arbeidsstasjon
• Rettet opp – ikke bekreftet
Når en opprettet varsling blir bekreftet, forsvinner den fra Varsler-vinduet.
Forholdsregler bekreftes ikke, og de forsvinner fra systemet når de er rettet opp.
Forholdsregler har derfor bare en aktiv status.
Flere beslektede varsler samles og vises i Varsler-vinduet som ett element med
samlingssymbolet ved siden av varslingssymbolet. Samlingssymbolet har status som ikke
bekreftet hvis minst ett varsel i den samlede listen ikke er bekreftet. Varslene på listen må
bekreftes enkeltvis.
Tabellen nedenfor viser varslingsikon og atferd avhengig av om varslingen er aktiv, bekreftet,
overført eller rettet opp.
Varseltype

Ikon

Alarm

Status

Indikasjon

Aktiv – ikke bekreftet,
lyd ikke slått av

• Blinkende symbol
og beskrivende
tekst
• Lydsignal

Aktiv – bekreftet

• Stillestående
symbol og
beskrivende tekst
• Ikke lydsignal

Rettet opp – ikke
bekreftet
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• Blinkende symbol
og beskrivende
tekst
• Ikke lydsignal

Varseltype

Ikon

Status

Indikasjon

• Blinkende symbol
og beskrivende
Aktiv – ikke bekreftet,
tekst
lyd ikke slått av
• Lydsignal
• Blinkende symbol
og beskrivende
Aktiv – ikke bekreftet,
tekst
lyd slått av
• Ikke lydsignal

Advarsel

Aktiv – bekreftet

• Stillestående
symbol og
beskrivende tekst
• Ikke lydsignal

Aktiv – ansvar
overført

• Stillestående
symbol og
beskrivende tekst
• Ikke lydsignal

Rettet opp – ikke
bekreftet

• Blinkende symbol
og beskrivende
tekst
• Ikke lydsignal

Forholdsregel

Aktiv

• Stillestående
symbol og
beskrivende tekst
• Ikke lydsignal

Bekrefte varsler
Funksjonstasten for Varsler er merket Varsel Bekrefte hvis det er en ubekreftet alarm eller
advarsel i systemet.
Du bekrefter den siste alarmen eller advarselen ved å trykke på funksjonstasten Varsel
Bekrefte. Markøren flyttes da automatisk til Varsler-vinduet, og du kan bruke piltastene til å
gå oppover og nedover i listen over varsler.
Trykk på den samme funksjonstasten på nytt for å godkjenne varsler fra toppen av Varslervinduet. Varslene sorteres etter grad av alvorlighet (dvs. alarm foran advarsel), og deretter
etter alder.
Hvis det ikke finnes noen aktive varsler eller advarsler, er funksjonstasten merket Varsler. Når
du trykker på den tasten, flyttes markøren til Varsler-vinduet.
Trykk på knappen EXIT (Avslutt) for å lukke Varsler-vinduet.
Når en alarm eller advarsel blir bekreftet, slutter varslingsikonet å blinke og endres til ikonet
for bekreftede varsler. Sirenen fortsetter å lyde hvis det gjenstår ubekreftede alarmer eller
advarsler, hvis ikke slås lyden av.
Det bekreftede varselet flyttes ikke til sin nye plass i sorteringsrekkefølgen før det har gått 2
sekunder uten at noen varsler er blitt bekreftet.
Alle varsler beholdes i Varsler-vinduet til årsaken til alarmen er fjernet.

Dialogboksen Varsler
Dialogboksen Varsler viser en liste over aktive varsler sammen med en historikkliste med de
siste 100 varslene. Alle varslene i dialogboksen Varsler har tidsstempel.
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Et varsel flyttes til historikklisten etter at varselet er fjernet fra Varsler-vinduet.

Alfabetisk oversikt over alarmer
Forkortelser for varseltype:
• C Forholdsregel (Caution)
• W Advarsel (Warning)
• A Alarm
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Varselty
pe

Varseltekst

Beskrivelse

AIS Capacity 95%

Behandling/visning av AIS-mål er i ferd med å
overskrides.

C

AIS Capacity Full

AIS-kapasiteten overskredet.

W

AIS FAIL

AIS-feil

C

AIS FAIL

Feil – AIS ikke brukt

C

AIS TGT in GZ

AIS-mål i alarmsone

W

AIS TGT Lost: #

AIS-mål er tapt

W

AZI FAIL

Feil på radarantenne

W

BAM HBT Lost

BAM-puls tapt

C

Dangerous AIS TGT

CPA- eller TCPA-verdier for et aktivert AIS-mål er lavere
enn angitte grenser

A

Dangerous TT

CPA- eller TCPA-verdier for et sporet AIS-mål er lavere
enn angitte grenser

A

EPFS speed FAIL

Feil – posisjonskilde ikke brukt

C

EPFS speed FAIL

Posisjonskildefeil

W

Geodetic Datum FAIL Geodetisk informasjonssvikt

W

GYRO FAIL

Gyrokompassfeil

W

GYRO FAIL

Feil – gyrokompass ikke brukt

C

HDG FAIL

Feil på sporingsmarkør

W

Magnetron EOL

Magnetron-levetiden omme

C

POSN Invalid

Ugyldig posisjon

W

POSN Unavailable

Posisjon ikke tilgjengelig

W

RADAR FAIL

TXRX-feil på radar

W

REF TGT Lost

Referansemål tapt

W

SOG FAIL

Feil på hastighet over grunn

W

Speed LOG FAIL

Loggfeil, ikke brukt hastighet

C
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Varselty
pe

Varseltekst

Beskrivelse

Speed LOG FAIL

Loggfeil, hastighet

W

SPD Long. Axis FAIL

Feil på data for lengdeaksens hastighet

W

SPD Tran. Axis FAIL

Feil på data for tverraksens hastighet

W

STW FAIL

Feil på hastighet gjennom vann

W

TGT in GZ

Sporet mål innenfor fartøyets alarmsone

W

Train TGT CPA FAIL

CPA for slept mål utenfor rekkevidde

W

Train TGT TCPA FAIL

TCPA for slept mål utenfor rekkevidde

W

TRIG FAIL

Utløserfeil

W

TT Capacity 95 %

Behandling/visning av sporet mål er i ferd med å
overskrides

C

TT Capacity Full

Kapasitet for sporet mål overskredet.

W

TT Lost: #

Sporet mål er tapt

W

UTC Data FAIL

UTC-datasvikt

W

VID FAIL

Feil på radarvideo

W

Reserveordninger for betjeningsmoduser
Tabellen nedenfor viser mulige feilkategorier, og hvilke operasjoner som kan eller ikke kan
utføres når feilen oppstår.
Feil

Retningsfeil

Mulig varsel

GYRO FAIL

Feil på hastighet Speed LOG FAIL
gjennom vann
STW FAIL

Feil på kurs og
hastighet over
grunn

Reserveordnin Utkoblet funksjon
g
Automatisk
bytte til modus
for relativ
bevegelse
retning opp

• AIS
• Velge/spore radarmål

Mulig å angi
manuell
hastighet

• AIS

Automatisk
bytte til relativ
Speed LOG FAIL
bevegelse,
• Sanne vektorer
SOG FAIL
relative vektorer
EPFS speed FAIL
og
sjøstabilisering

POSN Invalid
Feil på
POSN
posisjonsinndata
Unavailable
Feil på
radarbilde

RADAR FAIL

Feil på AISinndata

AIS FAIL

• AIS
Mulig å vise
målinformasjon
på basis av AISdata
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• AIS
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Begreper og forkortelser
ACK

Bekrefte

ACQ

Hente

AZ

Hentesone

ADJ

Justere, Justering

ALT

Høyde over havet

AIS

Automatisk identifikasjonssystem

AM

Amplitudemodulasjon

ANCH

Ankervakt

ANT

Antenne

AP

Autopilot

APR

April

ARPA

Hjelpemiddel for automatisk radarplotting

AUD

Lyd

AUTO

Automatisk

AZ

Hentesone

AZI

Kompassindikator

BCR

Område for baugkryssing

BCT

Tid for baugkryssing

BKGND

Bakgrunn

BRG

Peiling

BRILL

Lysstyrke på skjerm

BWW

Peiling fra veipunkt til veipunkt

C UP

Kurs opp

CCRP

Konsekvent felles referansepunkt

CENT

Sentrum

CNCL

Avbryt

COG

Kurs over grunn

CONT

Kontrast

CPA

Nærmeste passeringspunkt

CPU

Sentralprosessorenhet

CRS

Kurs

CTS

Kurs som skal styres

CURS

Markør

DAY/NT

Dag/natt

DECR

Reduser

DEG

Grader

DEL

Slett

DGPS

Differensiell GPS

DISP

Skjerm

DIST

Avstand

DPTH

Dybde

DR

Dead Reckoning (Bestikkregning).

DSC

DSC-anrop
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DW

Dypt vann

EBL

Elektronisk peilelinje

ECDIS

Elektronisk kartvisnings- og informasjonssystem

ECS

Elektronisk kartsystem

EGNOS

European Geo-Stationary Navigational Overlay System

ENCSOG

Automatisk sjøkart

EP

Estimated Position (Anslått posisjon).

EPFS

Electronic position-fixing system (Elektronisk system for
fastlegging av posisjon).

EPIRB

Nødposisjonsanvisende radiofyr

EQUIP

Utstyr

ERBL

Automatisk område- og peilelinje

ETA

Estimert ankomsttid

ETD

Estimert avgangstid

EZ

Eksklusjonssone

FK

Funksjonstast

FMCW

Frekvensmodulert konstant bølge

FS

Hurtigskanning

FWD

Fremover

GAS

System for å unngå grunnstøting

GEOG

Geografisk

GLONASS

Global Orbiting Navigation Satellite System

GMDSS

Global Maritime Distress And Safety System

GND TRK

Bunnsporing

GNDSTAB

Grunn stabilisert

GNSS

Satellittbasert navigasjonssystem

GPS

Globalt posisjoneringssystem

GZ

Alarmsone

H UP

Retning opp

HDG

Retning

HL

Kurslinje

HR

Timer

I/O

inngang/utgang.

IBS

Integrert brosystem

ID

Identifikasjon

IN

Inngang

INIT

Initialisering

INS

Integrert navigasjonssystem

IR

Støydemping

IRCS

Integrert radiokommunikasjonssystem

ISW

Interswitch

Km

Kilometer

KN

Knop

LBL

Etikett

LIM

Grense

LOST TGT

Tapt mål
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LP

Lang puls

m

Meter

MIN

Minimum

MIN

Minutter

MKR

Markering

MOB

Mann overbord

MP

Middels puls

MSTR

Hoved-

N UP

Nord opp

NAV

Navigasjon

NC

Vanligvis lukket

NLT

Ikke mindre enn

NM

Nautisk mil

NMT

Ikke mer enn

NR

Støydemping

NUC

Ikke under kommando

OFF CENT

Avvik

OFFTRK

Av sporet

OS

Eget skip

OUT

Utgang

PAD

Varslet fareområde

PAST POSN

Tidligere posisjon

PCB

Trykt kretskort

PI

Parallell indekslinje

PL

Pulslengde

PM

Ytelsesmåler

POSN

Posisjon

PPC

Varslet kollisjonspunkt

PRF

Pulsrepetisjonsfrekvens

PWR

PWR

R BRG

Relativ peiling

R CRS

Relativ kurs

R VECT

Relativ vektor

RAD

Radius

Regn

Regndemping

RCDS

Visningssystem for rasterkart

referansespenning,

Ekkoreferanse

REF SOG

Ekkoreferansehastighet

REL eller R

Relativ

RM

Relativ bevegelse

RM (R)

Relativ bevegelse (relative spor)

RM (T)

Relativ bevegelse (sanne spor)

RNC

Rastersjøkart

RNG

Område

ROT

Svinghastighet
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RR

Avstandsringer

RTE

Rute

RX

Mottaker

SAF CON

Sikkerhetskontur

SAR

Søk og redning

SC/SC

Skanning til skanning

SDME

Måleutstyr for hastighet og distanse

SEA

Sjødemping

SEL

Velg

SENC

Systemets elektroniske sjøkart

SNR

Signal til støy-forhold

SOG

Hastighet over grunn

SP

Kort puls

SPD

Hastighet

SRNC

Systemets rastersjøkart

STAB

Stabilisert

STBD

Styrbord

STBY

Standby

STW

Speed Through Water (Hastighet gjennom vann)

T BRG

Sann peiling

T CRS

Sann kurs

T SPD

Sann hastighet

T VECT

Sann vektor

TB

Målutvidelse

TCPA

Tid før nærmeste passeringspunkt

TE

Forstørr mål

TGT

Mål

Tgt exp

Målforstørrelse

Th

Målterskel

TM

Sann bevegelse

TPR

Transponder

TRIAL

Testmanøver

TRIG

Triggerpuls

TRK

Spor

TRKG

Sporing

Sporing

Gjenværende tid

TS

Målseparasjon

TWOL

Tid før svingstartlinje

TX

Sende, sender

TX/RX

Sender og mottaker

UPS

Avbruddsfri strømforsyning

VRM

Variabel områdemarkering

VTS

Maritim trafikksentral

WOL

Svingstartlinje

WOP

Svingstartpunkt
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Reservedeler og tilbehør
Den mest oppdaterte oversikten over reservedeler og tilbehør er tilgjengelig fra
produktområdet på www.navico.com/commercial.

Alternativer og tilbehør for R2009
Enhet

Delenummer

Kontrollenhet O2000

000-12189-001

Micro-C T-kontakt

000-0119-79

NMEA 2000-kabel, 1,8 m (6 fot)

000-0127-53

NMEA 2000-kabel, 4,6 m (15 fot)

000-0119-86

NMEA 2000-strømkabel

000-0119-75

NEP-2-nettverksutvidelse

000-10029-001

Reservedeler og servicepakker for R2009
Enhet

Delenummer

Kontrollenhet O2000

151-10369-001

Kontrollenhet R2009

151-10366-001

Soldeksel

000-12413-001

Servicepakke til frontdeksel

000-12398-001

Tastatursett til radar

000-12401-001

SD-servicepakke

000-12402-001

Sett for remontering av deksel

000-12403-001

SD-dørsett

000-12407-001

Monteringspakke til dashbord

000-12409-001

Monteringspakke til brakett

000-12411-001

NMEA 0183 seriekabel, 2 m (6,6 fot)

000-11247-001

Strømledning

000-00128-001

Alternativer og tilbehør for R3016
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Enhet

Delenummer

Kontrollenhet O2000

000-12189-001

HDMI-DVI-kabel, 1,5 m (5 fot)

000-12427-001

Micro-C T-kontakt

000-0119-79

NMEA 2000-kabel, 1,8 m (6 fot)

000-0127-53

NMEA 2000-kabel, 4,6 m (15 fot)

000-0119-86

NMEA 2000-strømkabel

000-0119-75

NEP-2-nettverksutvidelse

000-10029-001
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Reservedeler og servicepakker for R3016
Enhet

Delenummer

Kontrollenhet O2000

151-10369-001

Kontrollenhet R3016

151-10368-001

Soldeksel

000-12414-001

Servicepakke til frontdeksel

000-12399-001

Tastatursett til radar

000-12401-001

SD-servicepakke

000-12402-001

Sett for remontering av deksel

000-12404-001

SD-dørsett

000-12408-001

Monteringspakke til dashbord

000-12410-001

Monteringspakke til brakett

000-12412-001

Høyhastighets NMEA 0183-seriekabel, 2 m (6,6 fot)

000-12393-001

Strømledning

000-00128-001
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Tekniske spesifikasjoner
Ú Merk: Du finner den mest oppdaterte spesifikasjonslisten på: www.navico.com/
commercial

Oversikt
Skjermstørrelse
R2009 9-tommers stående
R3016 16-tommers liggende
Lysstyrke på skjermen
R2009 ≤ 1200 cd/m2
R3016 300 cd/m2
Nettverksfunksjon
R2009 2 stk. NMEA 0183, 1 stk. NMEA 2000, 1 stk. Ethernet
R3016 4 stk. NMEA 0183, 1 stk. NMEA 2000, 1 stk. Ethernet
Videointegrering
R2009 Ingen
R3016 1 stk. HDMI-utgang (støttede oppløsninger: 1366 x 768)

Skjerm
Skjermoppløsning
R2009 480 x 800
R3016 1366 x 768
Skjermtype
R2009 9-tommers LED-skjerm med bakgrunnsbelysning TFT LCD
R3016 16-tommers LED-skjerm med bakgrunnsbelysning TFT LCD

Teknisk/miljø
Driftstemperatur

-15 til +55 °C / 5 til 131 °F

Vanntetthetsstandard/
klassifisering

IPX6 og IPX7
• IEC/EN60945

Angitte standarder
Mål

Ú

Merk: Den nyeste informasjonen om produktets
samsvar finner du på produktnettsiden.

Se "Dimensjonstegninger" på side 75

Vekt
R2009 1,95 kg / 4,3 lb
R3016 4 kg / 8,8 lb
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Strøm
Forsyningsspenning

12–24 V likestrøm

Strømforbruk
R2009 11 W
R3016 20 W

Sikker kompassavstand
Sikker avstand til
Sikker avstand til et
styringens
standard magnetkompass
magnetkompass
Kontrollenhet R2009

0,34 m

0,25 m

Kontrollenhet R3016

0,65 m

0,43 m
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Menytre
Illustrasjonen nedenfor viser hovedmenyen og undermenyene på første nivå.
Hovedmeny
Radarkilde
TT/AIS
Fartskilde
PPI-symboler
Alarmsoner
Finjustere
Avansert
Innstillinger...

≡







TT/AIS meny
Avbryt alt
Kanseller valgt mål
CPA-/TCPA-grense...
AIS

Data...
Fartskilde meny
Stabilisering
Fartskilde

[=]
≡

PPI-symboler meny
[=]
Range rings
Heading line off
Overlay graphic off
Alarmsoner meny
Alarmsone 1
Juster
Utforming
Alarm når
Alarmsone 2
Juster
Utforming
Alarm når
Følsomhet
Finjustere meny
Auto
Tune

[√]

[=]
[=]
[√]

[=]
[=]
[------]

[√]
[------]

Avansert meny

Markør ENTER meny
Velg mål
Kanseller mål
Velg/Fjern som mål
Velg AIS
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Brukermodus
Terskel
IR
Støydemping
Målutvidelse
Målforstørrelse
Målseperasjon
Hurtigskanning

≡
[------]
≡
≡
≡
≡
≡
[√]

Kontrollenhet R2009
247 mm (9.72”)
224 mm (8.81”)

280 mm (11.02”)

67 mm
(2.63”)

260 mm (10.23”)

111 mm (4.37”)
219 mm (8.62”)

135 mm (5.31”)

Kontrollenhet R3016
505 mm (19.88”)
455 mm (17.91”)

67 mm
(2.63”)

280 mm (11.02”)
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Dimensjonstegninger

+

_

477 mm (18.77”)
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120 mm (4.72”)
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Stikkordregister
A

P

AIS-mål
Symboler 27
Autovalg
Kilder 49
Avansert valg
Kilder 49
Avanserte systeminnstillinger 48

Panelmontering 38
Programvareoppgradering 61

D
Datakildevalg 49
Demomodus 58
Diagnostikk 50

Radarmål
Symboler 25
Radar
Målforstørrelse 35
Støy 34
Terskel 34
S

G

SimNet-grupper 51
Simulator 58
Demomodus 58
Kildefiler 58
Skjermbilde 16
Språk 48
Systeminnstillinger
Avansert 48
Knappelyd 48
Om opphavsrett og denne enheten 48
Språk 48
Tid 48

Garanti 3

T

I

Ta sikkerhetskopi av systemdata 61
Tekniske spesifikasjoner 72
Tid 48
Tilbakestill til standardinnstillinger 48
Tilbakestille tellere 51

E
Enhetsliste 49
Enhetsnavn 49
F
Filer, behandling 48
Forebyggende vedlikehold 60
Forskyvning for nettverksenheter 51
Funksjoner, slå på 48

Installasjon
Montering 36
K
Kalibrering
Forskyvning for nettverksenheter 51
Kilder
Auto Select (Autovalg) 49
Avansert, manuelt valg 49
Opphev valg 49
Knappelyd 48
M
Montering
Panel 38
Plass 36
N
Nettverksinnstillinger 48
NMEA-datalogging 60
NMEA
Eksportere loggfil 61
O
Om denne enheten 48
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R
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V
Varslinger 62

*988-11083-001*

www.navico.com/commercial

