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Kapitel 1: Vigtige oplysninger

Sikkerhedsbemærkninger
Advarsel: Installation og betjening
af produktet
Produktet skal installeres og betjenes i
overensstemmelse med de medfølgende
anvisninger. Hvis anvisningerne ikke følges kan
der opstå fare for personskader, skader på fartøjet
og/eller tab af funktionalitet.

Advarsel: Mulig antændingskilde
Produktet er IKKE godkendt til brug på steder med
farlige/brændfarlige stoffer. Det må IKKE anbringes
på steder med farlige/brændfarlige stoffer (fx i
motorrum eller i nærheden af brændstoftanke).

Advarsel: Højspænding
Dette produkt indeholder højspænding. Justeringer
kræver specielle serviceproducedurer og
værktøj, der kun er tilgængeligt for kvalificerede
serviceteknikere. Der er ingen justeringer eller
dele, der kan repareres af brugeren. Operatøren
må aldrig fjerne dækslet eller forsøge at reparere
produktet.

Advarsel: Grundlæggende
information om produktet
Før der tændes for strømmen til dette produkt
skal du sikre, at det er korrekt forbundet til stellet
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
vejledning.

Advarsel: Positive jordforbindelser
Denne enhed må ikke sluttes til et system, som har
en positiv jordforbindelse.

Advarsel: Sluk strømforsyningen
Sørg for, at bådens strømforsyning er slået FRA,
inden du påbegynder installationen af produktet.
Du må IKKE tilslutte eller afbryde forbindelsen til
udstyr, når strømmen er slået til - med mindre du
rådes til at gøre det i dette dokument.

Advarsel: Betjening af
fiske-ekkoloddet
• Betjen ALDRIG fiske-ekkoloddet, hvis ikke båden
er i vandet.

• Rør ALDRIG ved transducerens overflade, når
der er tændt for strømmen.

• SLUK for fiske-ekkoloddet, hvis der er mulighed
for dykkere inden for 7,6 m (25 ft) afstand af
transduceren.

Advarsel: Transducerkabler
Træk ikke transducerkablet ud, mens produktet
er tændt, da der kan opstå gnister. Hvis
transducerkablet ved et uheld trækkes ud, mens
produktet er tændt, skal du slukke for produktet,
sætte kablet i igen og derefter tænde for strømmen
igen.

FORSIGTIG: Beskyttelse af
strømforsyning
Når produktet installeres, skal du sikre dig, at
strømforsyningen er beskyttet med en passende
sikring eller et ræle.

FORSIGTIG: Undlad at skære
transducerkabler
• Sonarydeevnen reduceres betydeligt, når
transducerkablet skæres. Hvis der er skåret i
kablet, kan det ikke repareres og skal udskiftes.

• Hvis der skæres i transducerkablet, ugyldiggøres
garantien og det europæiske CE mærke.

FORSIGTIG: Reparation og
vedligeholdelse
Produktet har ingen dele, der kan repareres
af brugeren. Enhver form for vedligeholdelse
og reparation bør varetages af en autoriseret
Raymarie-forhandler. Reparationer udført af
ikke-autoriserede personer, kan medføre at
garantien ophæves.

Generel Information

Vandindtrængning
Ansvarsfraskrivelse vedr. vandindtrængning
På trods af at Raymarines produkter mere end overholder
kravene i IPX6 og IPX7 standarden, er det muligt, at der kan
forekomme vandindtrængning og deraf følgende funktionsfejl,
hvis Raymarine udstyret udsættes for trykspuling. Raymarines
garanti dækker ikke skader, der er sket som følge af trykspuling.

EMC-retningslinjer for installation
Raymarines udstyr og tilbehør overholder de relevante regler
for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for at minimere den
elektromagnetiske interferens på tværs af udstyret og den effekt,
som en sådan interferens kan have på systemet
Det er vigtigt, at systemet installeres korrekt for at minimere
elektromagnetisk interferens.
Vi anbefaler følgende for at opnå den optimale beskyttelse mod
elektromagnetisk interferens:

• Raymarine-udstyr og tilsluttede kabler bør:

– anbringes mindst 1 m fra andet udstyr, der udsender
radiosignaler eller kabler, der bærer sådanne, f.eks.
VHF-radioer, -kabler og -antenner. Hvis udstyret bruges i
nærheden af SSB-radioer, bør afstanden være mindst 2 m.

– anbringes mere end 2 m fra radarstråler. En radarstråle
spredes normalt 20 grader opad og nedad i forhold til
strålingens midtpunkt.

• Produktet bør strømføres vha. et andet batteri, end det der
bruges til startmotoren. Dette er vigtigt for at forhindre fejl og
datatab, der kan opstå, hvis startmotoren ikke har sit eget
batteri.

• Der bør anvendes korrekte kabler fra Raymarine.

• Kabler må ikke forkortes eller forlænges, med mindre det
gennemgås i installationsvejledningen.

Bemærk: I de tilfælde, hvor begrænsninger på
installationsstedet forhindrer dig i at overholde en eller
flere af ovenstående anvisninger, skal du adskille elektrisk
udstyr så meget som muligt for at undgå elektromagnetisk
interferens.
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Støjafskærmende ferritter
Der er monteret støjafskærmende ferritter på nogle af
Raymarines kabler. Disse er vigtige for at minimere den
elektromagnetiske interferens. Hvis det er nødvendigt at fjerne
en ferrit (f.eks. under installation eller vedligeholdelse), skal den
anbringes på det rette sted igen, inden produktet tages i brug.
Du må kun bruge ferritter af den rette type, leveret af en
autoriseret Raymarine-forhandler.

Forbindelser til andet udstyr
Krav om ferritter på kabler, der ikke er fra Raymarine
Hvis dit Raymarie-udstyr skal sluttes til andet udstyr med et
kabel, der ikke er fra Raymarine, SKAL der sættes en ferrit på
kablet i nærheden af Raymarine-enheden.

Overensstemmelseserklæring
Raymarine UK Ltd. erklærer, at dette produkt overholder de
væsentlige krav i EMC-direktiv 2004/108/EF.
Det originale overensstemmelsescertifikat kan findes på den
pågældende produktside på www.raymarine.com.

Bortskaffelse af produktet
Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med
WEEE-Direktivet.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic
Equipment) fastslår, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr
skal genbruges. Selv om WEEE-direktivet ikke gælder for alle
Raymarine-produkter, støtter vi genbrugspolitikken, og vi beder
dig om at sætte dig ind i den korrekte bortskaffelse af produktet.

Garantiregistrering
Du kan registrere ejeskabet af dit Raymarine produkt på
www.raymarine.com og registrere online.
Det er vigtigt, at du registrerer dit produkt, hvis du vil udnytte alle
garantifordelene. På pakken til dit udstyr er der et mærkat med
serienummeret på din enhed. Du skal bruge dette serienummer,
når du registrerer produktet. Lad mærkaten sidde eller opbevar
den til senere brug.

IMO og SOLAS
Udstyret, der er beskrevet i dette dokument er beregnet til
brug på lystbåde og erhvervsfartøjer, der ikke er omfattet
af transportbestemmelserne fra IMO (Den internationale
søfartsorganisation) og SOLAS (international konvention om
sikkerhed for menneskeliv på søen).

Teknisk nøjagtighed
Såvidt vi ved, var oplysningerne i dette dokument korrekte på
det tidspunkt, hvor dokumentet blev udarbejdet. Raymarine
kan dog ikke drages til ansvar for eventuelle unøjagtigheder
eller mangler heri. Som følge af vores politik om konstant
forbedring af vores produkter kan specifikationerne ændres
uden varsel. Følgelig kan Raymarine ikke drages til ansvar
for eventuelle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i
dette dokument og selve produktet. Se venligst Raymarine
website (www.raymarine.com) for at sikre, at du har de(n) mest
opdaterede version(er) af dokumentationen til dit produkt.
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2.1 Oplysninger om håndbogen
Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger vedrørende
installationen af CP100 fiske-ekkolods modulet.
Håndbogen indeholder oplysninger, der hjælper dig med at:

• planlægge installationen og sikre at du har det fornødne udstyr

• installere og tilslutte CP100 som en del af et bredere system
af tilsluttet søfartselektronik

• løse problemer og om nødvendigt få teknisk support.

Dette og andre dokumenter om Raymarine produkter kan hentes
i PDF format fra www.raymarine.com.

Relaterede produkter
Dette dokument gælder for følgende produkt:

Varenummer Navn Beskrivelse

E70204 CP100 CHIRP /
DownVision
fiske-ekkolod
med 2 kanaler

E70205 CP100 og
CPT-100

CHIRP /
DownVision
fiske-ekkolods
modul med
to kanaler og
DownVision
transducer til
hækmontering.

Produkt-dokumentation
Følgende dokumentation gælder for dit produkt:

Beskrivelse Varenummer

Installationsanvisninger til CP100
Installation af en CP100 enhed og forbindelse til et
bredere system af søfartselektronik.

87194 / 88022

Monteringsskabelon til CP100
Monteringsdiagram til overflade-montering af en CP100
enhed.

87193

Installationsanvisninger til CPT–100 transducer til
hækmontering
Installation af en DownVision transducer til
hækmontering.

87197 / 88024

Installationsanvisninger til CPT–110 / CPT-120
transducer til gennemføring
Installation af en DownVision transducer til
gennemføring.

87201 / 88025

Installations- og betjeningsanvisninger til Nye a
Series, c Series, e Series
Detaljerede oplysninger om betjeningen af
fiske-ekkolods applikationen (herunder betjening
af DownVision) til Nye a Series, c Series, e Series
multifunktionsskærme.

81337

Yderligere information
For detaljerede betjeningsanvisninger henvises der til
håndbogen, der fulgte med din multifunktionsskærm.

Installationsanvisninger for transducer
Dette dokument indeholder kun installationsanvisninger for
fiske-ekkolods modulet. Der henvises til dokumentationen
til transduceren for installationsanvisninger for en tilsluttet
transducer.

2.2 Produktoversigt
CP100 er et CHIRP fiske-ekkolods modul med
DownVision-funktioner. Sammen med den kompatible
multifunktionsskærm giver CP100 et detaljeret billede af vandets
bundstruktur, hvilket gør det muligt at identificere fisk og andre
objekter i vandet under dit fartøj.

D12932-1

CP100 har følgende funktioner:

• Fiske-ekkolod med dobbelt stråle (konisk stråle og viftestråle).

• Typisk dybdeydelse på 600 ft.

• Registrering af vandtemperatur.

• Understøtter DownVision transducere til hækmontering eller
gennemføring.

• Lavt strømforbrug.

• 12 V eller 24 V drift.

• Vandtæthed i.h.t. IPX 6- og IPX 7-krav.

• Robust og vandtæt netværksforbindelse med høj hastighed.

10 CP100
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2.3 Overblik over CHIRP fiske-ekkolod
Fiske-ekkoloddet "oversætter" signalerne fra transduceren
og opbygger et detaljeret undervandsbillede. Transduceren
udsender lydbølger ned i vandet og måler, hvor lang tid der
går, inden lydbølgen når bunden og kommer tilbage. Ekkoerne
påvirkes af havbundens opbygning og andre objekter på vejen
mod bunden - f.eks. koralrev, skibsvrag, enkelte fisk og stimer.
Fiske-ekkoloddet danner en 25° konisk stråle, der dækker
vandsøjlen lige nede under skibet.

Konisk stråle

D12784-1

Fiske-ekkoloddet er effektivt ved et hastigheds interval. På
dybere vand begrænses CHIRP båndbredden automatisk,
så bund-låsen forbedres og det bliver nemmere at detektere
objekter i bevægelse (f.eks. fisk) i den bredere vandsøjle.
Eksempel på CHIRP fiske-ekkolods skærm

2.4 Overblik over CHIRP DownVision
DownVision "oversætter" signalerne fra transduceren og
opbygger et detaljeret undervandsbillede. Transduceren
udsender lydbølger ned i vandet og måler, hvor lang tid der
går, inden lydbølgen når bunden og kommer tilbage. Ekkoerne
påvirkes af havbundens opbygning og andre objekter på vejen
mod bunden - f.eks. koralrev, skibsvrag, enkelte fisk og stimer.
DownVision skaber en vidvinkel stråle, der går fra side til side,
og en tynd stråle, der går fra for til agter. DownVision strålen
dækker vandsøjlen lige neden under fartøjet og på fartøjets
sider.

DownVision stråle

D12777-1

DownVision er effektiv ved lavere hastigheder. På dybere vand
begrænses CHIRP båndbredden automatisk, så bund-låsen
forbedres og det bliver nemmere at detektere objekter i
bevægelse (f.eks. fisk) i den bredere vandsøjle.
Den brede, fine stråle viser tydeligere målobjekter. Brugen af
CHIRP-behandling og en højere drifts frekvens giver et mere
detaljeret billede, der gør det nemmere at identificere strukturer
på bunden, hvor der kan være fisk omkring.
Eksempel på CHIRP DownVision skærm

Dokument- og produktinformation 11
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3.1 Tjekliste for installation
Installation omfatter følgende aktiviteter:

Installationsjob

1 Planlæg systemet

2 Skaf alt fornødent udstyr og værktøjer

3 Placér alt udstyr

4 Træk alle kabler og ledninger.

5 Bor huller til kabler og til montering.

6 Forbind alt udstyret.

7 Fastgør alt udstyret.

8 Tænd systemet og test det.

Installationsskema
Et installationsskema indgår som en vigtig del i planlægning af
enhver installation. Det er også nyttigt ved fremtidige tilføjelser
eller vedligeholdelser af systemet. Skemaet bør indeholde
oplysninger om:

• Alle komponenters placering.

• Stik, kabeltyper, kabelføring og længder.

3.2 Medfølgende dele

1 3

4

2

D12934-1

Enhed Beskrivelse Antal

1 Fiske-ekkolods modul. 1

2 Dokumentationspakke. 1

3 Skrue. 4

4 Strømkabel 1 m (3,28 ft). 1

14 CP100



3.3 Påkrævet ekstraudstyr
Dette produkt er en del af et elektronisk system og har brug for
følgende ekstra komponenter for at at fungere helt.

• Kompatibel DownVision transducer; hækmonteret eller
monteret ved gennemføring. Se 3.5 Kompatible transducere
for at få en liste over kompatible produkter.

• Kompatibel Raymarine multifunktionsskærm. Se 3.4
Kompatible multifunktionsskærme for at få en liste over
kompatible produkter.

• Datakabler. Se Kapitel 4 Kabler og stik for passende
kabler. Til visse installationer kan der også være brug for
forlængerledninger til data-, strøm- og transducerkabler. Se
afsnittene Kapitel 4 Kabler og stik og Kapitel 10 Muligheder og
tilbehør for yderligere oplysninger.

3.4 Kompatible multifunktionsskærme
Dette produkt er kompatibelt med følgende Raymarine
multifunktion displays.

• Nye Series, Nye c Series, Nye e Series.

• gS Series.

Planlægning af installationen 15



3.5 Kompatible transducere
Dette produkt er kompatibelt med følgende Raymarine-
transducere.

Varenum-
mer Beskrivelse

Monter-
ingstype

Konstruk-
tion

A80270 CPT-100
DownVision
transducer

Hæk Plastik

A80277 CPT-110
DownVision
transducer

Gennem-
føring

Plastik

A80271 CPT-120
DownVision
transducer

Gennem-
føring

Bronze

3.6 Typiske systemer
Eksempel: grundlæggende fiske-ekkolod system med en
multifunktionsskærm

D12937-1

1

4

2

3

Enhed Beskrivelse Varenummer

1 Multifunktionsskærm Se din forhandler for alle
kompatible varianter.

2 Fiske-ekkolods modul Se Relaterede produkter.

3 RayNet-kabel Se 10.4 Netværks kabler for
RayNet-kabler.

4 DownVision transducer Se 3.5 Kompatible
transducere.

Eksempel: udvidet fiske-ekkolod system med
autopilot-system og multifunktionsskærm

��

SeaTalkng

D12938-1

Se
aT

al
kn

g

 R
ayN

et

1

3

4

5

6 7

9 10

2 2

8

 RayNet
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Enhed Beskrivelse Varenummer

1 Fiske-ekkolods modul Se Relaterede produkter.

2 RayNet-kabler Se 10.4 Netværks kabler for
RayNet-kabler.

3 RayNet netværksswitch A80007

4 Radarscanner Henvend dig til din
forhandler for alle gældende
delnumre.

5 Multifunktionsskærm Henvend dig til din
forhandler for alle gældende
delnumre.

6 DownVision transducer Se 3.5 Kompatible
transducere.

7 Evolution ACU Henvend dig til din
forhandler for alle gældende
delnumre.

8 SeaTalkng spur kabel Se 10.5 SeaTalkng kabler og
tilbehør.

9 Evolution EV Henvend dig til din
forhandler for alle gældende
delnumre.

10 Kontrolenhed til pilot Henvend dig til din
forhandler for alle gældende
delnumre.

3.7 Værktøjer
Installation of enheden kræver følgende værktøj:

D12228-3

1 2

3

4

Enhed Beskrivelse

1 Boremaskine

2 Pozidrive skruetrækker

3 Bor i passende størrelse*

4 Klæbende tape

Bemærk: Borstørrelse afhænger af tykkelsen og typen af det
materiale, som enheden skal monteres på.

Planlægning af installationen 17
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4.1 Generelle råd om kabelforbindelser

Kabeltyper og -længder
Det er vigtigt, at du bruger kabler af den korrekte type og længde

• Medmindre andet er angivet, bør du kun bruge standardkabler
fra Raymarine af den korrekte type.

• Hvis du bruger kabler, der ikke er fremstillet af Raymarine,
skal du sikre dig, at kvaliteten og tykkelsen er i orden. Hvis
du f.eks. trækker kabler over en længere strækning, kan det
være nødvendigt at bruge et tykkere kabel for at mindske
spændingstab.

Kabelføring
Det er vigtigt, at kablerne føres korrekt for at optimere
funktionaliteten og kablernes holdbarhed.

• Du må IKKE bøje kablerne for meget. Sørg om muligt for, at
der er en minimal bøjningsdiameter på 200 mm (8 tommer) /
minimal bøjningsradius på 100 mm (4 tommer).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Kablerne skal beskyttes mod fysiske skader og må ikke
udsættes for varme. Brug kabelruller hvor det er muligt.
Kabler må ikke føres gennem kimminger og døråbninger eller
tæt på bevægelige eller varme genstande.

• Fastgør kablerne med kabelstrips eller kabelholder.
Overskydende kabelstykker bør rulles op og fastgøres på et
sikkert sted.

• Brug en vandtæt gennemføring på steder hvor kablet løber
gennem skotter og lign.

• Før IKKE kabler i nærheden af motorer eller fluorescerende
belysning

Man bør altid holde datakabler længst muligt væk fra:

• andet udstyr og kabler,

• strømførende AC og DC ledninger med højspænding,

• antenner.

Aflastning
Sørg for at der er tilstrækkelig aflastning af stikkene. Beskyt
stikkene mod fysiske belastninger, og sørg for, at de ikke kan
falde ud ved ekstreme vejrforhold.

Kredsløbsisolering
Passende kredsløbsisolering er påkrævet ved installationer
både med jævnstrøm og vekselstrøm.

• Brug altid isolerende transformere eller en separat vekselretter
til pc'er, processorer, display og andre følsomme elektroniske
instrumenter eller enheder.

• Brug altid en isolerende transformer sammen med Weather
FAX-lydkabler.

• Brug altid en isoleret strømforsyning, når du bruger en
lydforstærker fra tredjepart.

• Brug altid en RS232/NMEA-converter med optisk isolering
på signallinjerne.

• Sørg altid for, at pc'er og andet følsomt elektronisk udstyr har
et dedikeret kredsløb.

Isolering på kabler
Kontroller, at alle datakabler er ordentligt isolerede, og at
isoleringen er ubeskadiget (f.eks. kan isoleringen være skrabet
af, hvis kablet er ført gennem et snævert hul).

4.2 Overblik over tilslutninger

D12939-1

1 2 3

1. Netværk.

2. Strøm (12 V / 24 V dc).

3. Transducer.

Oprettelse af forbindelser
Følg trinnene herunder for at slutte kabler(ne) til dit produkt.
1. Sørg for, bådens strømforsyning er slået fra.
2. Sørg for, at anordningen, der skal sluttes til enheden, er blevet

installeret i overensstemmelse med installationsvejledningen,
der fulgte med anordningen.

3. Sørg for, at retningen er korrekt, og skub stikket helt ind i
enheden.

4. Drej låsekraven med uret for at fastgøre kablet.

20 CP100



4.3 Forbindelse til strømforsyning
Brug altid det strømkabel, der fulgte med dit produkt.

1

2

3
D12237-3

Enhed Beskrivelse

1 RØD positiv ledning

2 Jord

3 SORT negativ ledning

1 2

3 4

D12238-1

Enhed Beskrivelse

1 Strømforsyning

2 Fiske-ekkolods modul

3 Fartøjs RF jordforbindelse

4 Transducer

Enheden er beregnet til brug på 'negative' eller 'flydende' DC
jordspændingssystemer, der er mærket mellem 10,2V og 32V.
Raymarine anbefaler, at alle strømforbindelser føres via el-tavler.
Alt udstyr skal enten:

• forsynes fra et relæ eller en switch, med 5A
kredsløbsbeskyttelse, eller

• forsynes fra en 5A inline sikring med langsom sprængning,
der er sluttet til strømkablets RØDE plusledning.

Enheden har ikke en tænd/sluk kontakt. Enheden strømforsynes,
når strømkablet er sluttet til fartøjets strømforsyning.

Bemærk: Enheden bør monteres på en sådan måde, at
strømkablet nemt kan fjernes, hvis det bliver nødvendigt. Hvis
enheden er placeret på et sted, der er svært tilgængeligt,
anbefaler Raymarine, at der installeres en tænd/sluk kontakt
for strømforbindelsen på et sted, der er let tilgængeligt.

Advarsel: Slut IKKE en
SeaTalkng backbone til en 24 V
strømforsyning.
For at undgå evt. beskadigelse af udstyret må du
IKKE bruge det medfølgende strømkabel til at slutte
en SeaTalkng backbone til en 24 V strømforsyning.

Advarsel: Strømforsyn IKKE dette
produkt fra et SeaTalkng backbone
For at undgå evt. skader på udstyret må du IKKE
bruge en SeaTalkng backbone som strømkilde til
dette produkt.

Forlængerledning
Produktet leveres med et strømkabel, der kan forlænges, hvis
det kræves.
• Strømkablet til hver enhed i systemet skal føres som en
separat, enkelt ledningslængde af et 2-trådet kabel fra
enheden til fartøjets batteri eller distributionspanel.

• Raymarine anbefaler en minimal kabeltykkelse på 18AWG
(0,82 mm2) til enhver forlængerlednings længde.

• Uanset længden af en forlængerledning skal ethvert kabel, der
anvendes, kunne opnå en minimal spænding ved enheden
på 10,8 V med et helt afladet batteri på 11 V.

Afbrydere, sikringer og kredsløbsbeskyttelse
Det anbefales, at du monterer en termisk afbryder eller sikring
på eltavlen.
Termisk relæ

5 A (hvis der kun tilsluttes en enhed)

Bemærk: Den passende sikringstørrelse til den termiske
afbryder er afhængig af antallet af enheder, du tilslutter. Hvis
du er i tvivl, kontakt en autoriseret Raymarine forhandler.

Deling af et relæ
Hvis mere end 1 stykke udstyr deles om et relæ, skal du beskytte
de enkelte kredsløb. F.eks. ved at serieforbinde en sikring for
hvert kredsløb.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Positiv (+) stav

2 Negativ (-) stav

3 Relæ

4 Sikring

Hvor det er muligt, skal de enkelte udstyrsdele tilsluttes til enkelte
relæer. Hvor dette ikke er muligt, skal du bruge individuelle
serieforbundne sikringer til at sørge for den nødvendige
beskyttelse.
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Advarsel: Grundlæggende
information om produktet
Før der tændes for strømmen til dette produkt
skal du sikre, at det er korrekt forbundet til stellet
i overensstemmelse med instruktionerne i denne
vejledning.

Jordforbindelse — Dedikeret afledning
Strømledningen, der fulgte med dette produkt, indeholder en
dedikeret skærmledning (afledning), der skal sluttes til et fartøjs
RF-jordpunkt.
Det er vigtigt, at der sluttes en effektiv RF-jordforbindelse til
systemet. Der bør bruges et enkelt jordpunkt til alt udstyr.
Enheden kan forbindes til jord ved at slutte strømledningens
afskærmningsledning (afledning) til fartøjets RF-jordpunkt.
På køretøjer uden et RF-jordforbindelsessystem skal
afskærmningsledningen (afledningen) sluttes direkte til batteriets
minuspol.
Jævnstrømssystemet skal enten være:

• Negativt jordforbundet, med batteriets minuspol sluttet til
fartøjets jord.

• Flydende, uden nogen batteripol sluttet til fartøjets jord.

Advarsel: Positive jordforbindelser
Denne enhed må ikke sluttes til et system, som har
en positiv jordforbindelse.

4.4 Transducer-forbindelse
Dette produkt er beregnet til brug med DownVision transducere.

• Se 3.5 Kompatible transducere for at få en liste over
kompatible transducere.

• Transducere skal installeres i overensstemmelse med
anvisningerne, der fulgte med transduceren.

D12940-1

3

1

2

1. Fiske-ekkolods modul.

2. Transducer-kabel (følger med transducer).

3. DownVision transducer.

Advarsel: Transducerkabler
Træk ikke transducerkablet ud, mens produktet
er tændt, da der kan opstå gnister. Hvis
transducerkablet ved et uheld trækkes ud, mens
produktet er tændt, skal du slukke for produktet,
sætte kablet i igen og derefter tænde for strømmen
igen.

FORSIGTIG: Undlad at skære
transducerkabler
• Sonarydeevnen reduceres betydeligt, når
transducerkablet skæres. Hvis der er skåret i
kablet, kan det ikke repareres og skal udskiftes.

• Hvis der skæres i transducerkablet, ugyldiggøres
garantien og det europæiske CE mærke.

Forlængerledning til transducer
I forbindelse med visse installationer kan det være nødvendigt
at forlænge transducerkablet.

• Se Reservedele og tilbehør for at få en liste over egnede
forlængerledninger til transduceren.

• Raymarine anbefaler maksimalt én forlængerledning til et
enkelt transducerkabel.

• Hold alle kabellængder på et minimum for at få den bedste
ydeevne.
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4.5 Netværksforbindelse
Enheden skal sluttes til en kompatibel Raymarine
multifunktionsskærm for at kunne vise ekkolodsdata.

Multifunktionsskærm forbindelse
Enhed sluttet til en multifunktionsskærm vha. et RayNet kabel.

D12234-3

1

3

2

Bemærk: Tilslutningspanelet på dit produkt kan se en smule
anderledes ud end det viste, afhængigt af varianten. Metoden
til netværksforbindelse forbliver ens for alle produkter med
RayNet-stik.

Enhed Beskrivelse

1 Fiske-ekkolods modul.

2 Tilslutningspanel til kompatibel Raymarine
multifunktionsskærm.

3 RayNet-kabel.

Konfiguration af multifunktionsskærm (forlængede kabler)
Når den påkrævede længde af et enkelt netværkskabels føring
er længere end 20 m (65,6 ft), skal der bruges et RayNet
(hanstik) til (hanstik) adapterkabel til at forbinde RayNet-kabler.

D12942-1

1

3

3

2

4

Bemærk: Tilslutningspanelet på dit produkt kan se en smule
anderledes ud end det viste, afhængigt af varianten. Metoden
til netværksforbindelse forbliver ens for alle produkter med
RayNet-stik.

Enhed Beskrivelse

1 Fiske-ekkolods modul.

2 Tilslutningspanel til kompatibel Raymarine
multifunktionsskærm.

3 RayNet-kabler.

4 RayNet (hanstik) til (hanstik) adapterkabel.

Konfiguration af flere multifunktionsskærme
Der kan bruges en Raymarine netværksswitch til at slutte
enheden til mere end 1 multifunktionsskærm.

Bemærk: Sørg for, at netværkskabler og stik er korrekt
tilsluttet og sikre vha. kabelbindere, der fulgte med dit
netværkshardware.

2 3

1

54

2 2

D12236-3

Bemærk: Tilslutningspanelet på dit produkt kan se en smule
anderledes ud end det viste, afhængigt af varianten. Metoden
til netværksforbindelse forbliver ens for alle produkter med
RayNet-stik.

Enhed Beskrivelse

1 Fiske-ekkolods modul.

2 RayNet-kabel.

3 RayNet netværksswitch.

4 Tilslutningspanel til kompatibel Raymarine
multifunktionsskærm.

5 Tilslutningspanel til ekstra kompatibel Raymarine
multifunktionsskærm.

Der er detaljerede oplysninger om tilgængelig netværkshardware
og kabler i Reservedele og tilbehør.
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Kapitel 5: Placering og montering

Kapitlets indhold
• 5.1 Valg af placering på side 26

• 5.2 Produktdimensioner på side 26

• 5.3 Montering på side 27
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5.1 Valg af placering
Advarsel: Mulig antændingskilde
Produktet er IKKE godkendt til brug på steder med
farlige/brændfarlige stoffer. Det må IKKE anbringes
på steder med farlige/brændfarlige stoffer (fx i
motorrum eller i nærheden af brændstoftanke).

Generelle placeringskrav
Vigtige overvejelser, når du vælger en egnet placering til dit
produkt.
Dette produkt kan monteres over eller under dækket.
Produktet bør monteres et sted, hvor det:

• er beskyttet mod fysisk skade og kraftige vibrationer.

• har god udluftning og befinder sig langt fra varmekilder.

• befinder sig på afstand af evt. antændingskilder, som f.eks. et
motorrum, nær brændstofstanke eller et gasskab.

Når du vælger en placering af produktet, skal du tage hensyn til
følgende punkter for at sikre en pålidelig og problemfri drift:

• Adgang— der skal være tilstrækkelig med plads for at kunne
foretage kabelforbindelser til produktet og undgå, at der er
kraftige knæk på kablet.

• Diagnose — produktet skal monteres et sted, hvor
diagnosticeringsindikatoren er synlig.

Bemærk: Det er ikke alle produkter, der indeholder en
diagnosticeringsindikator. Se Kapitel 6 Systemtjek og
problemløsning for yderligere oplysninger.

• Elektrisk interferens— produktet skal monteres tilstrækkeligt
langt væk fra udstyr, der kan forårsage interferens, som f.eks.
motorer, generatorer og radiosendere/ modtagere.

• Magnetisk kompas — se afsnittet Sikker kompas afstand
i dette dokument for vejledning til, hvordan du holder en
passende afstand mellem dette produkt og evt. kompasser
på dit fartøj.

• Strøm — for at holde kabelføringer på et minimum skal
produktet placeres så tæt som muligt på fartøjets forsyning
af jævnstrøm.

• Monteringsflade— Sørg for, at produktet støttes på en sikker
overflade. Se oplysningerne om vægt i Teknisk specifikation
til dette produkt, og sørg for, at den tilsigtede monterings
overflade er velegnet og kan bære vægten. Monter IKKE
enheder eller skær huller på steder, som kan beskadige
fartøjets struktur.

5.2 Produktdimensioner
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5.3 Montering

Montering af enheden
Installér enheden på følgende måde, når du har valgt en
passende placering:

Bemærk: Raymarine anbefaler, at enheden monteres lodret.

1. Fastgør monteringsskabelonen på den ønskede placering
med selvklæbende tape.

10
8.

2 
m

m
 (4

.2
6 

in
)

18
8.

0 
m

m
 (7

.4
0 

in
)

34
.6

 m
m

 (1
.3

6 
in

)

276.8 mm (10.90 in)
299.4 mm (11.78 in)

Pilot hole center

(4 positions)

CS22 Templa te

UP

IMPORTANT: This document may not print true to scale. Before modifying mounting surface,

ensure printed template matches the measurements provided.

Document number: 87142-1
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Raymarine CS22 digital sounder module mounting template
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2. Borl 4 huller ved den markerede placering på skabelonen.
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3. Fjern monteringsskabelonen.
4. Skru de medfølgende skruer halvt ind i hullerne.
5. Placér enheden på fastgørelsesskruerne.
6. Skub enheden ned for at tilkoble kilesporene i enheden.
7. Stram skruerne

1 2 3

D12242-1

Bemærk: Borehoved, snittapstørrelse og spændingsmoment
afhænger af tykkelsen og typen af det materiale, som
enheden skal monteres på.
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Kapitel 6: Systemtjek og problemløsning

Kapitlets indhold
• 6.1 Indledende test af tændt på side 30

• 6.2 Software-opdateringer på side 30

• 6.3 Problemløsning på side 31

• 6.4 Problemløsning for fiske-ekkolod på side 32

• 6.5 Indikatorer på side 33

• 6.6 Nulstilling af fiske-ekkolods modulet på side 34
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6.1 Indledende test af tændt
Kontrollér, at enheden fungerer korrekt, når den er blevet korrekt
installeret.
Når enheden er blevet tændt, tager det ca. 50 sekunder at starte
den op. Lige fra den tændes til normal betjening, bør LED
statusindikatoren være GRØN. Hvis LED statusindikatoren ikke
er grøn, bør du se i denne håndbogs fejlfindingsafsnit.
Åbn fiske ekkolod applikationen på din tilsluttede
multifunktionsskærm, og kontrollér, at den fungerer korrekt.

Yderligere information
For detaljerede betjeningsanvisninger henvises der til
håndbogen, der fulgte med din multifunktionsskærm.

Betjening af flere fiske-ekkolodder
I systemer med flere fiske-ekkolodder må kun ét fiske-ekkolod
være i brug ad gangen.
Inden du forsøger at bruge fiske-ekkolods applikationen på din
multifunktionsskærm skal du bruge en af de metoder, der er
beskrevet i dette dokument, for at sikre, at kun ét fiske-ekkolods
modul er aktivt i dit system.

Sådan skifter du mellem interne og eksterne fiske-ekkolod
moduler
Følg nedenstående trin for at skifte dit aktive fiske-ekkolod
modul mellem internt og eksternt.
1. Sluk for det aktive fiske-ekkolod modul.

• Det interne fiske-ekkolod modul slukkes fra fiske-ekkolod
applikations menuen: Menu > Opsætning > Opsætning
af ekkolod > Internt ekkolod.

• Eksterne fiske-ekkolod moduler skal slukkes ved
strømforsyningen.

2. Vent på, at meddelelsen Ingen ekkolod kilde tilgængelig
vises i fiske-ekkolod applikationen.

3. Tænd for det nye fiske-ekkolod modul.

Sådan skifter du mellem flere forskellige fiske-ekkolod
moduler
Hvis dit system indeholder flere eksterne fiske-ekkolod moduler,
skal du udføre proceduren, der er beskrevet herunder, for at
sikre, at kun ét fiske-ekkolod modul er aktivt.

Bemærk: Hvis din multifunktionsskærm har et internt
fiske-ekkolods modul, skal du udføre proceduren, der er
beskrevet i Sådan skifter du mellem interne og eksterne
fiske-ekkolod moduler, INDEN du prøver følgende:

1. Slukker for ALLE eksterne fiske-ekkolod moduler, enten
på strømforsyningen eller ved at frakoble strømkablet fra
fiske-ekkolod modulet.

2. Venter på, at meddelelsen Ingen ekkolod kilde tilgængelig
vises i fiske-ekkolod applikationen.

3. Tænder for det eksterne fiske-ekkolod modul, du ønsker at
bruge.

6.2 Software-opdateringer
Softwaren i produktet kan opdateres.

• Raymarine udgiver periodisk software-opdateringer for at
forbedre produktets ydeevne og tilføje nye funktioner.

• Du kan opdatere softwaren til dit produkt vha. en tilsluttet og
kompatibel multifunktionsskærm.

• Se www.raymarine.com/software/ for de seneste
software-opdateringer og software-opdaterings proceduren
til dit produkt.

• Hvis du er i tvivl om den korrekte procedure for opdatering af
produktsoftwaren, bør du henvende dig til din forhandler eller
Raymarines tekniske support.
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6.3 Problemløsning
Informationen til problemløsning angiver mulige årsager og
nødvendig afhjælpning ved almindelige problemer i forbindelse
med søfartselektronik.
Alle Raymarines produkter underkastes omfattende test og
kvalitetssikringsprogrammer inden pakning og afsendelse. Hvis
du imidlertid oplever problemer med betjeningen af produktet,
vil denne sektion hjælpe dig til at diagnosticere og korrigere
problemer for at genoprette normal funktion.
Hvis du stadig har problemer med enheden efter at have set
denne sektion, kontakt da Raymarines tekniske supportafdeling
for at få vejledning.
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6.4 Problemløsning for fiske-ekkolod
Problemer med fiske-ekkolod og de mulige årsager og løsninger er beskrevet her.

Problem Mulige årsager Mulige løsninger

Fejl i strømforsyning. Kontroller strømforsyningen og kablerne.

Andre enhedsfejl. Se anvisningerne, der leveres med enheden.

Kontroller, at det pågældende udstyr er sluttet korrekt til en Raymarine
netværks switch. Kontroller alle forbindelser (som relevant), hvis der
bruges en crossover kobling eller andet koblingskabel / anden adapter.

Kontroller status for Raymarine netværksswitch (hvis påkrævet).

SeaTalkhs / RayNet netværksproblem.

Kontroller at SeaTalkhs/RayNet kablerne er intakte.

Fiske-ekkolod data er ikke tilgængelige
på multifunktionsdisplay.

Kommunikationsfejlen kan muligvis
skyldes en kompatibilitetsfejl mellem
softwaren på det tilsluttede udstyr.

Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling.

Indstillingen for forstærkning eller
frekvens kan være forkert til forholdene.

Kontroller indstillingerne for ekkolods forindstillinger, forstærkning og
frekvens.

Fejl i strømforsyning. Kontroller spændingen fra strømforsyningen, hvis dette er for lavt kan
det påvirke sendeeffekt af enheden.

Enhed kabelfejl. Sørg for, at ledninger, transducer- og alle andre kabler til enheden er
korrekt forbundet og ikke beskadiget.

Kontroller, at transduceren er korrekt monteret og er ren.Transducerfejl.

Hvis du har en transducer til hækmontering, skal du kontrollere, at
transduceren ikke er sprunget op efter at have ramt et objekt.

Andre enhedsfejl. Se anvisningerne, der leveres med enheden.

Skib ligger stille. Fiskebuer vises ikke, hvis skibet er stationært. Fisk vises på skærmen
som rette linier.

Høj skibsfart Turbulens omkring transduceren kan forvirre enheden.

Problemer med dybdelæsninger eller
ekkolodbilledet.

Scroll-hastighed sat til nul Juster scroll-hastigheden.
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6.5 Indikatorer
Strømindikatoren for dette produkt har en række blinkende tilstande, der giver statusoplysninger om diagnose og fejlfinding.

Indikator-
farve Indikatorkode Status Brugerhandling

Fast grøn Tændt • Ingen (normal opstart tager <1 minut.)

Grøn 1 blink Normal funktion • Ingen

Gul 1 blink Transducer afbrudt • Sørg for, at tranducerkablet og tilslutningerne er sikre og
fri for skader.

• Sluk og tænd enheden for at gendanne transducer
information.

• Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis
problemet fortsætter.

Gul 2 blink Intet netværk
fundet

• Sørg for, at netværket er strømtilført.

• Sørg for, at netværkskablet og tilslutningerne er sikre og
fri for skader.

• Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis
problemet fortsætter.

Gul 5 blink Underspænding
(<10,2V)

• Sørg for, at strømkablet og tilslutningerne er sikre og fri for
skader.

• Sørg for, at strømforsyningens kabelføring er i
overensstemmelse med anbefalingerne.

• Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis
problemet fortsætter.

Gul 6 blink Overspænding
(>34,2V)

• Sørg for, at strømforsyningsniveauer er i overensstemmelse
med anbefalingerne.

• Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis
problemet fortsætter.

Rød 1 blink Generelt driftssvigt • Kontrollér strømforsyning og kabler, hvis den er kombineret
med spændingsadvarsel.

• Tænd og sluk for enheden.

• Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis
problemet fortsætter.

Rød 3 blink Overophedning af
enhed

• Sørg for, at installationsmiljøet følger anbefalingerne.

• Enheden holder op med at pinge og begynder igen, når den
normale driftstemperatur opnås.

• Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis
problemet fortsætter.

Rød 4 blink Problemer med
intern database

• Tænd og sluk for enheden.

• Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis
problemet fortsætter.

Bemærk: Kontakt Raymarines tekniske supportafdeling, hvis der kommer andre indikatorsekvenser end de herover beskrevne.
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6.6 Nulstilling af fiske-ekkolods
modulet
Du kan bruge nulstillings funktionen på en kompatibel Raymarine
multifunktionsskærm for at gendanne fiske-ekkolods modulets
fabriksindstillinger.
Gør følgende i fiskefinderen:
1. Vælg Menu.
2. Vælg Opsætning.
3. Vælg Ekkolod Opsætning.
4. Vælg Nulstilling af ekkolod.
5. Vælg Ja for at bekræfte eller Nej for at annullere denne

handling, som ønsket.
Fabriksindstillingerne for enheden gendannes.

34 CP100



Kapitel 7: Vedligeholdelse

Kapitlets indhold
• 7.1 Regelmæssig kontrol på side 36

• 7.2 Anvisninger til rengøring af enhed på side 36

• 7.3 Vedligeholdelse og rengøring af transducer på side 37
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7.1 Regelmæssig kontrol
Dette produkt er en forseglet enhed. Vedligeholdelsesprocedurer
er derfor begrænset til de følgende regelmæssige kontroller:

• Undersøg kablerne for tegn på skader, f.eks. knæk, brud
eller hak.

• Kontrollér, at kabelstikkene er sluttet godt til

Bemærk: Der skal udføres kontrol af kabler med slukket
strømforsyning.

Advarsel: Højspænding
Dette produkt indeholder højspænding. Justeringer
kræver specielle serviceproducedurer og
værktøj, der kun er tilgængeligt for kvalificerede
serviceteknikere. Der er ingen justeringer eller
dele, der kan repareres af brugeren. Operatøren
må aldrig fjerne dækslet eller forsøge at reparere
produktet.

7.2 Anvisninger til rengøring af enhed
Det er ikke nødvendigt at rengøre denne enhed jævnligt. Hvis
du alligevel mener, at det er nødvendigt at rengøre enheden,
bedes du følge trinnene herunder:
1. Sørg for, strømmen er slået fra.
2. Tør enheden af med en fugtig klud.
3. Brug om nødvendig et mildt rengøringsmiddel til at fjerne

snavs og mærker.
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7.3 Vedligeholdelse og rengøring af
transducer
Der kan samle sig havvækster på transducerbunden, hvilket kan
reducere ydeevnen. For at forhindre ophobning af havvækster
bør du dække transduceren med et tyndt lag vandbaseret
antifouling maling, der kan fås hos din lokale forhandler af
udstyr til søfart. Malingen skal påføres hver 6. måned eller i
begyndelsen af hver sejlsæson. Visse smart transducers har
begrænsninger for, hvor der påføres antifouling maling. Kontakt
venligst din forhandler.

Bemærk: Transducere med en temperatur sensor virker
muligvis ikke korrekt, hvis den males.

Bemærk: Brug aldrig keton-baseret maling. Ketoner kan
angribe mange typer plastik og muligvis beskadige sensoren.

Bemærk: Brug aldrig sprøjtemaling på din transducer. Under
sprøjtning skabes der små luftbobler, og en marine transducer
kan ikke transmittere korrekt gennem luft.

Brug en blød klud og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre
transduceren. Hvis der er kraftig begroning, kan du fjerne
væksten med en grov skrubbesvamp, som f.eks. en Scotch
BriteTM svamp. Vær forsigtig for at undgå at ridse transducerens
overflade.

Bemærk: Skrappe opløsningsmidler, som f.eks. acetone,
kan beskadige transduceren.
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Kapitel 8: Teknisk support

Kapitlets indhold
• 8.1 Raymarines kundesupport på side 40

• 8.2 Gennemgang af produktinformation på side 40
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8.1 Raymarines kundesupport
Raymarine yder omfattende kundesupport. Du kan kontakte
kundesupportafdelingen telefonisk, via e-mail eller Raymarines
websted. Hvis du har brug for hjælp til at løse et problem, kan
du benytte dig af vores kundeservice.

Support på internettet
Besøg kundeserviceafdelingen på vores websted:
www.raymarine.com
Den indeholder ofte stillede spørgsmål, oplysninger om
vedligeholdelse, mulighed for at kontakte Raymarines tekniske
supportafdeling vha. e-mail og oplysninger om Raymarines
forhandlere verden over.

Telefonisk support og support via e-mail
I USA:

• Tlf.: +1 603 324 7900

• Gratis: +1 800 539 5539

• E-mail: support@raymarine.com

Hvis du bor i Storbritannien, Europa eller Mellemøsten:

• Tlf: +44 (0)13 2924 6777

• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com

Hvis du bor i Sydøstasien eller Australien:

• Tlf: +61 (0)29479 4800

• E-mail: aus.support@raymarine.com

Produktoplysninger
Hvis du har brug for hjælp, bedes du have følgende oplysninger
ved hånden:

• Produktets navn.

• Produktets identitet.

• Serienummer.

• Softwareversion.

• System-diagrammer.

Du kan finde disse produktoplysninger i produktets menuer.

8.2 Gennemgang af produktinforma-
tion
Du kan få vist information om din enhed fra menuen Diagnose
på en kompatibel multifunktionsskærm. Denne mulighed
viser information, som f.eks. produktets serienummer og
software-version.
Ved visning af startskærmbilledet:
1. Vælg Opsætning
2. Vælg Vedligehold.
3. Vælg Diagnose.
4. Vælg indstillingen Vælg enhed.

Der vises en liste over tilsluttede enheder.
5. Vælg det produkt, du ønsker at få vist information om. Vælg

alternativt Vis alle data for at få vist oplysninger om alle
tilsluttede produkter.
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Kapitel 9: Tekniske specifikationer

Kapitlets indhold
• 9.1 Tekniske specifikationer på side 42
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9.1 Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer
Dimensioner • Bredde: 225 mm (8,9 in).

• Højde: 162 mm (6,4 in).

• Højde (inkl. forbindelser):
171 mm (6,7 in).

• Dybde: 72 mm (2,8 in).

Vægt 0,6 kg (1,32 lbs)

Specifikationer for strøm
Nominel forsyningsspænding 12 V / 24 V dc

Driftsspænding 10,8 V til 31,2 V dc

Strømforbrug 5,6 W (maksimum)

Strømstyrke Maks. 1 A

Sikring/relæer 5 A

Specifikation af fiske-ekkolod / DownVision
Kanaler 2 CHIRP (1 fiske-ekkolod og 1 DownVision)

Driftsfrekven-
sområder

• Fiske-ekkolod — Centreret 200 KHz

• DownVision — Centreret 350 KHz

Stråle-dækning • Fiske-ekkolod — 25° konisk stråle.

• DownVision— Bred (bagbord / styrbord) og tynd
(for / agter) viftestråle.

Målobjekt
separation

Opnås gennem CHIRP behandling:

• Fiske-ekkolod — 32 mm.

• DownVision — 25 mm.

Dybde Typisk dybdeydelse på 189 m (600 ft). Gælder både
for fiske-ekkolod og DownVision kanaler.

Miljøspecifikation
Driftstemperatur 0°C til +55°C (+32°F til +131°F)

Opbevaringstemperatur –30°C til +70°C (-22°F til +158°F)

Relativ luftfugtighed 95%

Vandtæthedsgrad IPX6 og IPX7

Specifikation af overensstemmelse
Overensstemmelse • EN 60945:2002

• EMC direktiv 2004/108/EC

• Australien og New Zealand:
C-Tick, niveau 2
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Kapitel 10: Muligheder og tilbehør

Kapitlets indhold
• 10.1 Reservedele og tilbehør på side 44

• 10.2 Netværkshardware på side 44

• 10.3 Netværkskabel stiktyper på side 45

• 10.4 Netværks kabler på side 45

• 10.5 SeaTalkng kabler og tilbehør på side 46
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10.1 Reservedele og tilbehør
Følgende tilbehør og reservedele er tilgængelige for CP100:

Reservedele

Enhed Varenummer

1 m (3,28 ft) strømkabel A06049

Tilbehør

Enhed Varenummer

4 m (13,12 ft) transducer
forlængerkabel til CPT-100
hækmonteret transducer

A80273

CPT-100 DownVision transducer til
hækmontering

A80270

CPT-110 DownVision transducer
(plastik) til gennemføring

A80277

CPT-120 DownVision transducer
(bronze) til gennemføring

A80271

Skærm til transducer til
gennemføring på fartøjer med
en trolling motor

A80207

10.2 Netværkshardware
Enhed Varenummer Noter

HS5 RayNet netværks
switch

A80007 5–port-switch for
netværksforbindelse
til flere enheder,
der indeholder
RayNet-stik.
Udstyr med RJ45
SeaTalkhs-stik kan
også tilsluttes gennem
egnede adapterkabler.

RJ45 SeaTalkhs
netværksswitch

E55058 8–port-switch for
netværksforbindelse
til flere SeaTalkhs-
enheder, der
indeholder RJ45-stik.

RJ45 SeaTalkhs
crossover-kobling

E55060 Muliggør direkte
tilslutning af RJ45
SeaTalkhs-enheder
til mindre systemer,
hvor en switch ikke er
nødvendig. Muliggør
også tilslutning af RJ45
SeaTalkhs-enheder
til en HS5 RayNet
netværksswitch
(sammen med egnede
adapterkabler).

Ethernet RJ45-samler R32142 Muliggør direkte
tilslutning af kompatible
termiske kameraer til
mindre systemer,
hvor en netværks
switch ikke er
nødvendig. Muliggør
også tilslutning til
større systemer via
en RJ45 SeaTalkhs
netværks switch
eller HS5 RayNet
netværks switch
(sammen med egnede
adapterkabler).
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10.3 Netværkskabel stiktyper
Der er 2 slags netværkskabelstik — RayNet og RJ45 SeaTalkhs.

RJ45 SeaTalkhs stik.

RayNet stik.

10.4 Netværks kabler
RayNet til RayNet kabler

Kabel Varenummer

400 mm (1,3 ft) RayNet til
RayNet-kabel (hunstik)

A80161

2 m (6,56 ft) RayNet til RayNet-kabel
(hunstik)

A62361

5 m (16,4 ft) RayNet til RayNet-kabel
(hunstik)

A80005

10 m (32,8 ft) RayNet til
RayNet-kabel (hunstik)

A62362

20 m (65,6 ft) RayNet til
RayNet-kabel (hunstik)

A80006

50 mm (1,97 in) RayNet til
RayNet-kabel (hanstik)

A80162

RayNet retvinklet kobling A80262

RayNet 5 pak kabeltrækker R70014

RayNet til RJ45 SeaTalkhs adapterkabler

Kabel Varenummer

1 m (3,28 ft) RayNet til RJ45
SeaTalkhs kabel

A62360

3 m (9,84 ft) RayNet til RJ45
SeaTalkhs kabel

A80151

10 m (32,8 ft) RayNet til RJ45
SeaTalkhs kabel

A80159

400 mm (1,3 ft) RayNet til RJ45
SeaTalkhs kabel (hunstik)

A80160
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10.5 SeaTalkng kabler og tilbehør
SeaTalkng kabler og tilbehør til brug med kompatible produkter.

Beskrivelse Varenr. Noter

SeaTalkng startsæt T70134 Indeholder:

• 1 x 5-vejs stik (A06064)

• 2 x backbone-terminator
(A06031)

• 1 x 3 m (9,8ft) spur kabel
(A06040)

• 1 x strømkabel (A06049)

SeaTalkng Backbone
sæt

A25062 Indeholder:

• 2 x 5m (16,4ft) Backbone
kabel (A06036)

• 1 x 20m (65,6ft) Backbone
kabel (A06037)

• 4 x T-stykke (A06028)

• 2 x backbone-terminator
(A06031)

• 1 x strømkabel (A06049)

SeaTalkng 0.4m (1,3ft)
spur

A06038

SeaTalkng 1 m (3,3ft)
spur

A06039

SeaTalkng 3 m (9,8ft)
spur

A06040

SeaTalkng 5 m (16,4ft)
spur

A06041

SeaTalkng 0,4 m (1,3 ft)
vinkel spur

A06042

SeaTalkng 0,4m (1,3ft)
backbone

A06033

SeaTalkng 1 m (3,3ft)
backbone

A06034

SeaTalkng 3 m (9,8ft)
backbone

A06035

SeaTalkng 5 m (16,4ft)
backbone

A06036

SeaTalkng 9 m (29,5ft)
backbone

A06068

SeaTalkng 20 m (65,6ft)
backbone

A06037

1 m (3,3ft) spur kabel,
SeaTalkng til afisolerede
endestykker

A06043

3 m (9,8ft) spur kabel,
SeaTalkng til afisolerede
endestykker

A06044

SeaTalkng ledning A06049

SeaTalkng terminator A06031

SeaTalkng T-stik A06028 Giver 1 spurkabel forbindelse

SeaTalkng 5-vejs
stikdåse

A06064 Giver 3 spurkabel forbindelse

SeaTalkng backbone
forlænger

A06030

SeaTalk til SeaTalkng
konverter kit

E22158 Giver mulighed for tilslutning af
SeaTalk enheder til et SeaTalkng
system.

Beskrivelse Varenr. Noter

Indvendig SeaTalkng
terminator

A80001 Giver direkte forbindelse fra
et spur kabel til enden af et
backbone-kabel. T-stik ikke
nødvendigt.

SeaTalkng stik A06032

ACU / SPX SeaTalkng
spur kabel 0,3 m (1,0 ft)

R12112 Forbinder en SPX kurscomputer
eller en ACU til et SeaTalkng
backbone-kabel.

SeaTalk (3 ben) til
SeaTalkng adapter kabel
0,4m (1,3ft)

A06047

SeaTalk til SeaTalkng
spur 1 m (3,3ft)

A22164

SeaTalk2 (5 ben) til
SeaTalkng adapter kabel
0,4m (1,3ft)

A06048

DeviceNet adapter
Kabel (Hunstik)

A06045 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.

DeviceNet adapter
kabel (Hanstik)

A06046 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.

DeviceNet adapter
kabel (Hunstik) til bar
ende.

E05026 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.

DeviceNet adapter
kabel (Hanstik) til bar
ende.

E05027 Giver mulighed for tilslutning
af NMEA 2000 enheder til et
SeaTalkng system.
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