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Hoofdstuk 1: Belangrijke informatie
Waarschuwing: Productinstallatie en -bediening
• Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming
met de verstrekte instructies. Wanneer deze niet in acht worden genomen,
kan dat leiden tot persoonlijk letsel, schade aan uw schip en/of slechte
productprestaties.

• Raymarine adviseert de installatie gecertificeerd te laten uitvoeren door een
door Raymarine goedgekeurde installateur. Met een gecertificeerde installatie
heeft u recht op uitgebreidere garantievoordelen. Registreer uw garantie op
de Raymarine-website: www.raymarine.nl/warranty

Waarschuwing: Hoogspanning
Dit product staat onder hoogspanning. Voor aanpassingen zijn speciale
onderhoudsprocedures en -gereedschappen vereist waar alleen gekwalificeerde
onderhoudstechnici beschikking over hebben. Het systeem bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of aangepast. De
gebruiker mag de kap niet verwijderen of proberen het product te repareren.

Disclaimer
Raymarine garandeert niet dat dit product foutvrij is, of dat het compatibel is met producten die zijn
geproduceerd door een persoon of entiteit anders dan Raymarine.
Raymarine is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of letsel veroorzaakt door uw gebruik
van het product, of onvermogen het product te gebruiken, door de interactie van het product met
producten die zijn geproduceerd door anderen, of door fouten in de informatie die wordt gebruikt
door het product dat door een derde partij is geleverd.

Productaanpassingen
Door wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die
verantwoordelijk is voor de compliance, kan het recht van de gebruiker de apparatuur te bedienen
komen te vervallen.

RF-blootstelling
Ter bescherming tegen alle geverifieerde negatieve effecten, dient een afstand van minimaal 0,5 m
(1,64 ft) te worden aangehouden tussen de antenne van de radio met een antenne van maximaal
5,84 dBi en personen.

5 GHz WiFi-band
De band 5150 MHz tot 5350 Mhz voor dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis in alle landen
van de Europese Unie.

Compliance-verklaring (deel 15.19)
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-richtlijnen. Het mag alleen worden gebruikt onder de
volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Het apparaat moet alle eventuele ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie

die ongewenste werking veroorzaakt.
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FCC Interferentieverklaring (Deel 15.105 (b))
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat klasse B, conform
deel 15 van de FCC-richtlijnen.
Deze normen zijn vastgesteld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie bij installatie in woningen. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequenties en kan
deze uitstralen en kan, wanneer het niet is geïnstalleerd overeenkomstig de instructies, schadelijke
interferentie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen sprake zal zijn van interferentie
in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of
televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt
aanbevolen dat de gebruiker probeert de interferentie te corrigeren met één van de volgende
maatregelen:
1. Richt de ontvangstantenne anders of zet hem op een andere plek.
2. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
3. Verbind het apparaat met een uitgang van een ander elektrisch circuit dan die waarop de

ontvanger is aangesloten.
4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus voor advies.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
Dit apparaat voldoet aan de License-exempt RSS standard(s).
Het mag alleen worden gebruikt onder de volgende twee voorwaarden:
1. Het apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
2. Het apparaat moet alle eventuele ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie

die ongewenste werking van het apparaat veroorzaakt.
Dit digitale apparaat klasse B voldoet aan Canadian ICES-003.

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

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

Conformiteitsverklaring
FLIR Belgium BVBA verklaart dat de onderstaande zendapparatuur van het hieronder vermelde type
voldoet aan de Europese richtlijn voor radioapparatuur 2014/53/EU:
• YachtSense™ Link – 4G Smart Router — E70640
De originele Conformiteitsverklaring kunt u bekijken op de betreffende productpagina op
www.raymarine.nl/manuals.

IMO en SOLAS
De in dit document beschreven apparatuur is bedoeld voor gebruik op recreatie- en werkboten die
NIET onder de vervoersreglementen van de International Maritime Organization (IMO) en Safety of
Life at Sea (SOLAS) vallen.
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Verwijdering van het product
Verwijder dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijnen.
De richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) vereist de recycling van afval
van elektrische en elektronische apparaten die materialen, componenten en stoffen bevatten die
mogelijk gevaarlijk zijn en een risico vormen voor de gezondheid van de mens en het milieu wanneer
de AEEA niet correct in acht wordt genomen.

Apparatuur die is voorzien van een doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes mag
niet worden weggegooid met ongesorteerd huishoudelijk afval.
De plaatselijke autoriteiten in veel regio's hebben programma's opgezet waar
gebruikers elektrische en elektronische apparatuur kunnen laten verwerken
bij een recyclingcentrum of verzamelpunt.
Voor meer informatie over afvalverzamelpunten voor elektrische en
elektronische apparatuur in uw regio, raadpleegt u de Raymarine-website:
www.raymarine.nl/recycling.

Registratie garantie
Om uw Raymarine-product te registreren gaat u naar www.raymarine.com en registreert u online.
Het is van belang dat u uw product registreert om volledig gebruik te kunnen maken van alle
garantievoordelen. In uw verpakking zit een barcode-etiket waarop het serienummer van de unit
vermeld staat. U hebt dit serienummer nodig om uw product online te registreren. U dient het
etiket voor later gebruik te bewaren.

Technische nauwkeurigheid
De informatie in dit document was bij het ter perse gaan naar ons beste weten correct. Raymarine
is echter niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies. Daarnaast kunnen
specificaties volgens ons principe van continue productverbetering zonder voorafgaande
opgave gewijzigd worden. Raymarine kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele verschillen tussen het product en dit document. Raadpleeg de Raymarine website
(www.raymarine.com) om na te gaan of u de meest recente versie(s) hebt van de documentatie
voor uw product.
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Hoofdstuk 2: Document- en productinformatie

Inhoudsopgave
• 2.1 Productdocumentatie op pagina 14
• 2.2 Productoverzicht op pagina 14
• 2.3 Meegeleverde onderdelen op pagina 15
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2.1 Productdocumentatie
De volgende documentatie is van toepassing op uw product:
Deze en andere documenten over Raymarine-producten kunnen worden gedownload in
PDF-formaat op www.raymarine.nl.
• 81397 — Instructies voor installatie en bediening YachtSense™ Link Marine Cloud Router (dit
document)

• 87408 — Montagemal YachtSense™ Link Marine Cloud Router

Documentafbeeldingen
Uw product en, wanneer aanwezig, de gebruikersinterface kunnen enigszins afwijken van de
afbeeldingen in dit document, afhankelijk van het productmodel en de productiedatum.
Alle afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter illustratie.

2.2 Productoverzicht
De YachtSense™ Link Marine Cloud Router is een 4G smart router met een WiFi-hotspot en/of
internetverbinding via ethernet met andere apparaten op uw schip. Hiermee kunnen compatibele
systemen aan boord op afstand worden gemonitord en bestuurd vanaf een draadloos apparaat met
behulp van draadloze mobiele (2G/3G/4G) gegevensnetwerken.

De YachtSense™ Link Marine Cloud Router heeft de volgende eigenschappen:
• Twee SIM-kaartsleuven
• Antenneaansluitingen voor mobiel internet
• Aansluitingen voor diversiteitsantenne
• Dual-band draadloos netwerk (WLAN) voor verbinding buiten het schip
• Dual-band draadloos netwerk (WLAN) voor verbinding aan boord
• Geïntegreerde GNSS (GPS)-ontvanger (compatibel met GLONASS en Beidou)
• 4 digitale ingangskanalen, voor digitaal schakelen / apparaatbesturing
• 4 digitale uitgangskanalen, voor digitaal schakelen / apparaatbesturing
• 4 RayNet SeaTalkhs ®-netwerkpoorten
• SeaTalkng ®-/NMEA 2000-aansluiting
• Gebruikersinterface in webbrowser voor configuratie.
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2.3 Meegeleverde onderdelen
De volgende onderdelen zijn meegeleverd in de doos.
Pak uw product voorzichtig uit, om beschadigingen en verlies van onderdelen te voorkomen.
Controleer de inhoud van de doos aan de hand van de onderstaande lijst. Bewaar de verpakking en
de documentatie voor later gebruik.

1. YachtSense™ Link Marine Cloud Router (geleverd met aardingspuntbevestigingen en
beschermkapjes)

2. 4 x montagebevestigingen (PA 4 x 25 mm zelftappende schroeven)
3. Documentatiepakket
4. Smart antenne (GNSS, mobiel, diversiteit, Wi-Fi in de haven) met 5 m (16,4 ft) lange kabels
5. 2 x dipoolantennes (interne scheeps-WiFi)
6. RayNet naar RJ45-kabel 1 m (3,3 ft)
7. Voedingskabel 1,5 m (4,9 ft) met 8 A-zekering

Opmerking:
De router wordt geleverd met beschermkapjes op de antenneaansluitingen, RayNet-aansluitingen,
in- en uitvoeraansluitingen en de SeaTalkng ®-aansluiting.
De beschermkapjes geplaatst te blijven totdat de aansluitingen zijn aangesloten. Als een
aansluiting niet wordt gebruikt, mag het beschermkapje niet worden verwijderd.

Document- en productinformatie 15
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Hoofdstuk 3: Installatie

Inhoudsopgave
• 3.1 Benodigd gereedschap op pagina 18
• 3.2 Een plaats kiezen op pagina 18
• 3.3 Productafmetingen YachtSense™ Link op pagina 21
• 3.4 Afmetingen smart antenne op pagina 22
• 3.5 SIM-kaarten plaatsen op pagina 22
• 3.6 De YachtSense™ Link monteren op pagina 25
• 3.7 De smart antenne monteren op pagina 26
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3.1 Benodigd gereedschap
Het volgende gereedschap is benodigd voor de installatie.

1. Boormachine
2. Kruiskopschroevendraaier
3. Tape/plakband
4. Boortje (geschikt voor geleidegaten)
5. 23 mm (0,91 in) gatenboor (nodig voor de installatie van de smart antenne.)

3.2 Een plaats kiezen

Waarschuwingen
Belangrijk: Voordat u verder gaat dient u er zeker van te zijn dat u de waarschuwingen in
hoofdstuk Hoofdstuk 1 Belangrijke informatie van dit document hebt gelezen en begrepen.

Vereisten voor plaatsing van YachtSense™ Link
De plaats van de installatie dient te voldoen aan de volgende vereisten:
De YachtSense™ Link – 4G Smart Router is beschermd tegen het indringen van water conform IPx6
en IPx7 en is daardoor geschikt voor montage bovendeks en benedendeks.

Vereisten voor plaatsing draadloze netwerkverbinding
Er is een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de draadloze verbinding.
Het is belangrijk dat u de kwaliteit van de draadloze verbinding op de gewenste locatie test voordat
uw producten met draadloze verbinding installeert.

Afstand
De afstand tussen draadloze producten dient altijd zo klein mogelijk te zijn. Overschrijd de maximale
afstand die is aangegeven voor uw draadloze product (de maximale afstand verschilt per apparaat)
niet.
De kwaliteit van de draadloze netwerkverbinding wordt minder naarmate de afstand groter wordt,
producten op grotere afstand ontvangen dus minder bandbreedte van het netwerk. De verbinding
van producten die worden geplaatst op een afstand aan de rand van het maximale draadloze bereik
kan langzamer zijn, het signaal kan wegvallen of er kan mogelijk helemaal geen verbinding worden
gemaakt.

Zichtlijn
Voor het beste resultaat dient het draadloze product een vrije, directe zichtlijn te hebben naar het
product waarmee verbinding wordt gemaakt. Alle fysieke obstakels kunnen het draadloze signaal
verzwakken of zelfs volledig blokkeren.
De constructie van uw schip kan ook van invloed zijn op de kwaliteit van de draadloze
netwerkverbinding. Metalen constructies en daken verminderen bijvoorbeeld de kwaliteit van het
draadloze signaal en kunnen het in sommige situaties blokkeren.
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Als het draadloze signaal door een schot gaat met daarin voedingskabels, kan dit de kwaliteit
van het draadloze signaal ook verminderen.
Reflecterende oppervlakken zoals metalen oppervlakken, sommige soorten glas en zelfs spiegels
kunnen de kwaliteit aanzienlijk verminderen en het draadloze signaal zelfs blokkeren.

Interferentie en andere apparatuur
Draadloze producten dienen op een afstand van ten minste 1 m (3 ft) te worden geplaatst van:
• Overige draadloze producten.
• Producten die draadloze signalen uitzenden binnen hetzelfde frequentiebereik.
• Andere elektrische, elektronische of elektromagnetische apparaten die interferentie kunnen
veroorzaken.

Interferentie van draadloze apparaten van andere personen kan eveneens interferentie veroorzaken
met uw producten. U kunt een externe analyzer of smartphone-app gebruiken om vast te stellen
welk draadloze kanaal (bijv. een niet gebruikt kanaal of door een door het kleinste aantal apparaten
gebruikte kanaal) u het beste kunt gebruiken.

Vereisten voor het montage-oppervlak
Bij het selecteren van een montageoppervlak, dient u ervoor te zorgen dat:
• het product voldoende wordt ondersteund op een stevige, vlakke ondergrond. De unit mag NIET
worden gemonteerd en er mogen geen gaten worden geboord op plaatsen die de constructie
van het schip kunnen beschadigen.

• er voldoende vrije ruimte is rondom het product.
• er niets achter het montageoppervlak zit dat kan worden beschadigd tijdens het boren.

Vereisten voor het leggen van kabels
Zorg ervoor dat u hebt vastgesteld waar alle benodigde kabels moeten worden gelegd en dat er
voldoende ruimte vrij is om de kabels aan te sluiten:
• Tenzij anders aangegeven, is een minimale kabelbochtradius van 100 mm (3,94 in) vereist.
• Waar nodig dienen kabelsteunen te worden gebruikt om te voorkomen dat er mechanische
spanning op de connectoren komt te staan.

Elektrische interferentie
Selecteer een plaats die zich op voldoende afstand bevindt van apparatuur die interferentie kan
veroorzaken, zoals motoren, generatoren en radiozenders/-ontvangers.

Voeding
Kies een plaats zo dicht mogelijk in de buurt van de DC-stroomvoorziening van het schip. Dit helpt
de kabellengten tot een minimum te beperken.

RF-interferentie
Bepaalde externe elektrische apparatuur van andere fabrikanten kunnen interferentie van
radiofrequenties (RF) veroorzaken voor GNSS- (GPS-), AIS- of VHF-apparaten als de externe
apparatuur niet voldoende is geïsoleerd en overmatige elektromagnetische interferentie (EMI)
uitstraalt.
Sommige veel voorkomende voorbeelden van dergelijke externe apparatuur zijn onder andere
LED-verlichting (bijv.: navigatieverlichting, zoeklampen en schijnwerpers, binnen- en buitenlampen)
en analoge TV-tuners.
Doe het volgende om de interferentie van dergelijke apparatuur te minimaliseren:
• Houd deze zo ver mogelijk uit de buurt van GNSS- (GPS-), AIS- of VHF-producten en hun antennes.
• Zorg ervoor dat voedingskabels voor externe apparatuur niet verstrengeld zijn met de voedings-
of gegevenskabels van deze apparaten.

• Plaats één of meer onderdrukkingsferrieten voor hoge frequenties op het apparaat dat
elektromagnetische interferentie uitstraalt. De ferriet/ferrieten dient/dienen geclassificeerd te
zijn voor een bereik van 100 MHz tot 2,5 GHz en dient/dienen te worden aangebracht op de
voedingskabel en andere kabels die uit het apparaat komen die EMI uitstralen, zo dicht mogelijk
in de buurt van de plaats waar de kabel uit het apparaat komt.
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Veilige afstand tot kompas
Bij het kiezen van een geschikte plaats voor uw product zou u moeten proberen een zo groot
mogelijke afstand te houden tussen het product en eventuele kompassen. Deze afstand dient
minimaal 1 m (3 ft) te zijn in alle richtingen. Voor kleinere schepen kan deze afstand mogelijk niet
worden aangehouden. In dat geval dient u ervoor te zorgen dat het kompas niet wordt gestoord
door het product wanneer het is ingeschakeld.

EMC-installatierichtlijnen
Apparatuur en accessoires van Raymarine voldoen aan de toepasselijke regels voor (EMC) om
elektromagnetische interferentie tussen apparatuur en het effect daarvan op de prestaties van uw
systeem te minimaliseren.
Correcte installatie is vereist om te garanderen dat EMC-prestaties niet nadelig worden beïnvloed.

Opmerking: In gebieden met extreme EMC-interferentie, kan enige lichte interferentie worden
waargenomen op het product.Wanneer dit gebeurt, dient de afstand tussen het product en de
bron van de interferentie te worden vergroot.

Voor optimale EMC-prestaties adviseren wij waar mogelijk het volgende:
• Raymarine-apparatuur en daaraan aangesloten kabels dienen:
– ten minste 1 m (3,3 ft) verwijderd te worden gehouden van apparatuur of kabels die radiosignalen
verzenden of dragen, zoals marifoons, kabels en antennes. In het geval van SSB-radio's dient u
de afstand te vergroten tot 2 m (6,6 ft).

– meer dan 2 m (6,6 ft) verwijderd te worden houden van het pad van een radarstraal. Een
radarstraal wordt normaal gesproken tot 20 graden boven en onder het stralingselement
verspreid.

• Het product te voeden via een andere accu dan de accu die wordt gebruikt voor het starten van
de motor. Dit is van belang voor het voorkomen van fouten en verlies van gegevens, wat kan
optreden als de motor niet met een afzonderlijke accu wordt gestart.

• Kabels te gebruiken volgens specificaties van Raymarine.
• Kabels niet af te knippen of te verlengen, tenzij dit in de installatiehandleiding nauwkeurig wordt
beschreven.

Opmerking:
Waar beperkingen met betrekking tot de installatie één van de bovenstaande aanbevelingen
belemmeren, dient u altijd de grootst mogelijke afstand tussen verschillende elektronische
apparaten te garanderen om zodoende de best mogelijke omstandigheden voor EMC-prestaties
te creëren in de gehele installatie.

Ontstoringsferrieten
• Raymarine-kabels kunnen zijn voorzien van of geleverd zijn met ontstoringsferrieten. Deze zijn
belangrijk voor correcte EMC-werking. Als ferrieten los van de kabels zijn meegeleverd (d.w.z. niet
voorgemonteerd), dienen de ferrieten overeenkomstig de meegeleverde instructies te worden
geplaatst.

• Als een ferriet om welke reden dan ook dient te worden verwijderd (bijv. installatie of onderhoud),
moet hij op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggezet voordat het product wordt gebruikt.

• Gebruik alleen ferrieten van het juiste type, geleverd door Raymarine of door geautoriseerde
dealers.

• Wanneer er voor een installatie meerdere ferrieten moeten worden geplaatst op een kabel, dan
moeten extra kabelklemmen worden gebruikt om te voorkomen dat de connectoren te zwaar
worden belast door het extra gewicht van de kabel.

Aansluitingen aan andere apparatuur
Vereiste voor ferrieten op niet-Raymarine-kabels.
Als uw product aangesloten moet worden op andere apparatuur met een kabel die niet door
Raymarine geleverd is, MOET altijd een ontstoringsferriet geplaatst worden op de kabel het dichtst in
de buurt van het Raymarine-product.
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Vereisten voor plaatsing smart antenne
De meegeleverde smart antenne moet op een plaats worden gemonteerd waar het een vrije
zichtlijn heeft naar de lucht.
Zorg ervoor dat de gekozen plaats van de montage:
• Open en vrij is van eventuele obstructies (zoals masten, zoeklichten of andere constructies) die
de zichtlijn naar de lucht kunnen blokkeren.

• Zo laag mogelijk, zodat de antenne zo stabiel mogelijk staat. Hoe stabieler de antenne staat, hoe
efficiënter het satellieten volgt en stabiele gegevens verstrekt.

• Zo ver mogelijk verwijderd is (minimaal 1 m (3 ft)) van andere antennes en elektronische apparatuur.
Monteer de antenne NIET:
• op een plaats waar iemand erop kan gaan staan of erover struikelen.
• in een mast. Hierdoor gaat de antenne slingeren, wat voor aanzienlijke fouten in de
positiegegevens leidt.

• in de directe lijn van een radarstraal.

3.3 Productafmetingen YachtSense™ Link

• A = 87,80 mm (3,46 in)
• B = 108,40 mm (4,27 in)
• C = 19,50 mm (0,78 in)
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• D = 108,20 mm (4,26 in)
• E = 141,00 mm (5,55 in)
• F = 162,20 mm (6,39 in)
• G = 29,50 mm (1,16 in)
• H = 6,50 mm (0,26 in)
• I = 80,00 mm (3,15 in)
• J = 229,00 mm (9,02 in)
• K = 242,00 mm (9,53 in)

3.4 Afmetingen smart antenne

• A = Ø 102,90 mm (4,05 in)
• B = 43,50 mm (1,71 in)
• C = 16,00 mm (0,63 in)
• D = 7/8”-9 UNC-draad
• E = 5 m (16,4 ft)

3.5 SIM-kaarten plaatsen
YachtSense™ Link heeft dubbele SIM-sleuven voor het plaatsen van Micro SIM-kaarten (Nano-SIM's
kunnen worden gebruikt met een Nano naar Micro SIM-adapter).

Belangrijk:
• Er wordt geen SIM-kaart meegeleverd met de YachtSense™ Link en u dient deze afzonderlijk aan
te schaffen bij een gerenommeerde verkoper.

• Indien u slechts één SIM-kaart gebruikt, dient deze in SIM-sleuf 1 te worden geplaatst.
• Nadat de SIM-kaarten zijn geplaatst, moet de router worden geconfigureerd voor het gebruik
van mobiele data. Zie:

1. Open het klepje voor de SIM-kaarten.
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2. Schuif de SIM-kaart houder(s) naar de ontgrendelde stand.

SIM 1 schuift naar links en SIM 2 schuift naar rechts.

3. Open de SIM-kaarthouder(s).

SIM 1 scharniert aan de linkerkant en SIM 2 scharniert aan de rechterkant.

4. Plaats uw Micro SIM-kaart(en) in de houders. Let er daarbij op dat u ze correct plaatst.
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5. Sluit de SIM-kaarthouder(s).

6. Schuif de SIM-kaart houder(s) naar de vergrendelde stand.

SIM 1 schuift naar rechts en SIM 2 schuift naar links.

7. Sluit het klepje voor de SIM-kaarten, zorg er daarbij voor dat hij aan alle kanten goed is gesloten.
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3.6 De YachtSense™ Link monteren
Volg de instructies hieronder om de YachtSense™ Link te monteren.
Voordat u het product monteert, dient u ervoor te zorgen dat:
• u een geschikt plaats heeft gekozen, die voldoet aan de in dit document genoemde vereisten.
• u de betreffende kabelverbindingen en de plaatsen waar de kabels moeten worden gelegd
hebt vastgesteld.

1. Zet de meegeleverde mal vast op de gekozen plaats met behulp van plakband.
2. Boor 4 gaten zoals aangegeven op de mal voor de bevestigingen.
3. Verwijder de montagemal.
4. Schroef de bevestigingsmaterialen ongeveer tot halverwege in de gaten in het montageoppervlak.
5. Plaats de unit boven de bevestigingsschroeven en druk het naar beneden vast in de

schroefopeningen.
6. Draai de schroeven volledig aan.
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3.7 De smart antenne monteren
De meegeleverde smart antenne moet worden geïnstalleerd op een plaats met een vrije zichtlijn
naar de lucht en uit de buurt van structuren en apparaten die interferentie kunnen veroorzaken.

Opmerking:
Er is een set beschikbaar voor het verlengen van de schroefdraad, zodat de antenne kan worden
gemonteerd op dikkere oppervlakken. Zie: p.26 — De smart antenne monteren

1. Boor een gat van 23 mm (0,91 in) in het midden van de gewenste locatie voor de montage, voor
de schroefdraad en de kabels van de antenne.

2. Voer de kabel en de schroefdraad door de pakking.
3. Voer de kabels en de schroefdraad door het gat in het montageoppervlak, zodat de pakking

en de antenne vlak tegen het montageoppervlak aanliggen.
4. Voer de kabels door de splitmoer en zet de antenne vast door de moer vast te draaien op de

vrijliggende schroefdraad van de antenne.
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Hoofdstuk 4: Verbindingen

Inhoudsopgave
• 4.1 Algemene kabelleiding op pagina 28
• 4.2 Overzicht aansluitingen op pagina 28
• 4.3 MFD-aansluitingen op pagina 29
• 4.4 Voedingsaansluiting op pagina 29
• 4.5 Aardingsaansluiting op pagina 34
• 4.6 Aansluitingen smart antenne op pagina 35
• 4.7 Antenneaansluitingen Boat Wi-Fi op pagina 35
• 4.8 RayNet-aansluitingen op pagina 36
• 4.9 Aansluiten SeaTalkng op pagina 37
• 4.10 Ingangs- en uitgangsaansluitingen (I/O) op pagina 37
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4.1 Algemene kabelleiding

Kabeltypen en -lengtes
Het is belangrijk kabels te gebruiken van het juiste type en met de juiste lengte.
• Tenzij anders aangegeven, gebruikt u alleen standaardkabels van het correcte type, die zijn
geleverd door Raymarine.

• Wanneer het noodzakelijk is kabels van andere leveranciers dan Raymarine te gebruiken, dient u
ervoor te zorgen dat de kwaliteit en de dikte voldoende zijn voor het beoogde doel (bijv.: voor
langere voedingskabels zijn mogelijk dikkere kabels nodig om spanningsval over de kabel te
minimaliseren).

Trekontlasting
Gebruik geschikte trekontlasting voor de kabels, om ervoor te zorgen dat connectoren zijn
beschermd tegen trekkrachten en in extreme omstandigheden op zee niet uit de aansluiting worden
getrokken.

Kabelafscherming
Controleer of de kabelafscherming niet is beschadigd en of alle kabels correct zijn afgeschermd.

Waarschuwing: Systemen met positieve aarding
Sluit deze unit niet aan op systemen met positieve aarding.

Kabels aansluiten
Volg de onderstaande stappen om de kabel(s) op uw product aan te sluiten.
1. Zorg ervoor dat de voeding van het schip is uitgeschakeld.
2. Zorg ervoor dat het apparaat dat wordt aangesloten is geïnstalleerd overeenkomstig de

installatie-instructies die bij dat apparaat zijn meegeleverd.
3. Zorg voor de juiste richting en druk de kabelconnectoren volledig op de bijbehorende

connectoren.
4. Vergrendel eventuele vergrendelingsmechanismes om een stevige verbinding te garanderen

(bijv.: draai borgringen rechtsom totdat ze strak vastzitten of vastklikken).
5. Zorg ervoor dat blanke kabeluiteinden correct zijn geïsoleerd om kortsluiting en corrosie als

gevolg van het indringen van water te voorkomen.

4.2 Overzicht aansluitingen
De YachtSense™ Link heeft de volgende aansluitingen:

1. Boat WLAN A (antenneaansluiting voor interne WiFi aan boord)
2. GNSS (aansluiting GPS-/GLONASS-antenne)
3. Diversity (secondaire antenneaansluiting voor mobiel internet)
4. Cellular (primaire antenneaansluiting voor mobiel internet)
5. Dock WLAN A (antenneaansluiting voor externe Wi-Fi in de haven)
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6. Dock WLAN B (antenneaansluiting voor externe Wi-Fi in de haven)
7. Boat WLAN B (antenneaansluiting voor interne WiFi aan boord)
8. Voedingsaansluiting
9. Aansluiten SeaTalkng ®
10. RayNet-aansluitingen
11. Ingangsaansluitingen
12. Uitgangsaansluitingen

4.3 MFD-aansluitingen
Raymarine-MFD's moeten zowel een SeaTalkhs ® (RayNet) en een SeaTalkng ®-verbinding hebben
met de router.

1. YachtSense™ Link-router
2. Axiom™- / Axiom™+- / Axiom™ Pro- / Axiom™ XL-MFD.
3. RayNet naar RayNet SeaTalkhs ®-netwerkkabel.
4. SeaTalkng ®-spurkabel.
5. SeaTalkng ®-voedingskabel (met 12 VDC voeding. Er dient een inline zekering van 5 amp

te zijn aangebracht).
6. SeaTalkng ® naar DeviceNet-spurkabel.
7. SeaTalkng ®-backbone.

4.4 Voedingsaansluiting
De meegeleverde voedingskabel moet worden aangesloten op een 12 VDC- of 24 VDC-voeding, dit
kan door direct aan te sluiten op een accu, of via het distributiepaneel.
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1. YachtSense™ Link
2. Voedingskabel (meegeleverd)
3. De aardedraad wordt verbonden met het RF-aardingspunt, als er geen aardingspunt beschikbaar

is wordt deze verbonden met de negatieve (-) pool van de accu.
4. De negatieve draad wordt verbonden met de negatieve (-) pool van de voeding.
5. Er moet een waterdichte zekeringhouder met een 8 A-zekering worden geïnstalleerd
6. De positieve (rode) draad wordt verbonden met de positieve (+) pool van de voeding.

Waarde inline-zekering en thermische stroomonderbreker
De volgende classificaties voor inline-zekeringen en thermische stroomonderbrekers zijn van
toepassing op uw product:
Waarde inline zekering Waarde thermische stroomonderbreker
8 A 8 A

Opmerking:
• De juiste waarde voor de thermische stroomonderbreker is afhankelijk van het aantal apparaten
dat u aansluit. Wanneer u de te gebruiken waarde niet zeker weet, kunt u contact opnemen
met een geautoriseerde Raymarine-dealer.

• Er is mogelijk al een inline-zekering geplaatst in de voedingskabel van uw product, als dat niet
het geval is dient u een inline-zekering/stroomonderbreker aan te brengen op de positieve
draad van de voedingsaansluiting van uw product.

Let op: Voedingsbeveiliging
Bij het installeren van dit product, dient u ervoor te zorgen dat de voedingsbron
correct is beveiligd met behulp van een zekering of thermische stroomonderbreker
met de juiste waarde.

Voedingsdistributie
Aanbevelingen en "best practice".
• Dit product wordt geleverd met een voedingskabel, in de vorm van een afzonderlijk onderdeel
of als kabel die permanent aan het product vastzit. Gebruik alleen de voedingskabel die met
dit product is meegeleverd. Gebruik GEEN voedingskabel die is bedoeld voor of meegeleverd
met een ander product.
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• Raadpleeg het hoofdstuk Voedingsaansluiting voor meer informatie over hoe u de draden in uw
voedingskabel kunt identificeren en waar u ze dient aan te sluiten.

• Zie hieronder voor meer informatie over de implementatie van de meest voorkomende scenario's
voor voedingsdistributie:

Belangrijk:
• Bij de planning en het aanleggen van de kabels dient u rekening te houden met andere
producten in uw systeem, waarvan enkele (bijv. sonarmodules) hoge stroompieken kunnen
vragen van het elektrische systeem van uw schip. Dit kan van invloed zijn op de spanning die
beschikbaar is voor de andere apparaten tijdens deze pieken.

• De onderstaande informatie is alleen bedoeld als richtlijn om u te helpen uw product te
beschermen. Het heeft betrekking op de meest voorkomende voedingsscenario's op schepen,
maar NIET op alle scenario's. Als u niet zeker weet hoe u de juiste beveiliging kunt aanbrengen,
kunt u advies inwinnen bij een geautoriseerde dealer of een voldoende gekwalificeerde
professionele maritieme elektricien.

Implementatie — aansluiting op distributiepaneel (aanbevolen)

1 Waterdichte zekeringhouder waarin een inline zekering met de juiste
waarde moet zijn aangebracht. Voor de juiste waarde voor de zekering, zie:
Waarden inline zekeringen en thermische stroomonderbrekers.

2 Voedingskabel van het product.
3 Aansluitpunt aardingsdraad.

• Aanbevolen wordt de meegeleverde voedingskabel aan te sluiten op een geschikte
stroomonderbreker of switch op het distributiepaneel van het schip, of een standaard
voedingsdistributiepunt.

• Het distributiepunt dient te worden gevoed vanaf de primaire voedingsbron van het schip met een
8 AWG (8,36 mm2) kabel.

• In het ideale geval dient alle apparatuur te worden verbonden via afzonderlijke thermische
stroomonderbrekers of zekeringen met de juiste waarde en de passende stroomkringbeveiliging.
Wanneer dit niet mogelijk is en een stroomonderbreker wordt gedeeld door meerdere apparaten,
gebruikt u afzonderlijke inline-zekeringen voor iedere stroomkring om te zorgen voor de
benodigde beveiliging.
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1 Positieve (+) strook
2 Negatieve (-) strook
3 Stroomonderbreker
4 Waterdichte zekeringhouder waarin een inline zekering met de juiste

waarde moet zijn aangebracht. Voor de juiste waarde voor de zekering, zie:
Waarden inline zekeringen en thermische stroomonderbrekers.

Belangrijk:
Neem de aanbevolen waarden voor zekeringen/stroomonderbrekers in de documentatie
van het product in acht, houd er echter rekening mee dat de geschikte waarde van
zekeringen/stroomonderbrekers afhangt van het aantal aangesloten apparaten.

Implementatie — directe aansluiting op de accu
• Wanneer aansluiting op een voedingsdistributiepaneel niet mogelijk is, kan de voedingskabel die
met uw product is meegeleverd direct worden aangesloten op de accu van het schip, via een
zekering of stroomonderbreker met de juiste waarde.

• De voedingskabel die met uw product is meegeleverd beschikt mogelijk NIET over een
afzonderlijke aardingsdraad. Als dit het geval is, hoeven alleen de rode en de zwarte draad
van de voedingskabel te worden aangesloten.

• Als de meegeleverde voedingskabel NIET is voorzien van een inline-zekering, MOET een zekering
of stroomonderbreker met de juiste waarde aangebracht worden tussen de rode draad en de
positieve pool van de accu.

• Raadpleeg de waarden voor inline-zekeringen in de documentatie van het product.
• Als u de voedingskabel voor uw product wilt verlengen, dient u de adviezen over de speciale

Verlengkabels voeding uit de productdocumentatie in acht te nemen.

32



1 Waterdichte zekeringhouder waarin een inline zekering met de juiste
waarde moet zijn aangebracht. Voor de juiste waarde voor de zekering, zie:
Waarden inline zekeringen en thermische stroomonderbrekers.

2 Voedingskabel van het product.
3 Aansluitpunt aardingsdraad.

Accu-aansluiting, scenario A:
geschikt voor een schip met een gemeenschappelijk RF-aardingspunt. Als uw product in dit scenario
is geleverd met een afzonderlijke aardingsdraad, dan dient deze te worden verbonden met het
gemeenschappelijke aardingspunt van het schip.
Accu-aansluiting, scenario B:
geschikt voor een schip zonder een gemeenschappelijk aardingspunt. Als uw product in dit geval is
geleverd met een afzonderlijke aardingsdraad, dan dient deze direct te worden verbonden met de
negatieve pool van de accu.

Verlengen voedingskabel
Als u de voedingskabel voor uw product wilt verlengen, dient u de volgende adviezen in acht te
nemen:
• De voedingskabel voor iedere unit in uw systeem dient te worden gelegd als afzonderlijke
2-draads kabel uit één stuk vanaf de unit naar de accu of het distributiepaneel van het schip.

• Zorg ervoor dat de kabeldiameter voldoende is voor de voedingsspanning, de totale belasting
van het apparaat en de lengte van de kabel. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de minimale
diameters van voedingskabels.
Kabellengte in meter (feet) Diameter in AWG (mm2) voor

12 VDC-voeding
Diameter in AWG (mm2) voor
24 VDC-voeding

<8 (<25) 16 (1,31 mm2) 18 (0,82 mm2)
16 (50) 14 (2,08 mm2) 18 (0,82 mm2)
24 (75) 12 (3,31 mm2) 16 (1,31 mm2)
>32 (>100) 10 (5,26 mm2) 16 (1,31 mm2)

Belangrijk:
Houd er rekening mee dat sommige producten in uw systeem (zoals sonarmodules) op bepaalde
momenten spanningspieken kunnen veroorzaken die van invloed kunnen zijn op de spanning die
beschikbaar is voor andere producten.
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Belangrijk: Om er zeker van te zijn dat voedingskabels (inclusief verlengkabels) dik genoeg zijn,
controleert u of er een continue minimale spanning van 10,8 V DC is aan het einde van de kabel
waar het de voedingsaansluiting van het product binnen gaat, zelfs wanneer de batterij leeg is
met een spanning van 11 V DC. (Ga er niet vanuit dat de spanning van een lege accu 0 V DC is.
Als gevolg van het ontladingsprofiel en de interne chemische samenstelling van accu's, daalt de
stroom veel sneller dan de spanning. Een "volledig lege" accu heeft nog steeds een positieve
spanning, ook wanneer het onvoldoende stroom heeft om uw product te voeden.)

Aarding
Zorg ervoor dat u alle aanvullende adviezen voor aarding in de productdocumentatie in acht neemt.

Meer informatie
Aanbevolen wordt de 'best practice' in acht te nemen voor alle elektrische installaties op schepen,
zoals vermeld in de volgende normen:
• BMEA Gedragscode voor elektrische en elektronische installaties op schepen
• NMEA 0400 Installatienorm
• ABYC E-11 AC & DC Elektrische systemen op schepen
• ABYC A-31 Acculaders en omvormers
• ABYC TE-4 Beveiliging tegen blikseminslag

Waarschuwing: Productaarding
Voordat u dit product aansluit op de voeding, dient u zich ervan te verzekeren dat
het op de juiste manier is geaard, in overeenstemming met de gegeven instructies.

Waarschuwing: Systemen met positieve aarding
Sluit deze unit niet aan op systemen met positieve aarding.

4.5 Aardingsaansluiting
De YachtSense™ Link-unit heeft een eigen aardingspunt, die MOET worden verbonden met de
RF-aarde van het schip.

Belangrijk: Het aardingspunt moet zijn verbonden met het gemeenschappelijke RF-aardingspunt.
Dit is GEEN optionele aansluiting. Sluit deze NIET aan op een punt dat is verbonden met de 0 V
negatieve accupool.
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1. Aardingspunt van het schip.
2. M3-krimpoog (niet meegeleverd)
3. Aardingsband aangesloten op de RF-aarde van het schip (niet meegeleverd)
4. Aardingsschroef en ringen (gemonteerd op de unit meegeleverd)

Opmerking:
Om het aardingspunt aan te sluiten, heeft u een M3-krimpoog en een geschikte kabel nodig om
een aardingsband te maken.

De aardingskabel wordt aangesloten met behulp van de M3-schroef en de ringen die op het
aardingspunt van de unit gemonteerd zijn meegeleverd.

4.6 Aansluitingen smart antenne
De meegeleverde smart antenne worden aangesloten op de antenneaansluitingen aan de
bovenkant van de YachtSense™ Link.

De connectoren en de kabels zijn van een bijbehorend label voorzien. Aansluitingen worden
gemaakt door de betreffende kabelconnector over de betreffende connector op de router te
schuiven en deze vast te zetten door de connectormoer rechtsom te draaien.
De kabel van de antenne is 5 m (16,4 ft) lang, deze kan worden verlengd met een verlengkabel. Er
zijn verlengkabels beschikbaar van 5 m (16,4 ft) (R70837) en van 10 m (32,8 ft) (A80701) lang.

4.7 Antenneaansluitingen Boat Wi-Fi
De meegeleverde WiFi-antennes worden verbonden met de BOAT WLAN-aansluitingen aan de
bovenkant van de YachtSense™ Link.

Sluit de antennes aan door deze rechtsom handvast te draaien.
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4.8 RayNet-aansluitingen
Er kunnen maximaal 4 RayNet-apparaten worden aangesloten op de YachtSense™ Link via de
RayNet-aansluitingen. Er kunnen ook RayNet-netwerken worden gemaakt of uitgebreid door de
YachtSense™ Link te verbinden met een netwerkswitch zoals de HS5.
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4.9 Aansluiten SeaTalkng
De YachtSense™ Link kan worden verbonden met een SeaTalkng ®-netwerk via de
SeaTalkng ®-aansluitingen. Door aan te sluiten op een SeaTalkng ®-netwerk kunnen
compatibele gegevens worden ontvangen en verzonden door de YachtSense™ Link. Met de
SeaTalkng ®-aansluiting kan ook worden gecommuniceerd met YachtSense™ digitale controle
systemen.

Opmerking:
SeaTalkng -netwerken hebben een eigen 12 VDC-voeding nodig en krijgen geen voeding via de
SeaTalkng -aansluiting van de YachtSense™ Link.

4.10 Ingangs- en uitgangsaansluitingen (I/O)
De YachtSense™ Link heeft 4 digitale ingangs- en 4 digitale uitgangskanalen.

Belangrijk:
• De negatieve voedingsdraad (0 V retour) van de YachtSense™ Link moet zijn verbonden
met dezelfde negatieve aansluiting van de voedingen van alle aangesloten invoer- en
uitvoerapparaten.

• Van iedere gebruiker moet zowel een positieve als een negatieve (voeding en retour) aansluiting
zijn verbonden met de I/O-aansluitingen van de YachtSense Link.

Opmerking:
I/O-kabelset: R70800 is vereist voor het aansluiten van digitale invoer- en uitvoerapparaten.

De digitale in- en uitgangen kunnen worden aangestuurd vanaf de webinterface van de YachtSense™
Link.
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Signaaladres ingangskabel
• Wit = ingang 1 +
• Zwart = ingang 1 -
• Geel = ingang 2 +
• Groen = ingang 2 -
• Paart = ingang 3 +
• Grijs = ingang 3 -
• Rood = ingang 4 +
• Bruin = ingang 4 -

Signaaladres uitgangskabel
• Wit = uitgang 1 geen verbinding
• Zwart = uitgang 1 gemeenschappelijke verbinding
• Geel = uitgang 2 geen verbinding
• Groen = uitgang 2 gemeenschappelijke verbinding
• Paars = uitgang 3 geen verbinding
• Grijs = uitgang 3 gemeenschappelijke verbinding
• Rood = uitgang 4 geen verbinding
• Bruin = uitgang 4 gemeenschappelijke verbinding

Ingangen
De ingangsaansluiting heeft 4 configureerbare ingangskanalen.
De ingangskanalen kunnen als volgt worden geconfigureerd:
• Spanningsmeting van 0 VDC tot voedingsspanning.
• Schakelaars aansluiten tussen kanaal minus of tussen kanaal en voeding.
• Schakelaars kunnen sluiten bij negatief of sluiten bij positief.
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• Er kan een schakelaar worden gebruikt om de router uit de laagvermogensmodus te halen, indien
de opties voor energiebeheer daarvoor zijn geconfigureerd. Zie: p.53 — Energiebeheer

De spanningskarakteristieken van de ingangskanalen zijn:
• Spanningsbescherming tot 32 VDC (in het geval van onbedoelde verbindingen).
• Opto-geïsoleerd wanneer de ingang wordt aangestuurd door een ander apparaat of voeding.
• Het ingangskanaal schakelt automatisch tussen laag vermogen (0 VDC tot 8 VDC) en hoog
vermogen (8 VDC tot voedingsspanning. De twee drempels zijn bedoeld voor het toepassen
van hysterese.

Voorbeelden van aansluitingen

Voorbeeld — schakelaar (digitale ingang)

Voorbeeld — spanningsmonitor (digitale ingang)

Voorbeeld — resistieve sensor (analoge ingang)

Uitgangen
De uitgangsaansluiting heeft 4 configureerbare uitgangskanalen.

Belangrijk:
De uitgangskanalen zijn bedoeld voor gebruik met automotive-relais met interne isolatie. Sluit
uitgangskanalen NIET aan op apparaten zonder isolatie.

De uitgangskanalen kunnen als volgt worden geconfigureerd:
• Eenvoudige aan/uit-uitgangsschakelaar.
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• Verhogen tot voedingsspanning.
• Verlagen tot 0 V.
De spanningskarakteristieken van de uitgangskanalen zijn:
• Maximale uitvoer per kanaal is 200 mA.
• Spanningsbescherming tot 32 VDC (in het geval van onbedoelde verbindingen).
• De uitgangskanalen hebben geen interne zekering.
De uitvoerkanalen van de router (kanalen 5 tot en met 8) kunnen worden gebruikt voor het activeren
van verbonden apparaten of systemen die de functie Activeren bij inschakelen hebben. Als de router
uit de laagvermogensmodus wordt gehaald, worden de aangesloten apparaten ook geactiveerd.
Zie de informatie over energiebeheer: p.53 — Energiebeheer

Voorbeeld aansluiting automotive-relais

1. Uitgangskanaal router gemeenschappelijke verbinding (bijv.: uitgang 1 zwarte draad)
2. Uitgangskanaal router geen verbinding (bijv.: uitgang 1 witte draad)
3. Apparaat (bijv.: wissers)
4. 5-pins automotive-relais

• 30 — Voeding hoog vermogen
• 85 — Voeding relaisspoel (triggerdraad)
• 86 — Aarde relaisspoel
• 87 — Uitgang hoog vermogen (maakcontact)
• 87a — Uitgang hoog vermogen (verbreekcontact)

5. Zekering
6. Voeding
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Hoofdstuk 5: Bediening

Inhoudsopgave
• 5.1 Van start gaan op pagina 42
• 5.2 Statuspagina op pagina 48
• 5.3 Basisinstellingen (Basic settings) op pagina 49
• 5.4 Pagina Connected devices (Verbonden apparaten) op pagina 51
• 5.5 Geavanceerde instellingen op pagina 51
• 5.6 Help op pagina 55
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5.1 Van start gaan

De webinterface openen via een bedrade verbinding
U kunt de instellingen van de router openen via de geïntegreerde webinterface. De webinterface
kan via een bedrade of via een draadloze verbinding worden geopend.

Belangrijk:
Zorg ervoor dat uw computer zo is geconfigureerd, dat een IP-adres automatisch wordt
toegewezen.

Om de webinterface te openen via een bedrade verbinding, volgt u de onderstaande stappen:
1. Zorg ervoor dat de router van spanning is voorzien conform de informatie over de

voedingsaansluiting. p.29 — Voedingsaansluiting
2. Sluit de meegeleverde RayNet naar RJ45-kabel aan op één van de netwerkpoorten van de router.
3. Sluit het andere uiteinde van de RayNet naar RJ45-kabel aan op een computer.
4. Zet de router aan.
5. Wacht tot de router is opgestart en de netwerkverbinding van uw computer tot stand is gekomen.
6. Voer ‘http://yachtsense.raymarine.com’ in de adresbalk van uw webbrowser in en druk op

Enter/Return..
7. Voer de gebruikersnaam in (de standaard gebruikersnaam is ‘admin’).
8. Voor het wachtwoord voor admin in (het standaard wachtwoord vindt u op het productetiket aan

de linkerkant van de router).
9. Klik op login.

De webinterface openen via een WiFi-verbinding
U kunt de instellingen van de router openen via de geïntegreerde webinterface. De webinterface
kan via een bedrade of via een draadloze verbinding worden geopend.

Belangrijk:
Zorg ervoor dat uw computer zo is geconfigureerd, dat een IP-adres automatisch wordt
toegewezen.
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Voorbeeld van etiket met inloggegevens

Opmerking:
De informatie op de bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld en heeft geen betrekking
op de werkelijke inloggegevens van uw router.

1. Default wireless details (Informatie standaard draadloos) — Wi-Fi-inloggegevens die worden
gebruikt voor het verbinden van mobiele apparaten met het WiFi-netwerk van de router.

2. Default access to settings (Standaard toegang tot instellingen) — Inloggegevens voor de
instellingen op de webinterface van de router.

Om de webinterface te openen via een Wi-Fi-verbinding, volgt u de onderstaande stappen:
1. Zorg ervoor dat de router van spanning is voorzien conform de informatie over de

voedingsaansluiting. p.29 — Voedingsaansluiting
2. Zet de router aan.
3. Wacht tot de router de opstartcyclus volledig heeft doorlopen.
4. Verbind uw mobiele apparaat met het WiFi-netwerk van de router met behulp van het SSID en het

wachtwoord. Deze kunt u vinden op het etiket met inloggegevens aan de zijkant van de router
(zie onderdeel 1 in de afbeelding hierboven).

5. Open een webbrowser op het verbonden mobiele apparaat.
6. Voer ‘http://yachtsense.raymarine.com’ in de adresbalk van uw webbrowser in en druk op

Enter/Return..
7. Voer de gebruikersnaam in (de standaard gebruikersnaam is ‘admin’).
8. Voer het admin-wachtwoord dat staat vermeld op het etiket met inloggegevens op de zijkant

van de router (zie onderdeel 2 in de afbeelding hierboven) in.
9. Klik op login.
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Mobiele data configureren
Volg de onderstaande stappen om uw router zo in te stellen, dat het de mobiele data van uw
SIM-kaarten kan gebruiken. Als er 2 SIM-kaarten zijn geïnstalleerd, dienen de onderstaande stappen
voor beide SIM-kaarten te worden uitgevoerd.
Ga naar de paginaMobile data and SIM management (Beheer mobiele data en SIM): Basic settings
(Basisinstellingen) > Mobile data and SIM management (Beheer mobiele data en SIM).
1. Selecteer SIM1 of SIM2.
2. Om automatisch wisselen van SIM-kaart wanneer er geen netwerkbereik is of wanneer uw

datalimiet op één van de SIM-kaarten is overschreden toe te staan, plaatst u een vinkje in het
betreffende vakje bovenaan de pagina.

3. Om toe te staan dat mobiele data wordt gebruikt, plaatst u een vinkje bij Mobile data.
4. Selecteer de datum (dag van de maand) dat uw datapakket wordt vernieuwd in de keuzelijst

Router data usage cycle (Cyclus voor data van router).
5. Om een melding te configureren wanneer uw SIM-kaart in de buurt komt van de datalimiet,

plaatst u een vinkje bij Set data warning (Waarschuwing voor data instellen) en voert u een
waarde in het veld Data warning (Waarschuwing data) in.

6. Om een melding te configureren wanneer uw SIM-kaart de datalimiet bereikt, plaatst u een
vinkje bij Set data limit (Limiet voor data instellen) en voert u een waarde in het veld Data
limit (Datalimiet) in.

7. Als de velden APN (Access Point Name, Naam toegangspunt), Username (Gebruikersnaam)
en Password (Wachtwoord) niet zijn ingevuld, dient u de instellingen te achterhalen bij uw
netwerkprovider en deze in te vullen in de betreffende velden.

8. Selecteer de knop Save (Opslaan) bovenaan de pagina om alle wijzigingen op te slaan.

Verbinding maken met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk
Volg de onderstaande stappen om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk dat vermeld staat op
de pagina Wi-Fi network (WiFi-netwerk).
Ga naar de paginaWi-Fi network (WiFi-netwerk): Basic settings (Basisinstellingen) > Wi-Fi network
(WiFi-netwerk).
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1. Schakel de Wi-Fi-netwerkverbinding van de router in.
2. Selecteer het WiFi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken in de lijst.

U kunt het informatiepictograminformatiepictograminformatiepictogram naast het WiFi-netwerk selecteren om informatie over het
netwerk te bekijken.

3. Voer het wachtwoord voor het netwerk in het wachtwoordveld (Password) in.
4. Selecteer Verbinding maken.

Een WiFi-netwerk handmatig toevoegen
U kunt verbinding maken met een netwerk dat niet in de lijst staat maar wel binnen bereik is, bijv.:
een verborgen WiFi-netwerk (WiFi-netwerk dat zijn SSID niet uitzendt).
1. Selecteer Add network (Netwerk toevoegen).
2. Voer de naam van het WiFi-netwerk (SSID) in het veld Network name (Netwerknaam) in.
3. Selecteer het beveiligingstype in de keuzelijst Security (Beveiliging).
4. Voer het wachtwoord voor het netwerk in het veld Password (Wachtwoord) in.
5. Selecteer Verbinding maken.

Een opgeslagen WiFi-netwerk vergeten
Zodra de router verbinding maakt met een WiFi-netwerk, worden de gegevens automatisch
opgeslagen, zodat de router iedere keer dat het netwerk binnen bereik is verbinding kan maken.
Als u in de toekomst geen verbinding meer wilt maken met dit WiFi-netwerk, kunt u het netwerk
‘vergeten’.
1. Selecteer het informatiepictogram naast het opgeslagen WiFi-netwerk om de netwerkinformatie

weer te geven.
2. Selecteer Forget network (Netwerk vergeten).
U kunt automatische netwerkverbinding ook uitschakelen door Connect automatically (Automatisch
verbinden) in het informatievenster uit te schakelen.

Het toegangspunt van de router instellen
Volg de onderstaande stappen om het toegangspunt van de router in te stellen.
Ga naar de pagina Router access point (Router-toegangspunt): Basic settings (Basisinstellingen) >
Router access point (Router-toegangspunt).
1. Schakel het toegangspunt van de router in.
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2. Indien nodig wijzigt u de standaard instellingen voor verbinding met het toegangspunt van
de router.

Belangrijk:
• De instellingen voor Preferred Wi-Fi channel (Voorkeurs-WiFi-kanaal) en Channel width
(Kanaalbreedte) hoeven niet te worden gewijzigd, tenzij u interferentie waarneemt als gevolg
van overbelasting van het WiFi-kanaal.

• Aanbevolen wordt het Encryption type (Coderingstype) niet te wijzigen naar No encryption
(Geen codering), omdat anders iedereen die binnen bereik is verbinding kan maken met de
router.

3. Klik op Save (Opslaan).

Een Android-apparaat verbinden met het toegangspunt van de router
Android-apparaten kunnen worden verbonden met het WiFi-toegangspunt van de router.
Open de WiFi-instellingen van uw Android-apparaat vanuit het keuzemenu bovenaan het scherm of
via het Instellingen-pictogram.
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Voorbeeld Android verbinden met Wi-Fi

Opmerking:
Afhankelijk van het type apparaat, de fabrikant en de versie van het gebruikte
Android-besturingssysteem, zijn schermen en opties mogelijk anders dan in het bovenstaande
voorbeeld.

1. Schakel WiFi in door de schuifregelaar op Aan (blauw) te zetten en selecteer het SSID van uw
router in de lijst met beschikbare netwerken.

2. Voer het WiFi-wachtwoord van uw router in en selecteer Connect (Verbinden).

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

3. Wanneer uw Android-apparaat is verbonden met het WiFi-toegangspunt van uw router, staat er
'Verbonden' onder het SSID van de router.

Voor hulp bij het oplossen van problemen, zie de informatie over Probleemoplossing WiFi in het
hoofdstuk Problemen oplossen p.57 — Probleemoplossing

Een iOS-apparaat verbinden met het toegangspunt van de router
iOS-apparaten kunnen worden verbonden met het WiFi-toegangspunt van de router.
Open de WiFi-instellingen van uw iOS-apparaat vanuit het keuzemenu bovenaan het scherm of
via Instellingen.
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Opmerking:
Afhankelijk van het type apparaat en de gebruikte versie van iOS, zijn schermen en opties mogelijk
anders dan in het bovenstaande voorbeeld.

1. Schakel WiFi in door de schuifregelaar op AAN (groen) te zetten en selecteer de router in de
beschikbare netwerken.

2. Voer het WiFi-wachtwoord van uw router in en selecteer Join (Verbinden).

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

3. Wanneer uw iOS-apparaat is verbonden met het WiFi-toegangspunt van uw router, staat er
'Verbonden' onder het SSID van de router.

Voor hulp bij het oplossen van problemen, zie de informatie over Probleemoplossing WiFi in het
hoofdstuk Problemen oplossen p.57 — Probleemoplossing

5.2 Statuspagina
Nadat u bent ingelogd in de webinterface van de router, wordt de Statuspagina weergegeven.
De Statuspagina geeft informatie over de status van de netwerkverbindingen van uw router. De
status van de volgende verbindingen zijn beschikbaar:
• De Cloud-status identificeert wanneer de router een actieve verbinding heeft met de Raymarine
Cloud-service.

• Het onderdeelWi-Fi network laat de status zien van externe draadloze netwerkverbindingen (bijv.:
verbinding met de WiFi van de haven), de naam van het verbonden netwerk en de signaalsterkte.

• Het onderdeel Mobile network laat de status zien van de verbinding met het Mobiele netwerk, uw
netwerkprovider en de gebruikte SIM-kaart.

• Het onderdeel Router access point (Router-toegangspunt) laat de verbindingsstatus van de
interne WiFi-verbinding en de naam van het toegangspunt (SSID) zien.

De Statuspagina identificeert ook het aantal apparaten dat is verbonden met het toegangspunt
van de router (interne WiFi) en het bedrade netwerk (apparaten die zijn verbonden via één van
de RayNet-poorten van de router).
Aan de linkerkant van de pagina vindt u links naar alle configuratie-/instellingenpagina's van de
router.
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5.3 Basisinstellingen (Basic settings)

WiFi-netwerk
De router kan worden verbonden met beschikbare WiFi-toegangspunten, om de router en de
verbonden apparaten toegang te geven tot het internet. Met de pagina WiFi-netwerk kunt u
verbinding maken met een WiFi-toegangspunt, bijvoorbeeld de WiFi die beschikbaar is in uw haven.
Indien aangesloten op een WiFi-verbinding met internetverbinding, geeft de router internettoegang
tot via WiFi en RayNet verbonden apparaten.

Opmerking:
De router maakt automatisch verbinding met opgeslagen WiFi-netwerken zodra deze binnen het
bereik zijn. Indien beschikbaar, wordt de WiFi-netwerkverbinding gebruikt in plaats van mobiel
internet.

Vanaf de WiFi-pagina kunt u:
• het WiFi-netwerk in- en uitschakelen.
• informatie bekijken over WiFi-netwerken binnen bereik.
• verbinding maken met een beschikbaar WiFi-netwerk.
• handmatig een WiFi-netwerk toevoegen.
• een opgeslagen WiFi-netwerk vergeten.

Mobiele data & SIM-beheer
De router kan mobiele netwerken gebruiken om de router en de verbonden apparaten toegang te
geven tot het internet. De pagina Mobile data geeft toegang tot de instellingen met betrekking tot
de mobiele verbinding van de router, opties voor het beheer van dual SIM en verbruiksstatistieken
van mobiele data. Als de mobiele verbinding actief is en er is data beschikbaar, geeft de router
internettoegang aan via WiFi en RayNet verbonden apparaten.

Opmerking:
De router maakt automatisch verbinding met opgeslagen WiFi-netwerken zodra deze binnen het
bereik zijn. Indien beschikbaar, wordt de WiFi-netwerkverbinding gebruikt in plaats van mobiel
internet.

Wanneer u twee SIM-kaarten gebruikt, kunt u automatisch wisselen van SIM-kaart wanneer er geen
netwerkbereik is, of wanneer uw datalimiet op één van de SIM-kaarten is overschreden, inschakelen
met het vakje bovenaan de pagina.
Primary SIM:— wanneer u twee SIM-kaarten gebruikt, bepaalt de optie Primaire SIM welke SIM-kaart
de router eerst probeert te gebruiken nadat hij is ingeschakeld.

Opmerking:
De primaire SIM wordt alleen gebruikt als:
• Mobiele data is ingeschakeld
• De SIM-kaart netwerkbereik heeft
• Er nog data beschikbaar is voor de SIM-kaart voor de huidige periode.
Als niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt de tweede SIM-kaart gebruikt.

Op de pagina Mobile data & SIM management kunt u SIM1 of SIM2 selecteren om de gegevens en
de instellingen van iedere SIM-kaart te bekijken.
De volgende gegevens en instellingen zijn beschikbaar:
• Mobile data: — schakelt mobiele data in en uit. Wanneer dit is ingeschakeld, heeft de router
toegang tot internet via het datapakket van uw SIM-kaart.

• Data roaming: — schakelt dataroaming in en uit. Met dataroaming kunt u uw datapakket
gebruiken wanneer u buiten uw thuisland bent.

• Grafiek dataverbruik— om de statistieken van het dataverbruik te bekijken.
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• Router data usage cycle — stel hier de datum in waarop uw datapakket iedere maand wordt
vernieuwd.

• Data warning and limit — stel hier de waarschuwing en de limiet in voor uw data, zodat u
uw datapakket niet overschrijdt. U wordt gewaarschuwd door de RayConnect-app zodra de
gespecificeerde datawaarschuwing en datalimiet voor de huidige maand is bereikt.
– Set data warning — hiermee kunt u de waarschuwingsmelding voor data in- en uitschakelen.
– Data warning — specificeert de waarde voor de waarschuwingsmelding voor data. De
waarschuwing voor data dient te worden ingesteld op een waarde die lager is dan uw datalimiet,
zodat u een waarschuwingsmelding krijgt zodra uw mobiele data voor die maand op dreigt te
raken (dataverbruikscyclus).

– Set data limit — hiermee kunt u de melding voor de datalimiet in- en uitschakelen.
– Data limit — specificeert de waarde voor de melding van de datalimiet. De datalimiet dient in de
buurt van uw maandelijkse datapakket te worden ingesteld, zodat u wordt gewaarschuwd zodra
u het gebruik van mobiele data van de geselecteerde SIM-kaart dient te stoppen.

Opmerking: Er kunnen verschillen zijn tussen de manier waarop de router en waarop uw
netwerkprovider het verbruik meet, daarom wordt aanbevolen de datalimiet iets lager in te
stellen dan de feitelijke datalimiet.

• Mobile network — Het onderdeel Mobiel netwerk bevat gegevens en instellingen van de
Access Point Name (APN, toegangspuntnaam) van de netwerkprovider van uw SIM-kaart. De
APN-instellingen worden gebruikt om verbinding te maken met uw netwerkprovider en het internet.

Opmerking: Afhankelijk van uw netwerkprovider, moeten instellingen mogelijk handmatig
worden ingevoerd.

– APN — APN-adres van de provider.
– Username — APN-gebruikersnaam van de provider.
– Password — APN-wachtwoord van de provider.
– Reset APN settings — herstelt naar de standaard APN-instellingen van de netwerkprovider
van de SIM-kaart.

• SIM info — informatie over de SIM-kaart bekijken.
• Lock SIM — de SIM-kaart vergrendelen of de pin voor de SIM-kaart wijzigen.

Router-toegangspunt
Apparaten met WiFi kunnen verbinding maken met het toegangspunt van de router en met het
internet met behulp van de WiFi-netwerkverbinding en/of mobiele netwerkverbindingen van de
router. De pagina Router access point (Router-toegangspunt) geeft toegang tot de instellingen
van het toegangspunt van de router.
Het toegangspunt van de router kan worden in- en uitgeschakeld met de schuifregelaar bovenaan
de pagina.
Wanneer het toegangspunt van de router is ingeschakeld, kunnen de instellingen ervan worden
geconfigureerd.
De volgende instellingen zijn beschikbaar:
• Access point name (SSID) — dit is de naam van het netwerk waarmee u uw mobiele apparaten
zou moeten verbinden.

• Password — dit is het wachtwoord dat moet worden ingevoerd wanneer u uw mobiele apparaten
verbindt.

• Preferred Wi-Fi channel — hiermee kunt u het WiFi-kanaal van uw voorkeur selecteren. Er kan
interferentie optreden in gebieden waar meerdere WiFi-netwerken hetzelfde kanaal gebruiken.
Wanneer u een minder druk kanaal gebruikt, zou dit de interferentie moeten stoppen.

• Channel width (Kanaalbreedte) — hiermee kunt u schakelen tussen de kanaalbreedtes Enkel
kanaal (20 MHz) 144 Mb en Dual kanaal (40 MHz) 300 Mb. Dual kanaal heeft een hogere snelheid,
in gebieden waar draadloze kanalen overbelast zijn kan een enkel kanaal de interferentie echter
reduceren.

• Encryption type — hier kan het gebruikte coderingstype worden geselecteerd. WPA2–PSA is
het standaard en aanbevolen coderingstype.
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Opmerking: Aanbevolen wordt het Encryption type (Coderingstype) niet te wijzigen naar No
encryption (Geen codering), omdat anders iedereen die binnen bereik is verbinding kan
maken met de router.

Als standaard instellingen zijn gewijzigd, selecteert u Save (Opslaan) om de instellingen op te slaan.

Informatie
Op de Info-pagina vindt u informatie over uw router.
Info — de volgende informatie is beschikbaar:
• Modelnaam
• Modelnummer
• Serienummer
• IMEI
• Spanning
• Lekstroom
• Temperatuur
• Bedrijfsuren
• MAC-adressen ethernet
• MAC-adressen Wi-Fi
• Softwareversie
– Toepassingsversie
– Platformversie
– Versie productbundel

• Signaalsterkte mobiel netwerk (RSSI)
Er is een QR-code beschikbaar onderaan de Info-pagina, die kan worden gebruikt om verbinding te
maken met de Raymarine Cloud-service.
Voor het oplossen van problemen kunt u eventuele crashlogs opslaan door Save crash logs
(Crashlogs opslaan) te selecteren.

5.4 Pagina Connected devices (Verbonden apparaten)
De pagina Connected devices geeft een lijst van alle apparaten die verbonden zijn met de router via
ethernet of via draadloze verbindingen.
De lijst geeft de volgende informatie:
• Apparaatnaam
• MAC-adres
• IP-adres
• Verbindingstype

5.5 Geavanceerde instellingen

LAN-configuratie
De pagina LAN configuration bevat geavanceerde instellingen voor het SeaTalkhs ®(RayNet)-netwerk
(bedrade verbinding).
Standaard, en om compatibiliteit met Raymarine-MFD's te garanderen, is de instelling Configure IP
(IP configureren) ingesteld op Automatically (DHCP on) (Automatisch (DHCP aan)). In normale
omstandigheden hoeven deze instellingen niet te worden aangepast.
De beschikbare opties voor Configure IP zijn:
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• Automatically (DHCP on) (Automatisch, DHCP aan) — dit is de aanbevolen instelling. Hiermee
kunnen IP-adressen door de router automatische worden toegewezen aan verbonden apparaten,
waarbij IP-adressen worden gebruikt uit het bereik dat is gespecificeerd in de DHCP-server.

• Manually (DHCP on) (Handmatig, DHCP aan) — met deze instelling kunnen het LAN-IP-adres van
de router, het subnetmasker en de standaard gateway handmatig worden geconfigureerd. Ook
wordt aan apparaten die worden verbonden automatisch een IP-adres toegewezen uit het bereik
dat u heeft gespecificeerd in de DHCP-server.

• Manually (DHCP off) (Handmatig, DHCP uit) — met deze instelling kunnen het LAN-IP-adres van de
router, het subnetmasker en de standaard gateway handmatig worden geconfigureerd. Er worden
echter geen IP-adressen toegewezen aan apparaten die worden verbonden.

Opmerking: Indien DHCP is uitgeschakeld, moet aan ieder apparaat handmatig een IP-adres
worden toegewezen, uit hetzelfde bereik als het IP-adres van uw router.

WiFi-configuratie
De pagina Wi-Fi configuration bevat geavanceerde instellingen voor WiFi-toegangspunten van
uw router.
Het WiFi-IP-adres, het subnetmasker en de standaard gateway van de router kunnen worden
geconfigureerd en het IP-adresbereik dat wordt gebruikt voor de Wi-Fi DHCP-server kan worden
ingesteld.

GNSS
De GNSS-pagina bevat instellingen en informatie voor de interne GNSS-server van de router.
De volgende instellingen en informatie zijn beschikbaar:
• GNSS fix status (Status GNSS-fix) — geeft de status van de positiefix.
• Internal GNSS (Interne GNSS) — schakelt de interne GNSS-ontvanger in en uit.
• Restart GNSS (GNSS opnieuw starten) — start de interne GNSS-ontvanger opnieuw op.
• GNSS Constellations (GNSS-groepen) — hiermee wordt het gebruik van een tweede GNSS-groep
ingeschakeld (GLONASS of Beidou GNSS kan worden gebruikt naast de GPS-groep).

• Differential positioning (Differentiële positionering) — voor het inschakelen van het gebruik van
differentiële positioneringssatellieten, waarmee uw positiefix wordt verbeterd.

• Differential positioning systems (Differentiële positioneringssystemen) — hiermee kunnen
specifiek gelokaliseerde Satellite Based Augmentation Systems (SBAS) worden geselecteerd.

• Satellites in use (Gebruikte satellieten) — geeft informatie over de positioneringssatellieten die op
dat moment worden gevolgd.

Ingangen en uitgangen
Er zijn instellingen- en statuspagina's beschikbaar voor het beheer van apparaten die zijn verbonden
met de in- en uitgangsaansluitingen van de router.
De volgende pagina's zijn beschikbaar:
• Channel monitoring and control (Kanaalmonitoring) — om de gegevens van kanaalingangen
en -uitgangen te bekijken:
– Voor ingangskanalen (kanalen 1 tot en met 4) worden het kanaalnummer, de naam en de
spanning weergegeven.

– Voor uitgangskanalen (kanalen 5 tot en met 8) worden het kanaalnummer en de naam
weergegeven, en er is een schuifregelaar beschikbaar om het kanaal in en uit te schakelen.

• Channels configuration (Kanaalconfiguratie)— voor het configureren van in- en uitgangskanalen:
– Voor ingangskanalen (kanalen 1 tot en met 4) kunnen de kanaalnaam en het ingangstype
worden geconfigureerd. Het ingangstype kan worden geconfigureerd als: Analog (Analoog),
Digital positive (Digitaal positief) of Digital negative (Digitaal negatief).

– Voor uitgangskanalen (kanalen 1 tot en met 4) kan de kanaalnaam worden geconfigureerd.
• Alert notifications (Waarschuwingsmeldingen) — op deze pagina kunnen waarschuwings-
meldingen voor lage spanning worden geconfigureerd. Er kan een waarschuwing voor lage
spanning product (product low voltage warning) worden ingesteld, die wordt geactiveerd wanneer
de spanning die beschikbaar is voor de router tot minder dan een gespecificeerde waarde
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daalt. Waarschuwingen voor lage spanning kunnen ook worden geconfigureerd voor ieder
ingangskanaal (kanalen 1 tot en met 4).

Opmerking: Iedere waarschuwing voor een ingangskanaal moet zijn geconfigureerd met een
unieke waarschuwings-ID (Alert ID) met een waarde tussen 1.000 en 65.000.

Energiebeheer
De router heeft opties voor energiebeheer, om te helpen het stroomverbruik te verminderen terwijl
het mogelijk blijft op afstand verbinding te maken met de router.
Met Always on (Altijd aan) wordt de router van volledige stroom voorzien.
In de Low power mode (Laagvermogensmodus) wordt de router in een laagvermogenstoestand
gezet. In de laagvermognesmodus zijn de WiFi-verbindingen uitgeschakeld.
In de laagvermogensmodus kan de router worden geactiveerd door:
• een apparaat op afstand dat is verbonden met de Raymarine Cloud-service, via de RayConnect-app
• een waarschuwingsmelding, geconfigureerd in de pagina Alert notifications
(Waarschuwingsmeldingen).

• a Wake On LAN (WOL)-signaal van een apparaat dat is verbonden met de
SeaTalkhs ®-netwerkpoorten van de router, wanneer LAN signal (LAN-signaal) is geselecteerd
onder Also wake On: (Ook activeren bij:).

• een apparaat zoals een schakelaar, dat verbonden is met één van de invoerkanalen van de router,
wanneer het betreffende invoerkanaal is geselecteerd onder Also wake On: (Ook activeren bij:).

Opmerking:
Wanneer de router wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, komt hij ook in de modus Always
on (Altijd aan).

De invoerkanalen (kanalen 1 tot en met 4) kunnen ook worden gebruikt om de router in de
laagvermogensmodus te zetten.
De uitvoerkanalen van de router (kanalen 5 tot en met 8) kunnen worden gebruikt voor het activeren
van verbonden apparaten of systemen die de functie Activeren bij inschakelen hebben. Plaats een
vinkje bij het betreffende uitvoerkanaal dat het verbonden apparaat moet activeren wanneer de
router wordt geactiveerd vanuit de laagvermogensmodus.

Belangrijk:
Om de wijzigingen in de opties voor energiebeheer te behouden, klikt u op Save (Opslaan).

De software van de router upgraden
Raymarine® stelt regelmatig software-updates voor producten ter beschikking, voor nieuwe en
uitgebreidere functionaliteit en betere prestaties en bruikbaarheid. Het is belangrijk dat u nagaat of
u de meest recente software voor uw producten hebt door regelmatig de Raymarine®-website te
bezoeken.

Opmerking:
De onderstaande instructies worden uitgevoerd op een pc.

Om de software van uw router te upgraden, volgt u de onderstaande stappen:
1. Controleer de huidige softwareversie van uw router. (U kunt de softwareversie van uw router

vinden op de Info-pagina onder de Basic settings (Basisinstellingen) van de webinterface van
de router).

2. Indien beschikbaar, kunt u de nieuwe software downloaden vanaf de Raymarine-website:
www.raymarine.nl/software.

3. Open de pagina Software upgrade van uw router, onder Advanced settings (Geavanceerde
instellingen).

4. Klik op Browse file to upload (Zoeken naar bestand voor uploaden).
5. Zoek het gedownloade bestand en selecteer het.

Het bestand wordt geüpload naar de router.
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6. Klik op Upgrade.

De router wordt nu geüpgrade. Het upgradeproces kan enige tijd duren, verbreek de verbinding
met het apparaat waarvan u de upgrade uitvoert NIET totdat het proces is voltooid.

Nadat het proces is voltooid, wordt de router opnieuw opgestart.

Herstarten & resetten naar fabrieksinstellingen
Als u tegen problemen met uw router aanloopt, kan het worden herstart of gereset naar de
standaard fabrieksinstellingen vanuit de pagina Restart & factory reset (Herstarten & resetten naar
fabrieksinstellingen).
• Restart router — start de router opnieuw op.
• Reset to factory defaults — maakt alle wijzigingen in de instellingen van de router ongedaan en
reset de router naar de standaard fabrieksinstellingen.

Een reset naar de fabrieksinstellingen uitvoeren om de standaard instellingen terug te zetten
Als u uw router moet resetten naar de standaard fabrieksinstellingen maar u wilt opnieuw koppelen
met dezelfde Raymarine Cloud-account:
1. Open de webinterface van de router:
2. Selecteer Restart & factory reset (Opnieuw starten & reset fabrieksinstellingen) in het menu

Advanced settings (Geavanceerde instellingen).
3. Selecteer Reset to factory defaults (Resetten naar fabrieksinstellingen).
4. Selecteer Reset.

Opmerking:
Als de router voorheen gekoppeld (onboard) was aan uw Raymarine Cloud-account, wordt de
router automatisch weer toegevoegd aan uw account, de volgende keer dat u uw RayConnect-app
opent.

Resetten naar fabrieksinstellingen voordat u de router wegdoet
Indien uw router gekoppeld (onboard) was aan uw Raymarine Cloud-account en u wilt de router
wegdoen, dient u eerst de koppeling met uw account te verwijderen (unboard) en de router daarna
te resetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

Opmerking:
Als uw router niet is gekoppeld met uw Raymarine Cloud-account, hoeven de stappen 1 tot en met
4 niet te worden uitgevoerd.

1. Open de RayConnect-app op uw mobiele apparaat en log indien nodig in.
2. Selecteer uw YachtSense Link-router bij de optie Select device (Apparaat selecteren).
3. Selecteer Remove device (Apparaat verwijderen).
4. Selecteer OK om het verwijderen van het apparaat te bevestigen.

Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar uw geregistreerde e-mailadres en de router is niet
langer aan uw account gekoppeld.

5. Open de webinterface van de router:
6. Selecteer Restart & factory reset (Opnieuw starten & reset fabrieksinstellingen) in het menu

Advanced settings (Geavanceerde instellingen).
7. Selecteer Reset to factory defaults (Resetten naar fabrieksinstellingen).
8. Selecteer Reset.
Alle persoonlijke gegevens, wachtwoorden en informatie over de Cloud-account zijn nu verwijderd
en de router is gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.
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Het admin-wachtwoord wijzigen
Het standaard wachtwoord dat wordt gebruikt voor toegang tot de webinterface van de router
kan worden gewijzigd.

Belangrijk:
Zorg ervoor dat u het nieuwe wachtwoord ergens noteert, als u het vergeet kunt u namelijk niet
meer inloggen in de webinterface van de router.

Om het wachtwoord te wijzigen, volgt u de onderstaande stappen
1. Voer het huidige wachtwoord in het veld Current password: in.
2. Voer uw nieuwe wachtwoord in het veld Create new password: in.
3. Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in het veld Confirm new password: in.
4. Klik op Change password (Wachtwoord wijzigen).

5.6 Help
De Help-pagina geeft toegang tot de online help-pagina's en de online gebruikershandleiding.
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6.1 Probleemoplossing
De informatie over probleemoplossing geeft de mogelijke oorzaken en oplossingen voor algemene
problemen bij het installeren en gebruiken van uw product.
Alle Raymarine-producten worden, voordat ze worden verpakt en uitgeleverd, onderworpen aan
uitgebreide test- en kwaliteitsprogramma's. Wanneer u problemen hebt met uw product kan deze
sectie u helpen de oorzaak vast te stellen en problemen op te lossen zodat het product weer
normaal functioneert.
Als u, nadat u deze sectie hebt doorgenomen, nog steeds problemen heeft met uw product,
raadpleegt u de sectie Technische ondersteuning van deze handleiding voor handige links en
contact gegevens van de productondersteuning van Raymarine.

6.2 LED-diagnose
Cloud-LED

(Groen) Verbonden met de cloud-service.

(Rood) Verbindingsfout / server niet gevonden.

2G/3G/4G-LED (mobiel internet/diversiteit)
(Groen) Verbinding maken met 4G.

(Groen) Verbonden met 4G.

(Groen) Verbonden met 4G en bezig met
verzenden van data.

(Geel) Verbinding maken met 2G/3G.
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(Geel) Verbonden met 2G/3G.

(Geel) Verbonden met 2G/3G en bezig met
verzenden van data.

(Rood) Niet verbonden / geen signaal.

(Rood) Geen SIM-kaart gedetecteerd.

(Uit) Mobiele data (Cellular) is uitgeschakeld.

LED Wi-Fi van het schip
(Groen) Apparaten verbondenmet toegangspunt
van router.

(Groen) Apparaten verbondenmet toegangspunt
van router en bezig met verzenden van data.

(Uit) Toegangspunt van router uitschakeld.
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LED Wi-Fi in de haven
(Groen) Verbonden met WLAN.

(Groen) Verbonden met WLAN en bezig met
verzenden en ontvangen van data.

(Rood) Kan geen verbinding maken met WLAN /
geen signaal.

(Uit) WLAN uitgeschakeld.

NMEA-LED
(Groen) NMEA verbonden/OK.

(Rood) NMEA verbonden, geen data.

(Rood) NMEA niet verbonden.
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LED's SeaTalkhs -netwerk (1/2/3/4)
(Wit) Poort verbonden met 1.000 Mbits/s.

(Wit) Gegevens verzenden met 1.000 Mbits/s.

(Amber) Poort verbonden met 10/100 Mbits/s.

(Amber) Gegevens verzenden met 10/100
Mbits/s.

Voedings-LED
(Groen) Ingeschakeld/Ok.

(Groen) GNSS (GPS) geen fix / bezig met
initialiseren.

(Amber) Bezig met updaten van software.

(Rood) Storing.
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7.1 Service en onderhoud
Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem
voor alle onderhoud en reparaties contact op met een geautoriseerde Raymarine-dealer. Door
ongeautoriseerde reparaties kan uw garantie komen te vervallen.

Waarschuwing: Hoogspanning
Dit product staat onder hoogspanning. Voor aanpassingen zijn speciale
onderhoudsprocedures en -gereedschappen vereist waar alleen gekwalificeerde
onderhoudstechnici beschikking over hebben. Het systeem bevat geen
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of aangepast. De
gebruiker mag de kap niet verwijderen of proberen het product te repareren.

Routinecontroles apparatuur
Aanbevolen wordt dat u de volgende routinecontroles regelmatig uitvoert, om de juiste en
betrouwbare werking van uw apparatuur te garanderen:
• Onderzoek alle kabels op tekenen van beschadigingen of slijtage.
• Controleer of alle kabels correct aangesloten zijn.

7.2 Reinigen van het product
Goede reinigingsmethoden.

Als u producten reinigt:
• Schakel de stroomtoevoer uit.
• Gebruik een vochtige doek om schoon te vegen.
• Gebruik GEEN: schurende en bijtende middelen, ammoniak, oplosmiddelen of andere
schoonmaakmiddelen op basis van chemicaliën.

• Gebruik GEEN hogedrukspuit.
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8.1 Productondersteuning en onderhoud voor Raymarine-producten
Raymarine biedt uitgebreide productondersteuning, zoals garantie, onderhoud en reparaties. U kunt
gebruik maken van deze diensten via de Raymarine-website, telefonisch en via e-mail.
Productinformatie
Mocht u onderhoud of ondersteuning nodig hebben, houd dan de volgende productinformatie
bij de hand:
• Naam product.
• Soort product.
• Serienummer.
• Versienummer softwareapplicatie.
• Installatietekening(en).
U vindt deze productinformatie op de diagnosepagina's van het aangesloten MFD.
Onderhoud en garantie
Raymarine heeft speciale serviceafdelingen voor garantie, onderhoud en reparaties.
Vergeet niet naar de Raymarine-website te gaan om uw product te registreren voor uitgebreide
garantievoordelen: http://raymarine.nl/display/?id=788.
Groot-Brittannië (GB), EMEA en Azië/Stille Oceaan:
• E-mail: emea.service@raymarine.com
• Tel: +44 (0)1329 246 932
Verenigde Staten (VS):
• E-mail: rm-usrepair@flir.com
• Tel: +1 (603) 324 7900
Ondersteuning op het web
Ga naar de sectie “Ondersteuning” van de Raymarine-website voor:
• Handleidingen en documenten — http://www.raymarine.com/manuals
• Technisch forum — http://forum.raymarine.com
• Software-updates — http://raymarine.nl/display/?id=797
Wereldwijde ondersteuning
Groot-Brittannië (GB), EMEA en Azië/Stille Oceaan:
• Helpdesk: https://raymarine.custhelp.com/app/ask
• Tel: +44 (0)1329 246 777
Verenigde Staten (VS):
• Helpdesk: https://raymarine.custhelp.com/app/ask
• Tel: +1 (603) 324 7900 (gratis: +800 539 5539)
Australië en Nieuw-Zeeland (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: aus.support@raymarine.com
• Tel: +61 2 8977 0300
Frankrijk (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.fr@raymarine.com
• Tel: +33 (0)1 46 49 72 30
Duitsland (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.de@raymarine.com
• Tel: +49 40 237 808 0
Italië (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.it@raymarine.com
• Tel: +39 02 9945 1001
Spanje (geautoriseerde Raymarine-distributeur):
• E-mail: sat@azimut.es
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• Tel: +34 96 2965 102
Nederland (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.nl@raymarine.com
• Tel: +31 (0)26 3614 905
Zweden (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.se@raymarine.com
• Tel: +46 (0)317 633 670
Finland (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.fi@raymarine.com
• Tel: +358 (0)207 619 937
Noorwegen (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.no@raymarine.com
• Tel: +47 692 64 600
Denemarken (Raymarine-dochterbedrijf):
• E-mail: support.dk@raymarine.com
• Tel: +45 437 164 64
Rusland (geautoriseerde Raymarine-distributeur):
• E-mail: info@mikstmarine.ru
• Tel: +7 495 788 0508

8.2 Leermiddelen
Raymarine heeft een breed aanbod aan leermiddelen samengesteld om u te helpen het optimale
uit uw producten te halen.

Videocursussen
Officieel Raymarine-kanaal op YouTube:
• YouTube

Workshops
Raymarine organiseert regelmatig verschillende diepgaande workshops die u helpen het optimale uit
uw producten te halen. Ga naar de Workshops-sectie op de Raymarine-website voor meer informatie:
• http://www.raymarine.nl/view/?id=2372

Forum voor technische ondersteuning
U kunt het Forum voor technische ondersteuning gebruiken om een technische vraag te stellen
over een Raymarine-product of om uit te vinden hoe andere klanten hun Raymarine-apparatuur
gebruiken. De leermiddelen worden regelmatig bijgewerkt met bijdragen van Raymarine-klanten en
-medewerkers:
• https://raymarine.custhelp.com/app/home
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9.1 Technische specificaties YachtSense Link

Voedingsspecificatie
Nominale voedingsspanning: 12/24 VDC
Bedrijfsspanningsbereik: 8 VDC tot 32 VDC

Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuurbereik: -25 °C (-13 °F) tot +55 °C (+131 °F)
Opslagtemperatuurbereik: -30 °C (-22 °F) tot +70 °C (+158 °F)
Vochtigheid: tot 93% @ 40 °C (+104 °F)
Bescherming tegen het indringen van water: IPx6

Fysieke specificaties
Afmetingen: • Breedte: 242,00 mm (9,53 in)

• Hoogte: 162,20 mm (6,39 in)
• Diepte: 63,00 mm (2,48 in)

Gewicht: 1,03 kg (2,26 lb)

Specificaties draadloos netwerk
WiFi aan boord: Frequenties Wi-Fi-toegangspuntmodus:

• 2,4 GHz:(2412 MHz tot 2472 MHz / 2422 MHz
tot 2462 MHz): 13,28 dBm

Wi-Fi in de haven: Frequenties Wi-Fi-stationmodus:

• 2,4 GHz:(2412 MHz tot 2472 MHz / 2422 MHz
tot 2462 MHz): 13,28 dBm

• 5 GHz (5150 MHz tot 5350 MHz / 5470 MHz
tot 5725 MHz): 14,94 dBm

• 5,8 GHz (5725 MHz tot 5875 MHz): 13,74 dBm
Mobiel internet/diversiteit: 2G-/3G-/4G-frequenties:

• LTE band 1/3/7/8/20/28/38/40: 25 dBm
• WCDMA band 1 / band 8: 25 dBm
• GSM 900: 35 dBm
• GSM 1800: 32 dBm
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10.1 Reserveonderdelen en accessoires
Accessoires
• R70800 — YachtSense Link I/O-kabelset.
• A80701 — Verlengkabel smart antenne 5 m (16,4 ft).
• A70718 — Set voor schroefdraadverlenging smart antenne.

Reserveonderdelen
• R70835 — Alleen YachtSense Link-router.
• R70836 — Reserveset WiFi-antennes.
• R70799 — YachtSense Link-voedingskabel 1,5 m (4,9 ft) met ingebouwde 8 A-zekering.
• R70837 — Reserve smart antenne.
• R70870 — Reservepakking en -moer smart antenne.
• A62360 — RayNet naar RJ45-kabel 1 m (3,3 ft).
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10.2 RayNet naar RayNet-kabels en -connectoren

1. Standaard RayNet-aansluitkabel met RayNet (female) aansluiting aan beide uiteinden.
2. Haakse RayNet-verbindingskabel met een rechte RayNet-aansluiting (female) aan het ene

uiteinde en een haakse RayNet-aansluiting (female) aan het andere uiteinde. Geschikt voor
aansluiten met een hoek van 90° (haaks) op een apparaat, voor installaties waarbij de ruimte
beperkt is.

3. RayNet-kabeltrekker (set van 5).
4. RayNet naar RayNet-koppeling/-adapter haaks. Geschikt voor het aansluiten van RayNet-kabels

met een hoek van 90° (haaks) op apparaten, voor installaties waar de ruimte beperkt is.
5. Adapterkabel met een (male) RayNet-stekker aan beide kanten. Geschikt voor het koppelen van

(female) RayNet-kabels voor het overbruggen van grotere afstanden.
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10.3 SeaTalkng ®-kabels en -accessoires
SeaTalkng ®-kabels en -accessoires voor gebruik met compatibele producten.

SeaTalkng ®-sets
Met SeaTalkng -sets kunt u een eenvoudige SeaTalkng -backbone maken.
De Startersset (T70134) bestaat uit:

1. 1 x 3 m (9,8 ft) spurkabel (A06040). Wordt gebruikt om een apparaat te verbinden met de
SeaTalkng -backbone.

2. 1 x 2 m (6,6 ft) voedingskabel (A06049). Wordt gebruikt om 12 VDC voeding te leveren aan
de SeaTalkng -backbone.

3. 2 x backboneafsluiters (A06031). Er dienen afsluiters te worden aangesloten op beide uiteinden
van de SeaTalkng -backbone.

4. 1 x 5-weg connector (A06064). Op ieder connectorblok kunnen maximaal 3 SeaTalkng -apparaten
worden aangesloten. Meerdere connectorblokken kunnen in serie aan elkaar worden
gekoppeld.

De Backbone-set (A25062) bestaat uit:

1. 2 x 5 m (16,4 ft) backbonekabels (A06036). Wordt gebruikt om de SeaTalkng -backbone te
maken en te verlengen.

2. 1 x 20 m (65,6 ft) backbonekabel (A06037). Wordt gebruikt om de SeaTalkng -backbone
te maken en te verlengen.

3. 4 x T-stuk (A06028). Met ieder T-stuk kan één SeaTalkng -apparaat worden aangesloten.
Meerdere T-stukken kunnen in serie aan elkaar worden gekoppeld.

4. 2 x backboneafsluiters (A06031). Er dienen afsluiters te worden aangesloten op beide uiteinden
van de SeaTalkng -backbone.

5. 1 x 2 m (6,6 ft) voedingskabel (A06049). Wordt gebruikt om 12 VDC voeding te leveren aan
de SeaTalkng -backbone.

Kabelset Evolution-stuurautomaat (R70160) bestaat uit:
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1. 1 x 5 m (16,4 ft) backbonekabel (A06036). Wordt gebruikt om de SeaTalkng -backbone te maken
en te verlengen.

2. 1 x 1 m (3,3 ft) spurkabel (A06040). Wordt gebruikt om een apparaat te verbinden met de
SeaTalkng -backbone.

3. 1 x 2 m (6,6 ft) voedingskabel (A06049). Wordt gebruikt om 12 VDC voeding te leveren aan
de SeaTalkng -backbone.

4. 1 x 5-weg connector (A06064). Op ieder connectorblok kunnen maximaal 3 SeaTalkng -apparaten
worden aangesloten. Meerdere connectorblokken kunnen in serie aan elkaar worden
gekoppeld.

5. 2 x T-stukken (A06028). Met ieder T-stuk kan één SeaTalkng -apparaat worden aangesloten.
Meerdere T-stukken kunnen in serie aan elkaar worden gekoppeld.

6. 2 x backboneafsluiters (A06031). Er dienen afsluiters te worden aangesloten op beide uiteinden
van de SeaTalkng -backbone.

SeaTalk naar SeaTalkng -converterset (E22158) bestaat uit:

1. 1 x 2 m (6,6 ft) voedingskabel (A06049). Wordt gebruikt om 12 VDC voeding te leveren aan
de SeaTalkng -backbone.

2. 1 x 1 m (3,3 ft) spurkabel (A06039). Wordt gebruikt om een apparaat te verbinden met de
SeaTalkng -backbone.

3. 1 x 0,4 m (1,3 ft) SeaTalk (3-pins) naar SeaTalkng -adapterkabel (A22164). Wordt gebruikt
om SeaTalk -apparaten aan te sluiten op de SeaTalkng -backbone via de SeaTalk naar
SeaTalkng -converter.

4. 1 x SeaTalk naar SeaTalkng -converter (E22158). Met iedere converter kunnen één
SeaTalk -apparaat en maximaal twee SeaTalkng -apparaten worden aangesloten.

5. 2 x spurafsluiters (A06032). Worden gebruikt voor het afsluiten van ongebruikte
spuraansluitingen in 5-weg blokken, T-stukconnectoren en de SeaTalk naar
SeaTalkng -converter.

6. 2 x backboneafsluiters (A06031). Er dienen afsluiters te worden aangesloten op beide uiteinden
van de SeaTalkng -backbone.

De NMEA 0183 VHF 2-draad naar SeaTalkng -converterset (E70196) bestaat uit:
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1. 1 x 2 m (6,6 ft) voedingskabel (A06049). Wordt gebruikt om 12 VDC voeding te leveren aan
de SeaTalkng -backbone.

2. 1 x 1 m (3,3 ft) spurkabel (A06039). Wordt gebruikt om een apparaat te verbinden met de
SeaTalkng -backbone.

3. 1 x 1 m (3,3 ft) NMEA 0183 VHF gestript (2 draden) naar SeaTalkng -adapterkabel (A06071).
Wordt gebruikt om een NMEA 0183-marifoon aan te sluiten op de SeaTalkng -backbone via de
NMEA 0183 VHF naar SeaTalkng -converter.

4. 1 x SeaTalk naar SeaTalkng -converter (E22158). Met iedere converter kunnen 1 SeaTalk -apparaat
en maximaal 2 SeaTalkng -apparaten worden aangesloten.

5. 2 x spurafsluiters (A06032). Wordt gebruikt voor het afsluiten van ongebruikte spuraansluitingen
in 5-weg blokken, T-stukconnectoren en de SeaTalk naar SeaTalkng -converter.

6. 2 x backboneafsluiters (A06031). Er dienen afsluiters te worden aangesloten op beide uiteinden
van de SeaTalkng -backbone.

SeaTalkng ®-spurkabels
SeaTalkng -spurkabels zijn nodig om apparaten te verbinden met de SeaTalkng -backbone.

1. SeaTalkng -spurkabels:
• 0,4 m (1,3 ft) spurkabel (A06038).
• 1 m (3,3 ft) spurkabel (A06039).
• 3 m (9,8 ft) spurkabel (A06040).
• 5 m (16,4 ft) spurkabel (A06041).

2. 0,4 m (1,3 ft) Haakse (rechte hoek) naar haakse spurkabel (A06042). Wordt gebruikt wanneer er
te weinig ruimte is voor een rechte spurkabel.

3. 1 m (3,3 ft) Haakse (rechte hoek) naar rechte spurkabel (A06081). Wordt gebruikt wanneer er te
weinig ruimte is voor een rechte spurkabel.
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4. SeaTalkng naar gestripte spurkabels (voor het aansluiten van compatibele producten die geen
SeaTalkng -connector, zoals transducer pods, hebben):
• 1 m (3,3 ft) SeaTalkng naar gestripte spurkabel — A06043
• 3 m (9,8 ft) SeaTalkng naar gestripte spurkabel — A06044

5. 0,3 m (1,0 ft) ACU-/SPX-stuurautomaat naar SeaTalkng -spurkabel (R12112). Voor het aansluiten
van een koerscomputer op de SeaTalkng -backbone. Deze aansluiting kan ook worden gebruikt
om de SeaTalkng -backbone van 12 VDC-voeding te voorzien.

SeaTalkng ®-backbonekabels
SeaTalkng -backbonekabels worden gebruikt voor het maken of uitbreiden van een
SeaTalkng -backbone.

• 0,4 m (1,3 ft) backbonekabel (A06033).
• 1 m (3,3 ft) backbonekabel (A06034).
• 3 m (9,8 ft) backbonekabel (A06035).
• 5 m (16,4 ft) backbonekabel (A06036).
• 9 m (29,5 ft) backbonekabel (A06068).
• 20 m (65,6 ft) backbonekabel (A06037).
SeaTalkng ®-voedingskabels
SeaTalkng -voedingskabels worden gebruikt als enige 12 VDC-voedingsbron voor de
SeaTalkng -backbone. De voedingsaansluiting moet een inline zekering van 5 amp hebben (niet
meegeleverd).

1. 2 m (6,6 ft) voedingskabel (A06049).
2. 2 m (6,6 ft) haakse (rechte hoek) voedingskabel (A06070).
SeaTalkng ®-connectoren
SeaTalkng -connectoren worden gebruikt om SeaTalkng -apparaten aan te sluiten op de
SeaTalkng -backbone en voor het maken en uitbreiden van de backbone.

1. 5-weg connector (A06064). Op ieder connectorblok kunnen maximaal 3 SeaTalkng -apparaten
worden aangesloten. Meerdere connectorblokken kunnen in serie aan elkaar worden
gekoppeld.

2. T-stuk (A06028). Met ieder T-stuk kan één SeaTalkng -apparaat worden aangesloten. Meerdere
T-stukken kunnen in serie aan elkaar worden gekoppeld.
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3. Backboneextensie (A06030). Wordt gebruikt om 2 backbonekabels met elkaar te koppelen.
4. Inline-afsluiter (A80001). Wordt gebruikt voor het aansluiten van een spurkabel en een

SeaTalkng -apparaat aan het einde van een backbone in plaats van een backboneafsluiter.
5. Backboneafsluiter (A06031). Er dienen afsluiters te worden aangesloten op beide uiteinden van

de SeaTalkng -backbone.
6. Spurafsluiters (A06032). Worden gebruikt voor het afsluiten van ongebruikte spuraansluitingen

in 5-weg blokken, T-stukconnectoren of de SeaTalk naar SeaTalkng -converter.
7. Spurconnector haaks, rechte hoek (A06077). Wordt gebruikt wanneer er te weinig ruimte is

voor een rechte spurkabel.
SeaTalkng ®-adapters en -adapterkabels
SeaTalkng -adapterkabels worden gebruikt voor het aansluiten van apparaten die zijn bedoeld voor
andere CAN-bus-backbones (bijv.: SeaTalk of DeviceNet) op de SeaTalkng -backbone.

1. 1 m (3,3 ft) SeaTalk (3-pins) naar SeaTalkng -converterkabel (A22164/A06073). Kan worden
gebruikt voor het aansluiten van een SeaTalk -apparaat op een SeaTalkng -backbone via de
SeaTalk naar SeaTalkng -converter, of om een SeaTalkng -product direct aan te sluiten op een
SeaTalk -netwerk.

2. 0,4 m (1,3 ft) SeaTalk (3-pins) naar SeaTalkng -adapterkabel (A06047). Kan worden gebruikt voor
het aansluiten van een SeaTalk -apparaat op een SeaTalkng -backbone via de SeaTalk naar
SeaTalkng -converter, of om een SeaTalkng -product direct aan te sluiten op een SeaTalk -netwerk.

3. 0,4 m (1,3 ft) SeaTalk2 (5-pins) naar SeaTalkng -adapterkabel (A06048). Wordt gebruikt voor het
verbinden van SeaTalk2 -apparaten of -netwerken met een SeaTalkng -backbone.

4. SeaTalkng naar DeviceNet (female) adapterkabels verbinden NMEA 2000-apparaten met een
DeviceNet-connector met de SeaTalkng -backbone, of sluit SeaTalkng -apparaten aan op een
NMEA 2000-netwerk. De volgende kabels zijn beschikbaar:
• 0,4 m (1,3 ft) SeaTalkng naar DeviceNet (female) adapterkabel (A06045).
• 1 m (3,3 ft) SeaTalkng naar DeviceNet (female) adapterkabel (A06075).

5. SeaTalkng naar DeviceNet (male) adapterkabels. Voor het aansluiten van NMEA 2000-apparaten
met een DeviceNet-connector op de SeaTalkng -backbone, of voor het aansluiten van
SeaTalkng -apparaten op een NMEA 2000-netwerk. De volgende kabels zijn beschikbaar:
• 0,1 m (0,33 ft) SeaTalkng naar DeviceNet (male) adapterkabel (A06078).
• 0,4 m (1,3 ft) SeaTalkng naar DeviceNet (male) adapterkabel (A06074).
• 1 m (3,3 ft) SeaTalkng naar DeviceNet (male) adapterkabel (A06076).
• 1,5 m (4,92 ft) SeaTalkng naar DeviceNet (male) adapterkabel (A06046).
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6. 1 m (3,3 ft) NMEA 0183 VHF gestript (2 draden) naar SeaTalkng -adapterkabel (A06071). Wordt
gebruikt om een NMEA 0183-marifoon aan te sluiten op de SeaTalkng -backbone via de
NMEA 0183 VHF naar SeaTalkng -converter.

7. SeaTalkng (male) naar DeviceNet (female) adapter (A06082).
8. SeaTalkng (female) naar DeviceNet (male) adapter (A06083).
9. SeaTalkng (male) naar DeviceNet (female) haakse adapter (A06084).
10. (0,4 m (1,3 ft) DeviceNet (female) naar gestripte adapterkabel (E05026).
11. (0,4 m (1,3 ft) DeviceNet (male) naar gestripte adapterkabel (E05027).
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Annexes A Ondersteuning NMEA 2000 PGN
Beheer-PGN's
• 59392 — ISO-bevestiging (ontvangen/zenden)
• 59904 — ISO-verzoek (ontvangen/zenden)
• 60160 — ISO-transportprotocol, gegevensoverdracht (ontvangen)
• 60416 — ISO-transportprotocol, verbindingsbeheer — BAM-groepsfunctie (ontvangen)
• 60928 — ISO-adresclaim (ontvangen/zenden)
• 65240 — ISO-bestuurd adres (ontvangen)
• 126208 — Groepsbericht opvragen (ontvangen)
• 126208 — Groepsbericht aansturen (ontvangen)
• 126208 — Groepsbericht bevestigen (zenden)
• 126464 — PGN-lijst verzenden en ontvangen (zenden)
• 126993 — Heartbeat (zenden)
• 126996 — Productinformatie (zenden)
• 126998 — Configuratie-informatie (zenden)

Gegevens-PGN's
• 126992 — Systeemtijd (ontvangen)
• 127250 — Scheepskoers (ontvangen)
• 127257 — Stand (ontvangen)
• 127488 — Motorparameters, snelle update (ontvangen)
• 127489 — Motorparameters, dynamisch (ontvangen)
• 127493 — Transmissieparameters, dynamisch (ontvangen)
• 127496 — Brandstofverbruik reis, schip (ontvangen)
• 127497 — Brandstofverbruik reis, motor (ontvangen)
• 127501 — Binair statusrapport (ontvangen/zenden)
• 127502 — Bankbesturing wisselen (ontvangen/zenden)
• 127503 — AC-ingangsstatus VEROUDERD (ontvangen)
• 127504 — AC-uitgangsstatus VEROUDERD (ontvangen)
• 127505 — Vloeistofpeil (ontvangen/zenden)
• 127506 — Gedetailleerde DC-status (ontvangen)
• 127507 — Laderstatus VEROUDERD (ontvangen)
• 127508 — Accustatus (ontvangen)
• 127509 — Omvormerstatus VEROUDERD (ontvangen)
• 128267 — Waterdiepte (ontvangen)
• 129029 — GNSS-positiegegevens (ontvangen)
• 129033 — Correctie lokale tijd (ontvangen)
• 129044 — Datum (ontvangen)
• 130306 — Windgegevens (ontvangen)
• 130311 — Omgevingsparameters VEROUDERD (ontvangen)
• 130311 — Omgevingsparameters VEROUDERD (ontvangen)
• 130312 — Temperatuur VEROUDERD (ontvangen/zenden)
• 130313 — Vochtigheid (ontvangen)
• 130314 — Werkelijke druk (ontvangen)
• 130576 — Trimtabstatus (ontvangen)
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