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Capítulo 1: Informações
importantes

Aplicabilidade
As informações neste livro aplicam-se a todas as áreas geográficas,
a menos que de outra forma indicado.

Instalação certificada
A Raymarine recomenda a instalação certificada por um instalador
aprovado pela Raymarine. Uma instalação certificada é qualificada
para benefícios de garantia do produto aperfeiçoados. Entre em
contato com o revendedor da Raymarine para obter mais detalhes
e consulte o documento de garantia separado embalado com seu
produto.

Aviso: Instalação e operação do
produto
Este produto deve ser instalado e operado de acordo
com as instruções fornecidas. A falha em fazê-lo pode
resultar em lesões corporais, danos ao barco e/ou um
baixo desempenho do produto.

Aviso: Potenciais origens de incêndio
Esse produto NÃO está aprovado para ser utilizado
em ambientes perigosos/inflamáveis. NÃO instale em
um ambiente perigoso/inflamável (como a sala de
motores ou próximo aos tanques de combustível).

Aviso: Aterramento do produto
Antes de aplicar energia a este produto, certifique-se
de que ele foi corretamente aterrado, de acordo com
as instruções fornecidas neste guia.

Aviso: NÃO conecte um dispositivo
USB com uma fonte de alimentação
CA
Seu produto Raymarine inclui uma conexão de dados
USB. Para evitar potenciais problemas de aterramento
e possíveis danos ao equipamento:

• NÃO conecte um dispositivo com fonte de
alimentação CA (como um computador ou
notebook) usando USB ao seu produto Raymarine.

• Se você precisar conectar equipamento externo
(como um notebook) ao seu produto Raymarine via
USB, garanta que o equipamento externo esteja
ligado apenas por uma fonte de alimentação CC
(como a bateria do notebook).

• Desconecte quaisquer fontes de alimentação CA
do equipamento externo antes de tentar conectá-lo
usando USB ao produto Raymarine.

Aviso: Sistemas de aterramento
positivo
Não conecte esta unidade a um sistema que tenha
aterramento positivo.
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Aviso: Tensão da alimentação de
energia
Conectar este produto a uma tensão de alimentação
maior do que a classificação máxima especificada
pode causar danos permanentes à unidade. Consulte
a seção Especificações técnicas para obter a
classificação de tensão.

Aviso: Desligue a fonte de
alimentação
Certifique-se de que a fonte de alimentação da
embarcação esteja DESLIGADA antes de iniciar
a instalação desse produto. NÃO conecte ou
desconecte o equipamento com a energia ligada, a
menos que seja instruído neste documento.

Aviso: Garanta que todos os
equipamentos tenham fonte de
alimentação isolada
Esse produto apresenta uma fonte de alimentação
isolada. Para evitar danos em potencial ao
equipamento, a Raymarine recomenda que qualquer
equipamento externo conectado a esse produto
também apresente uma fonte de alimentação isolada.

Aviso: Garanta uma navegação
segura
Esse produto tem como objetivo apenas auxiliar
na navegação e nunca deve ser utilizado em
detrimento ao julgamento sensato do piloto. Apenas
os avisos e gráficos oficiais do governo para os
navegantes contém todas as informações atualizadas
necessárias para uma navegação segura, e o capitão
é responsável por seu uso consciente. O usuário é
responsável por utilizar os avisos e gráficos oficiais
do governo para os navegantes, o cuidado e as
habilidades de navegação adequadas ao operar este
e qualquer outro produto da Raymarine.

Cuidado: Proteção da fonte de
alimentação
Ao instalar esse produto, certifique-se de que a fonte
de alimentação esteja adequadamente protegida
através de fusíveis adequados ou disjuntores
automáticos.

Cuidado: Reparo e manutenção
Este produto não contém componentes reparáveis
pelo usuário. Consulte todos fornecedores de
manutenção e reparo autorizados da Raymarine. O
reparo não autorizado pode afetar sua garantia.
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Aviso de segurança de RF
Declaração de radiação de RF
Os transceptores AIS geram e irradiam energia eletromagnética
(EME) de radiofrequência (RF).

Distância segura da bússola
A distância segura da bússola é de 1 metro no mínimo para
qualquer bússola. Alguns tipos de bússola podem exibir distâncias
maiores. Para ter certeza, você deve localizar sua unidade AIS o
mais longe possível da bússola. Teste sua bússola para verificar a
operação adequada enquanto a unidade AIS ainda está operando.

Entrada de água
Aviso de isenção sobre a entrada de água
Embora a capacidade do índice de impermeabilidade desse produto
atenda ao padrão IPX determinado (consulte as Especificações
técnicas do produto), a entrada de água e a subsequente falha
do equipamento podem ocorrer caso o produto seja submetido a
lavagens comerciais de alta pressão. A Raymarine não oferecerá
garantia a produtos submetidos a lavagens de alta pressão.

Renúncia
A Raymarine não garante que esse produto esteja livre de erros ou
que seja compatível com produtos fabricados por qualquer pessoa
ou entidade que não a Raymarine.
A Raymarine não é responsável por danos ou ferimentos causados
pelo seu uso ou inabilidade ao usar o produto, pela interação
do produto com produtos fabricados por outros ou por erros em
informações utilizadas pelo produto e fornecidas por terceiros.

Renúncia de AIS
Todas as informações apresentadas pelo dispositivo Raymarine AIS
são apenas para orientação, uma vez que há o risco de informações
incompletas ou incorretas. Colocando este produto em serviço,
você reconhece isso e assume total responsabilidade por quaisquer
riscos associados, e, dessa forma, isenta a Raymarine e a SRT
Marine Technology Ltd de quaisquer reclamações resultantes do
uso do serviço AIS.

Diretrizes de instalação de EMC
Os equipamentos e acessórios da Raymarine estão em
conformidade com as regulamentações de EMC (Electromagnetic
Compatibility - Compatibilidade Eletromagnética) adequadas, para
minimizar a interferência eletromagnética entre equipamentos e
minimizar o efeito que tal interferência pode ter no desempenho
de seu sistema.
É obrigatória a instalação correta para garantir que o desempenho
de EMC não seja comprometido.

Observação: Em áreas de extrema interferência EMC, alguma
leve interferência pode ser notada no produto. Quando isso
ocorre, o produto e a fonte da interferência devem ser separados
por uma distância maior.

Para um desempenho ideal do EMC, recomendamos que, sempre
que for possível:

• Os equipamentos Raymarine e os cabos conectados a ele:

– Pelo menos 1 m (3 pés) de qualquer equipamento transmitindo
ou cabos transportando sinais, como rádios VHF, cabos
e antenas. No caso de rádios SSB, a distância deve ser
aumentada para 7 pés (2 m).
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– Mais de 2 m (7 pés) do caminho do feixe do radar.
Normalmente, pode-se assumir que o feixe de radar se propaga
em 20 graus acima e abaixo do elemento se propagando.

• O produto é fornecido com uma bateria diferente daquela
utilizada para a partida do motor. Isso é importante para evitar
um comportamento imprevisível e perda de dados que podem
ocorrer caso a partida do motor não possua uma bateria à parte.

• São utilizados os cabos especificados da Raymarine.

• Os cabos não são encurtados ou estendidos, a menos que seja
detalhado no manual de instalação.

Observação: Quando restrições na instalação impedem
qualquer uma das recomendações acima, sempre garanta
a maior separação possível entre os diferentes itens do
equipamento elétrico para fornecer as melhores condições para
o desempenho do EMC em toda a instalação

Ferritas de supressão
Os cabos Raymarine podem ser equipados com ferritas de
supressão. São importantes para um desempenho de EMC correto.
Se uma ferrita precisar ser removida por qualquer motivo (p. ex.,
instalação ou manutenção), ela deve recolocada na posição original
antes de o produto ser usado.
Use apenas ferritas do tipo correto, fornecidas por revendedores
autorizados da Raymarine.
Quando a instalação exigir a adição de diversas ferritas em um
cabo, é necessário usar clipes de cabos adicionais para evitar
tensão nos conectores causada pelo excesso de peso do cabo.

Conexões a outro equipamento
Exigência de ferritas nos cabos não Raymarine
Se o seu equipamento Raymarine for conectado a outro
equipamento usando um cabo não fornecido pela Raymarine, uma
ferrita de supressão DEVE sempre ser anexada ao cabo próximo à
unidade Raymarine.

Declaração de conformidade
A Raymarine UK Ltd. declara que este produto está em
conformidade com as exigências essenciais da diretiva R&TTE
1999/5/EC.
O certificado de Declaração de Conformidade original pode ser
visualizado na página do produto relevante em www.raymarine.com.

Descarte do produto
Descarte este produto de acordo com a Diretiva WEEE.

A Diretiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment
- Lixo Elétrico e Equipamentos Eletrônicos) exige a reciclagem de
lixo e equipamentos eletrônicos. Embora a diretiva WEEE não se
aplique a alguns produtos da Raymarine, suportamos sua política
e solicitamos que você esteja ciente sobre como descartar este
produto.

Instruções de limpeza da unidade
A unidade não requer limpeza regular. Entretanto, se considerar
necessário limpar a unidade, siga as etapas abaixo:
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1. Verifique se a energia está desligada.
2. Limpe a unidade com um pano úmido.
3. Se necessário, use uma solução detergente neutra para

remover marcas de gordura.

Registro de garantia
Para registrar a propriedade do seu produto Raymarine, visite
www.raymarine.com e registre-se on-line.
É importante registrar seu produto para obter todos os benefícios da
garantia. A embalagem de sua unidade contém uma etiqueta com
código de barras indicando o número de série da unidade. Este
número de série será necessário ao registrar seu produto on-line.
Você deve guardar a etiqueta para referência futura.

IMO e SOLAS
O equipamento descrito neste documento é voltado para uso em
embarcações marinhas de lazer e embarcações de trabalho não
cobertas pelos regulamentos de carga da Organização Marítima
Internacional (International Maritime Organization - IMO) e da
Segurança da Vida no Mar (Safety of Life at Sea - SOLAS).

Precisão técnica
Segundo nosso conhecimento, as informações nesse documento
estavam corretas no momento de sua criação. Entretanto, a
Raymarine não pode aceitar a responsabilidade por qualquer
imprecisão ou omissão que ele possa conter. Além disso,
nossa política de aprimoramento contínuo pode alterar as
especificações sem qualquer notificação. Assim, a Raymarine
não pode aceitar a responsabilidade por qualquer diferença entre

o produto e o documento. Consulte o website da Raymarine
(www.raymarine.com) para garantir que possui as versões mais
atualizadas da documentação para o seu produto.
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Capítulo 2: Informações sobre produto e documento

Conteúdos do capítulo
• 2.1 Informações sobre o documento na página 14

• 2.2 Produtos aplicáveis na página 14

• 2.3 Ilustrações do documento na página 15

• 2.4 Guia de Instalação na página 15

• 2.5 Orientação geral sobre AIS na página 16

• 2.6 Classes de AIS na página 16

• 2.7 Protocolos de sistema na página 18
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2.1 Informações sobre o documento
Este documento contém informações importantes relacionadas à
instalação do produto Raymarine.
Ele inclui informações para ajudá-lo a:

• planejar sua instalação e garantir que tenha todo o equipamento
necessário;

• instalar e conectar o produto como parte de um sistema mais
amplo de eletrônicos marinhos conectados;

• resolver problemas e obter suporte técnico, se necessário.

Este e outros documentos de produtos da Raymarine
estão disponíveis para download em formato PDF no site
www.raymarine.com.

2.2 Produtos aplicáveis
Este documento se aplica aos seguintes produtos:

Número da peça Nome Descrição

AIS350 Rece iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

E32157 AIS 350 Receptor AIS

Status

PWR /Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

E32158 AIS 650 Transceptor AIS
de Classe B
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2.3 Ilustrações do documento
Seu produto pode ser um pouco diferente daquele exibido nas
ilustrações deste documento, dependendo da variante e da data
de fabricação do produto.
Todas as imagens são fornecidas apenas para fins ilustrativos.

2.4 Guia de Instalação
Escopo das informações
Este documento fornece informações básicas de instalação e
solução de problemas para seu dispositivo Raymarine Automatic
Identification System (AIS).
Consulte o Manual do Usuário ProAIS2 e o manual operacional
para seu Visor Multifuncional Raymarine para obter instruções
sobre como configurar e operar seu sistema AIS.
Todos os documentos estão disponíveis em PDF para download no
site: www.raymarine.com

Informações sobre produto e documento 15
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2.5 Orientação geral sobre AIS
Seu dispositivo AIS usa sinais de rádio digitais para trocar
informações em tempo real entre embarcações, estações baseadas
em terra ou auxílios à navegação (AToNs) em frequências VHF
dedicadas. Essas informações são usadas para identificar e
rastrear embarcações na área ao redor e ao mesmo tempo fornecer
de forma rápida, automática e precisa dados para evitar uma
possivel colisão..
Embora o AIS melhore a aplicação do radar operando em pontos
cegos e detectando embarcações menores equipadas com AIS, ele
não substitui o radar, uma vez que conta com o recebimento de
informações transmitidas pelo AIS e, portanto, não pode detectar
objetos como massas de terra e balizas de navegação.
NUNCA Presuma que o AIS está exibindo informações de todas
as embarcações na área, pois:

• Nem todas as embarcações estão equipadas com AIS

• Embora seja obrigatório para embarcações comerciais maiores
portar um AIS, não é obrigatório usá-lo.

O AIS deve ser usado apenas para ampliar as informações do
radar, não para substituí-las.

Aviso: Limitações do AIS
Nunca presuma que seu AIS está detectando todas
as embarcações na área. Sempre tenha a prudência
adequada e não use o AIS como substituo para
julgamento de navegação adequado.

2.6 Classes de AIS
O AIS350 é um receptor que recebe mensagens de embarcações,
estações de base em terra ou auxílios à navegação (AToNs) com
transceptores Classe A ou Classe B.
O AIS650 é um transceptor Classe B que recebe e transmite
mensagens a outras embarcações, estações de base em terra
ou auxílios à navegação (AToNs) com transceptores Classe A ou
Classe B.

Transceptores Classe A
Transceptores AIS Classe A transmitem e recebem sinais de
AIS. Transceptores AIS atualmente são obrigatórios em todas as
embarcações comerciais com mais de 300 toneladas que viajem
internacionalmente (embarcações SOLAS).
As seguintes informações podem ser transmitidas por um sistema
AIS Classe A:
• Dados estáticos. Inclui informações como nome da embarcação,
tipo de embarcação, número de MMSI, sinal de chamada, número
de IMO, comprimento, boca e local da antena de GPS.

• Dados relacionados à viagem. Inclui informações como calado,
carga, destino, ETA e outras informações relevantes.

• Dados dinâmicos. Inclui informações como hora (UTC), posição
do navio, COG, SOG, rumo, taxa de giro e status de navegação.

• Relatórios dinâmicos. Velocidade e status do navio.
• Mensagens. Alarmes e mensagens de segurança.
Lembre-se de que nem todas as embarcações transmitirão todas
as informações.

Transceptores Classe B
Transceptores AIS Classe B transmitem e recebem sinais de AIS,
mas usam um conjunto reduzido de dados em comparação à
Classe A (consulte Resumo de dados). Um transceptor AIS Classe
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B pode ser instalado em qualquer embarcação que não tenha um
transceptor Classe A, mas não é obrigatório a bordo de nenhuma
embarcação.

Resumo de dados

Dados
Receptor
(receber)

Transceptor
(transmitir)

Transceptor
(receber)

Nome do navio Sim Sim Sim

Tipo Sim Sim Sim

Sinal de
chamada

Sim Sim Sim

Número IMO Sim Não Sim

Comprimento e
largura máxima

Sim Sim Sim

Local da antena Sim Sim Sim

Calado Sim Não Sim

Informações
sobre carga

Sim Sim Sim

Destino Sim Não Sim

ETA Sim Não Sim

Hora Sim Sim Sim

Posição do navio Sim Sim Sim

COG Sim Sim Sim

SOG Sim Sim Sim

Orientação do
giroscópio

Sim Sim* Sim

Dados
Receptor
(receber)

Transceptor
(transmitir)

Transceptor
(receber)

Taxa de volta Sim Não Sim

Estado de
navegação

Sim Não Sim

Mensagem de
segurança

Sim Não Sim

*Transceptores Classe B não transmitem um rumo de giroscópio,
a menos que o transceptor esteja recebendo uma sentença HDT
NMEA de uma origem externa.

Intervalos de relatório de dados
As informações do AIS são classificadas como estáticas ou
dinâmicas. Informações estáticas são transmitidas, quando os
dados foram corrigidos, ou sob solicitação, ou por padrão, a cada
seis minutos.
As taxas de relatório para informações dinâmicas dependem da
velocidade e da mudança de curso e são dadas nas seguintes
tabelas.

Observação: As taxas de relatório mostradas aqui são para
referência e podem não ser a taxa a qual as informações de
fato são recebidas pelo transceptor AIS. Isso depende de vários
fatores, incluindo, entre outros, a altura da antena, o ganho e
a interferência de sinal.

Sistemas Classe A

Condições dinâmicas de navios Taxa de relatório

Ancorado ou atracado 3 minutos

0-14 nós 10 segundos
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Condições dinâmicas de navios Taxa de relatório

0-14 nós e mudando de curso 31/3 segundos

14-23 nós 6 segundos

14-23 nós e mudando de curso 2 segundos

Mais rápido que 23 nós 2 segundos

Mais rápido que 23 nós e mudando de
curso

2 segundos

Sistemas Classe B

Condições dinâmicas de navios Taxa de relatório

0 a 2 nós 3 minutos

Acima de 2 nós 30 segundos

Outras origens de AIS

Origem Taxa de relatório

Aeronave de busca e resgate (SAR) 10 segundos

Auxílios à navegação 3 minutos

Estação de base AIS 10 segundos ou 3,33 segundos,
dependendo dos parâmetros
operacionais

2.7 Protocolos de sistema
Seu produto pode ser conectado a vários produtos e sistemas para
compartilhar informações e assim melhorar a funcionalidade do
sistema geral. Essas conexões podem ser feitas usando diversos
protocolos diferentes. Coleta e transferência de dados rápidas e
exatas são alcançadas usando uma combinação dos seguintes
protocolos de dados:

• SeaTalkng

• NMEA2000

• NMEA0183

Observação: Você pode descobrir que seu sistema não usa
todos os tipos de conexão ou instrumentação descritos nesta
seção.

Seatalkng
SeaTalkng (Próxima Geração) é um protocolo aperfeiçoado para
conexão de instrumentos e equipamentos marinhos compatíveis.
Ele substitui os protocolos SeaTalk e SeaTalk2 anteriores.
O SeaTalkng utiliza um único backbone ao qual instrumentos
compatíveis se conectam usando uma escora. Tanto os dados
quanto a energia são transmitidos pelo backbone. Os dispositivos
que demandam pouca energia podem ser alimentados pela rede,
apesar de que os equipamentos de alta corrente precisarão possuir
uma conexão de energia à parte.
O SeaTalkng é uma extensão proprietária para o NMEA 2000 e
a comprovada tecnologia de barramento CAN. Os dispositivos
compatíveis com o NMEA 2000 e SeaTalk / SeaTalk2 podem
ser conectados utilizando as interfaces ou cabos adaptadores
adequados conforme necessário.
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NMEA 2000
NMEA 2000 oferece melhorias significativas sobre o NMEA
0183, mais notadamente em velocidade e conectividade. Até
50 unidades podem transmitir e receber simultaneamente em
um único barramento físico a qualquer momento, com cada nó
podendo ser manipulado fisicamente. O padrão foi especificamente
projetado para permitir que toda uma rede de eletrônicos marinhos
de qualquer fabricante se comunique com um barramento comum
através de tipos e formatos padronizados de mensagem.

NMEA 0183
O padrão de interface de dados NMEA 0183 foi desenvolvido
pela National Marine Electronics Association of America. É um
padrão internacional para possibilitar que equipamentos de muitos
fabricantes diferentes sejam conectados juntos e compartilhem
informações.
O padrão NMEA 0183 transporta informações semelhantes para
o SeaTalk. Entretanto, tem a importante diferença de que um
cabo somente transportará informações em uma direção. Por
esse motivo, o NMEA 0183 normalmente é usado para conectar
um receptor e transmissor de dados, por exemplo, um sensor
de bússola transmitindo o rumo a uma tela de radar. Essas
informações são enviadas em ‘sentenças’, cada uma delas
com um identificador de sentença de três letras. É, portanto,
importante ao verificar a compatibilidade entre itens que os mesmos
identificadores de sentença sejam usados. Alguns exemplos são:

• VTG - transmite dados de Rumo e Velocidade em relação ao
fundo.

• GLL - transmite dados de latitude e longitude.

• DBT - transmite a profundidade da água.

• MWV - transmite dados de velocidade e ângulo relativo do vento.
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Capítulo 3: Receptor AIS350

Conteúdos do capítulo
• 3.1 Visão geral do produto — AIS350 na página 22

• 3.2 Planejando a instalação na página 22

• 3.3 Cabos e conexões na página 29

• 3.4 Localização e montagem na página 38

• 3.5 Verificações do sistema na página 40

• 3.6 Resolução de problemas na página 40

• 3.7 Sentenças NMEA na página 41

• 3.8 Especificação técnica na página 42
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3.1 Visão geral do produto — AIS350

AIS350 Rece iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

D12126-1

O AIS350 é uma unidade AIS apenas de recepção que usa sinais
de rádio digitais para receber informações em tempo real de outras
embarcações, estações de base em terra ou estações de auxílio à
navegação (AToNs) equipadas com transceptores AIS de Classe
A ou Classe B.
Essas informações são usadas para identificar e rastrear
embarcações na área ao redor e fornecer dados de rota de colisão
rápidos, automáticos e precisos.

3.2 Planejando a instalação

Lista de verificação de instalação
A instalação inclui as seguintes atividades:

Tarefa de instalação

1 Planeje sua instalação.

2 Obtenha todos os equipamentos e ferramentas necessários.

3 Monte os componentes do sistema.

4 Determine a disposição de todos os cabos

5 Perfure os orifícios de montagem e cabos.

6 Faça todas as conexões ao equipamento.

7 Prenda todo equipamento no lugar.

8 Complete a verificação de pós-instalação.

Diagrama esquemático
Um diagrama esquemático é uma parte essencial do planejamento
de qualquer instalação. Ele também é útil para quaisquer adições
ou manutenções futuras do sistema. O diagrama deve incluir:

• A localização de todos os componentes.

• Conectores, tipos de cabo, rotas e comprimentos.
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Componentes adicionais necessários
Este produto é parte de um sistema de eletrônicos. Dependendo
das suas necessidades e da configuração do sistema, alguns
ou todos os seguintes componentes adicionais também serão
necessários para operação completa.

• Para exibir alvos AIS — Dispositivo SeaTalkng ou NMEA
0183 habilitado para AIS (por exemplo, instrumento ou visor
multifuncional).

• Antena VHF. Se você tiver apenas uma antena e estiver usando
a unidade AIS em um sistema que também inclua um rádio VHF,
a Raymarine recomenda usar um divisor AIS/VHF adequado (por
exemplo, o Raymarine AIS100). Isso permitirá usar uma única
antena VHF para as unidades de rádio VHF e AIS.

• Para repetir dados de GPS para dispositivos NMEA 0183
externos — Receptor de GPS compatível com NMEA 0183
conectado à entrada NMEA 0183 na unidade AIS.

Observação: Para unidades AIS650, NÃO tente usar o
receptor de GPS incluído para fornecer dados de GPS a um
dispositivo externo. Fazer isso pode causar desempenho
errático e reduzido do GPS. O receptor de GPS fornecido
com o AIS650 é feito para fornecer dados de GPS para a
unidade AIS apenas. Para obter mais informações, consulte
a seção Dados de GPS para dispositivos externos.

• Cabos de alimentação e dados — consulte 3.3 Cabos e
conexões para cabos adequados. Algumas instalações também
podem exigir extensões para cabos de dados, de energia ou da
antena. Consulte as seções 3.3 Cabos e conexões e Capítulo 6
Opções e acessórios para obter informações adicionais.

Sistemas típicos
Exemplo de sistema AIS350 Básico (apenas SeaTalkng)

12 V / 24 V 12 V / 24 V *

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

��

��

D12084-2

1 2 3

SeaTalkng

VHF

12 V

SeaTalk ng (G
PS)

SeaTalk ng 
(G

PS + AIS)

SeaTalk ng (AIS)

AIS350

Descrição Observações

1 Antena VHF

2 Visor multifuncional SeaTalkng Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

3 Receptor de GPS SeaTalkng Se o seu visor multifuncional incluir
um GPS interno, um receptor de
GPS externo dedicado pode não
ser necessário.
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Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas com suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte a seção 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
obter mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.

Exemplo de sistema AIS350 Básico (apenas NMEA 0183)

�

�

D13033-1

3

VHF

2

12 V / 24 V *

12 V / 24 V

NMEA 0183
(4800, GPS)

NMEA 0183 (38400, GPS + AIS)

1

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

AIS350

NMEA 0183 (38400, GPS)

NMEA 0183 (4800, GPS)

4

Descrição Observações

1 Receptor de GPS NMEA 0183

2 Antena VHF
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Descrição Observações

3 Visor multifuncional compatível
com NMEA 0183

Para evitar potenciais conflitos de
dados: se o visor multifuncional
tiver conexões SeaTalkng e NMEA
0183, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

4 Rádio VHF NMEA 0183

Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas com suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte a seção 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
obter mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.

Exemplo de sistema AIS350 Expandido (apenas SeaTalkng)

12 V /
24 V

�

�

D12085-2

5

4

SeaTalkng

SeaTalk ng

(G
PS + AIS)

SeaTalk ng (G
PS)

VHF

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Sp litte r 100

AIS

VHF

12 V / 24 VVHF

�

12 V 12 V / 24 V *

12 V

3

Se
aT

al
kn

g  
(G

PS
 +

 A
IS

)

21

�

�

��

��

��

��

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

SeaTalk ng (AIS)

AIS350
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Descrição Observações

1 Rádio VHF SeaTalkng • Se o seu rádio VHF for
compatível com AIS, as funções
de AIS no rádio devem ser
desativadas se for conectar o
rádio à unidade AIS. Para obter
instruções sobre como fazer
isso, consulte a documentação
que acompanha o rádio VHF.

• Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o rádio
VHF à unidade AIS por NMEA
0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

Observação: Para fins de
clareza, apenas a estação de
base de rádio VHF é mostrada
na ilustração. Componentes
adicionais são necessários
para a operação do rádio VHF.
Consulte a documentação do
produto para mais informações.

2 Divisor de AIS/VHF Por exemplo, divisor AIS100.

3 Antena VHF

Descrição Observações

4 Receptor de GPS SeaTalkng Por exemplo, receptor de
GPS RS130. Se o seu visor
multifuncional incluir um GPS
interno, um receptor de GPS
externo dedicado pode não ser
necessário.

5 Visor multifuncional SeaTalkng Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados que
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas ao suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte a seção 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.
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Exemplo de sistema AIS350 Expandido (SeaTalkng e NMEA
0183)

12 V /
24 V

�

�

D13031-1

4

SeaTalkng

VHF

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Sp litte r 100

AIS

VHF

12 V / 24 VVHF

�

12 V

12 V

2

�

�

��

��

3

NMEA 0183 (4800, GPS)

N
M

EA 0183 (4800, G
PS)

AIS350  Re ce iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

12 V / 24 V *
5

SeaTalk ng

(G
PS + AIS)

SeaTalk ng (G
PS)

SeaTalk ng (AIS)

AIS350

1

NMEA 0183 (4800, DSC)

N
M

EA 0183 (4800, D
SC

)

Descrição Observações

1 Rádio VHF NMEA 0183 • Se o seu rádio VHF for
compatível com AIS, as funções
de AIS no rádio devem ser
desativadas se for conectar o
rádio à unidade AIS. Para obter
instruções sobre como fazer
isso, consulte a documentação
que acompanha o rádio VHF.

• Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o rádio
VHF à unidade AIS por NMEA
0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

2 Divisor de AIS/VHF Por exemplo, divisor AIS100.

3 Antena VHF

4 Receptor de GPS SeaTalkng Por exemplo, receptor de
GPS RS130. Se o seu visor
multifuncional incluir um GPS
interno, um receptor de GPS
externo dedicado pode não ser
necessário.

5 Visor multifuncional SeaTalkng Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.
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Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados que
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas ao suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte a seção 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
obter mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.

Peças fornecidas — AIS350

D12086-2

AIS350 R ece iverSta tus

USB

PWR/Da ta STng VHF ANT

2

1

5

6

43

Descrição Quantidade

1 Unidade do Receptor AIS350 1

2 Embalagem da documentação 1

3 Parafusos de fixação 4

4 Tampa de proteção contra poeira
do SeaTalkng

1
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Descrição Quantidade

5 Cabo de alimentação/dados de
2 m

1

6 Cabo de escora de 1 m do
SeaTalkng

1

Ferramentas necessárias
Ferramentas necessárias para a instalação do produto.

D12087-2

1

3

2

1. Chave de fenda.

2. Furadeira.

3. Broca de 3,2 mm (1/8”)

3.3 Cabos e conexões

Orientação de cabeamento geral
Tipos e extensão do cabo
É importante utilizar cabos do tipo e extensão adequados

• A menos que seja diferentemente indicado, utilize apenas os
cabos padrão do tipo correto fornecidos pela Raymarine.

• Certifique-se de que os cabos não produzidos pela Raymarine
possuam a qualidade e a medida corretas. Por exemplo, maiores
extensões de cabo podem exigir medidas maiores para minimizar
a queda de tensão ao longo da extensão.

Determinando a disposição dos cabos
Os cabos precisam ser dispostos corretamente para maximizar o
desempenho e prolongar sua vida útil.

• NÃO curve os cabos excessivamente. Sempre que possível,
garanta um diâmetro de curvatura mínimo de 200 mm (8 pol.) /
raio de curvatura mínimo de 100 mm (4 pol.).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Proteja todos os cabos de danos físicos e exposição ao calor.
Utilize conduítes e canaletas sempre que possível. NÃO passe
os cabos pelo porão do navio ou entradas, ou próximo a objetos
quentes ou móveis.

• Fixe os cabos no local utilizando abraçadeiras ou cordões. Enrole
todo o cabo extra e prenda-o em um local fora do caminho.
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• Em locais onde o cabo passa por uma antepara ou uma parte
inferior do convés do navio exposta, utilize canais de alimentação
impermeáveis adequados.

• NÃO passe os cabos próximos a motores ou luzes fluorescentes.

Sempre posicione os cabos de dados o mais longe possível de:

• outros equipamentos e cabos,

• linhas de energia de CA e CC com altas correntes,

• antenas.

Abraçadeira plástica de liberação de tensão
Certifique-se de que a abraçadeira plástica de liberação de
tensão adequada foi fornecida. Proteja os conectores da tensão
e certifique-se de que eles não sairão sob condições marítimas
extremas.

Isolamento do circuito
O isolamento adequado do circuito é necessário para instalações
que usam tanto corrente CA quanto CC:

• Sempre use transformadores de isolamento ou um inversor de
energia separado para operar computadores, processadores,
telas e outros instrumentos ou dispositivos eletrônicos sensíveis.

• Sempre use um transformador de isolamento com cabos de
áudio Weather FAX.

• Sempre use um suprimento de energia isolado ao utilizar um
amplificador de áudio de outro fabricante.

• Sempre use um conversor RS232/NMEA com isolamento óptico
nas linhas de sinal.

• Sempre se certifique de que os computadores ou outros
dispositivos eletrônicos sensíveis tenham um circuito de energia
especializado.

Blindagem do cabo
Certifique-se de que todos os cabos estejam blindados
adequadamente e que a blindagem esteja intacta (por exemplo,
não foi descascado ao ser comprimido em uma área estreita).

Visão geral das conexões — AIS350

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS350 Rece iver

D12088-2

1 2 3

4

USB

1. Alimentação/NMEA0183 (taxa de transmissão de 4800 e
38400).

2. SeaTalkng.

3. Antena VHF.

4. Tipo USB MiniB (para conectividade de PC).

Importante: Com a tampa do USB aberta, a unidade não será
impermeável.
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Fazendo conexões de dados — AIS350
Para conectar sua unidade AIS com um sistema mais amplo de
eletrônicos, incluindo um visor multifuncional e/ou rádio VHF:

Lista de verificação de conexões

1 Consulte os desenhos na seção Sistemas típicos para entender como
os vários dispositivos se conectam em um sistema e como os vários
sinais de dados fluem entre esses dispositivos.

2 Consulte Matriz de conexões de dados para entender os tipos
de dados (GPS e/ou AIS) que podem ser trocados pelas várias
combinações de conexões compatíveis com a unidade AIS, bem como
as taxas de transmissão compatíveis (se estiver usando NMEA 0183).

3 Para obter informações sobre como fazer conexões do SeaTalkng,
consulte o tópico Conectando o SeaTalkng nesta seção.

4 Para obter informações sobre como fazer conexões do NMEA 0183,
incluindo uma explicação das cores de fio do cabo de alimentação
que se relacionam a conexões NMEA 0183 de alta e baixa taxa de
transmissão na unidade AIS, consulte o tópico Conexões NMEA
0183 nesta seção.

5 Para cores de fios NMEA 0183 para todos os outros dispositivos no
seu sistema, consulte a documentação para o produto relevante.

6 Para obter informações sobre como fazer conexões de antena VHF,
consulte a seção Conexão VHF.

7 Para obter informações sobre como fazer conexões USB, consulte o
tópico Conexão USB nesta seção. Consulte também as informações
importantes fornecidas no tópico NÃO conecte um dispositivo USB
com uma fonte de alimentação CA.

8 Se estiver usando NMEA 0183 / 2000, consulte a seção 3.7 Sentenças
NMEA para entender quais sentenças de dados (PGNs) têm suporte
na unidade AIS. Seus dispositivos NMEA externos também devem
suportar as sentenças de dados que você deseja trocar com a
unidade AIS.
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Matriz de conexões de dados
A tabela a seguir detalha os tipos de dados (GPS e/ou AIS) que podem ser trocados usando as várias combinações de conexões de
dados (NMEA 0183 de alta/baixa taxa de transmissão; NMEA 2000/SeaTalkng; USB).
É importante escolher a combinação certa de conexões para trocar os tipos de dados que você deseja.
Como um exemplo de como usar a tabela abaixo, é possível ver que você pode passar os dados de GPS para a unidade AIS via
NMEA 0183 (taxa de transmissão baixa) e, então, exportá-los para outros dispositivos NMEA 0183 usando as conexões NMEA 0183
(alta taxa de transmissão) da unidade AIS. Com essa combinação de conexões em particular, a unidade AIS também adicionará
dados AIS ao fluxo de dados de saída:

ENTRADAS
da unidade
AIS (dados de
GPS) SAÍDAS da unidade AIS

NMEA 0183 (taxa de transmissão
baixa 4800)

NMEA 0183 (taxa de transmissão
alta 38400)

NMEA 2000*/SeaTalkng USB

GPS AIS GPS AIS GPS AIS GPS AIS

NMEA 0183
(taxa de baud
baixa 4800)

NMEA 0183
(taxa de
transmissão
alta 38400)

NMEA 2000*/S-

eaTalkng
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Importante:

• Como detalhado na tabela acima, as conexões de saída e
entrada NMEA 0183 de alta taxa de transmissão 38400 na
unidade AIS NÃO estão vinculadas. Isso significa que a
unidade AIS não pode receber dados NMEA 0183 na entrada
de alta taxa de transmissão 38400 e, então, alimentá-los para
a saída de alta taxa de transmissão 38400.

• Para evitar conflitos de dados em potencial:

– NÃO use as conexões USB e NMEA 0183 da unidade AIS
ao mesmo tempo.

– NÃO conecte um visor multifuncional SeaTalkng às conexões
NMEA 0183 e SeaTalkng da unidade AIS ao mesmo tempo.

– NÃO conecte um rádio VHF SeaTalkng às conexões NMEA
0183 e SeaTalkng da unidade AIS ao mesmo tempo.

– Se tiver um rádio VHF compatível com AIS conectado à
unidade AIS, você deve desativar as funções de AIS no
rádio VHF. Para obter mais informações sobre como fazer
isso, consulte a documentação que acompanha o rádio VHF.

• *Conexões NMEA 2000 requerem o uso de cabos adaptadores
adequados.

Conectando o SeaTalkng
O conector SeaTalkng permite conectar a unidade AIS a um sistema
SeaTalkng.
Antes de conectar via SeaTalkng, consulte as instruções e diretrizes
fornecidas no Manual de Referência do SeaTalkng (81300), e
garanta que, com este produto conectado, o valor de Número de
Equivalência de Carga (LEN) máximo permitido para o sistema
SeaTalkng não seja excedido.

Observação: Sua unidade AIS tem um valor de LEN de
SeaTalkng de 1.

USB

PWR/Data STng VHF ANT

D12124-1

1. Conecte o cabo de escora SeaTalkng fornecido ao conector
SeaTalkng da unidade AIS fornecido.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de escora SeaTalkng ao
sistema SeaTalkng da sua embarcação usando um dos seguintes
métodos:
i. Conector de cinco vias do SeaTalkng.
ii. Conector T SeaTalkng.
iii. Escora SeaTalkng sobressalente em um conversor SeaTalkng.

Conexões NMEA 0183
Sua unidade AIS pode fornecer dados de GPS e/ou AIS para
dispositivos externos via conexões NMEA 0183. Essas conexões
são feitas usando o cabo de alimentação/dados da unidade AIS.
Tipicamente, as conexões NMEA 0183 são usadas para conectar a
unidade AIS a um rádio VHF e/ou visor multifuncional. Consulte a
seção Sistemas típicos para obter exemplos de sistema.
A unidade AIS apresenta um tipo de barramento NMEA 0183
de multiplexador que permite alimentar dados de GPS para a
unidade usando NMEA 0183 e, então, alimentar dados de GPS e
AIS para fora da unidade via as saídas NMEA 0183. Isso é útil
em sistemas em que existe apenas uma entrada NMEA 0183 no
seu equipamento externo, eliminando a necessidade para um
multiplexador separado. Entretanto, há suporte somente para

Receptor AIS350 33



certas combinações de entradas e saídas de velocidade baixa e alta
NMEA 0183 para troca de dados GPS e/ou AIS. Consulte Matriz de
conexões de dados para uma lista de combinações possíveis.
As conexões NMEA 0183 nos cabos de alimentação e dados são
as seguintes:

PWR/Data

USB

1

2

3

4

5

6

7

8

D13035-1

+

+

+

+

4800
baud

38400
baud

NMEA 0183

Cor do fio (unidade
AIS) Sinal

Taxa de transmissão
do NMEA 0183

1 Amarelo ENTRADA — 4800

2 Cinza ENTRADA + 4800

3 Rosa SAÍDA — 4800

4 Roxo SAÍDA + 4800

5 Verde ENTRADA — 38400

6 Branco ENTRADA + 38400

Cor do fio (unidade
AIS) Sinal

Taxa de transmissão
do NMEA 0183

7 Azul SAÍDA — 38400

8 Marrom SAÍDA + 38400

Conexão VHF
O AIS requer a conexão da antena VHF.

• Em sistemas que NÃO incluem um rádio VHF, conecte uma
antena VHF diretamente à conexão ANT VHF na unidade AIS.

• Em sistemas que incluem um rádio VHF, um divisor de AIS/VHF
separado (como o Raymarine AIS100) é recomendado. Esse
dispositivo divisor é capaz de pegar um sinal VHF de uma única
antena e fornecê-lo a 2 dispositivos separados (p. ex., a unidade
AIS e o rádio VHF) ao mesmo tempo. A saída “AIS” do divisor
deve ser conectada à conexão ANT VHF na unidade AIS.

• Consulte a seção Sistemas típicos para obter exemplos de como
fazer essas conexões.

Conexão USB
A unidade AIS inclui uma porta USB Mini-B que fornece
conectividade de PC. Para ativar a conexão da unidade AIS ao PC,
os drivers USB fornecidas com o CD-ROM do software devem ser
instalados no PC.
A porta USB pode ser usada para:

• Usando um software cartográfico com base em PC quando
conectado ao AIS.

• Realizar uma atualização de software
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Aviso: NÃO conecte um dispositivo
USB com uma fonte de alimentação
CA
Seu produto Raymarine inclui uma conexão de dados
USB. Para evitar potenciais problemas de aterramento
e possíveis danos ao equipamento:

• NÃO conecte um dispositivo com fonte de
alimentação CA (como um computador ou
notebook) usando USB ao seu produto Raymarine.

• Se você precisar conectar equipamento externo
(como um notebook) ao seu produto Raymarine via
USB, garanta que o equipamento externo esteja
ligado apenas por uma fonte de alimentação CC
(como a bateria do notebook).

• Desconecte quaisquer fontes de alimentação CA
do equipamento externo antes de tentar conectá-lo
usando USB ao produto Raymarine.

Instalando as unidades USB
Antes de conectar-se o AIS a um PC, as unidades USB deve ser
instaladas. Para instalar, siga as etapas abaixo:
1. Insira o CDROM fornecido e navegue para a pasta de unidades

USB.
2. Clique duas vezes no arquivo setup.exe para iniciar o instalador.
3. Siga as instruções de instalação na tela para concluir a

instalação.
4. Uma vez instalada, a unidade AIS pode ser conectada ao PC.

As unidades USB serão instaladas automaticamente e o AIS
aparecerá como um novo dispositivo de porta COM.

5. Selecione a porta AIS COM e uma taxa de transmissão de
38400 bauds no software de navegação baseado em PC para
fazer uso dos dados do AIS.

Observação: Se a conexão USB for removida do PC durante
o uso, você precisa reiniciá-la antes de continuar o uso. Para
reiniciar a conexão, desconecte e depois reconecte a energia
ao AIS antes de fechar e reiniciar quaisquer aplicativos de PC
usando a conexão USB. Por fim, reconecte o cabo USB entre
o PC e a unidade AIS.

Conexão de alimentação
Proteção da fonte de alimentação
Sempre proteja a fonte de alimentação conectando o fio vermelho
(positivo) à alimentação via um fusível de 2A ou interruptor de
circuito automático equivalente.
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Compartilhando um interruptor
Quando mais de 1 equipamento compartilha um interruptor, você
deve fornecer proteção para os circuitos individuais. Por exemplo,
conectando um fusível sequencial para cada circuito de energia.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Barra de positivo (+).

2 Barra de negativo (-).

3 Disjuntor

4 Fusível

Sempre que possível, conecte itens individuais do equipamento a
disjuntores individuais. Quando isso não for possível, use fusíveis
individuais sequenciais para fornecer a proteção necessária.

Aviso: Aterramento do produto
Antes de aplicar energia a este produto, certifique-se
de que ele foi corretamente aterrado, de acordo com
as instruções fornecidas neste guia.

Aterramento
Os seguintes requisitos aplicam-se ao aterrar equipamento
Raymarine que não tem um fio de descarga ou proteção dedicado:

Ponto de aterramento em comum
O fio negativo deve ser conectado a um ponto de aterramento
soldado, por exemplo, com o ponto de aterramento conectado
ao polo negativo da bateria e situado o mais próximo possível do
terminal negativo da bateria.

D
11

70
5-

1

1 32

1. Cabo de força para o visor

2. Conexão de aterramento comum ligada

3. Bateria
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Implementação
Se diversos itens exigirem aterramento, eles poderão ser
conectados primeiro a um único ponto local (por exemplo, em um
painel de comando), com esse ponto conectado por um único
condutor de capacidade nominal adequada ao aterramento comum
da embarcação.
A exigência mínima preferencial para o caminho para o para um
aterramento (soldado ou não soldado) é através de uma trança de
cobre plana com capacidade nominal de 30 A (1/4 polegada) ou
superior. Se isso não for possível, um condutor de fio trançado
equivalente poderá ser usado, com a seguinte capacidade nominal:
• para passagens de <1 m (3 pés), use 6 mm2 (AWG nº10) (6
mm) ou superior.

• para passagens de >1 m (3 pés), use 8 mm2 (AWG nº 8) ou
superior.

Em qualquer sistema de aterramento, sempre mantenha o
comprimento da trança ou fios de conexão o mais curto possível.

Importante: NÃO conecte este produto a um sistema de energia
aterrado positivamente.

Referências
• ISO 10133/13297
• Código de prática BMEA
• NMEA 0400

Conexão de alimentação
O uso de talões dobrados e soldados é recomendado para fornecer
conexão ideal à fonte de alimentação.
Conecte o cabo de força da unidade AIS a uma fonte de alimentação
de 12 Vcc ou 24 Vcc como segue:
1. Conecte o fio vermelho ao fusível de 5 A ou interruptor

de circuito automático equivalente ao terminal positivo de
alimentação.

2. Conecte o fio preto ao terminal negativo de alimentação.

1

2

PWR/Data STng VHF ANT

USB

D12123-2

3

Cor do fio Descrição

1 Vermelho Alimentação de energia
+

2 Preto Alimentação de energia
–

3 Não usado em AIS350 NÃO conecte esses fios.
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3.4 Localização e montagem

Requisitos Locais
Ao planejar a instalação, considere os seguintes Requisitos Locais.

Exigência do AIS
Esse produto NÃO está aprovado para ser utilizado em
ambientes perigosos/inflamáveis. NÃO instale em um ambiente
perigoso/inflamável (como a sala de motores ou próximo aos
tanques de combustível).
A unidade AIS deve ser instalada em um local em que
provavelmente não vá ser pisada ou causar tropeços e que:

• Esteja perto o suficiente para permitir conexão com o VHF da
embarcação usando um cabo RF de 3 pés (1m) RF fornecido.

• Esteja a pelo menos 3 pés (1m) de um motor, bússola ou
qualquer dispositivo magnético.

• Tenha pelo menos 6 polegadas (100mm) de espaço livre abaixo
para permitir acesso para cabos e curvas adequadas dos cabos.

• Seja mantida a uma temperatura entre -15°C (5°F) e +55°C
(130°F).

Dimensões da unidade

AIS350 Rece iverSta tus

USB

PWR/Data STng VHF ANT

A

B

D12042-1

C E

D

F

Dimensão

A 150 mm (5,90 pol.)

B 167 mm (6,57 pol.)

C 50 mm (1,95 pol.)

P 20,3 mm (0,8 pol.)

E 99,5 mm (3,92 pol.)

F 54 mm (2,12 pol.)
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Montagem
Instalando a unidade AIS

Observação: Para garantir impermeabilização, a unidade deve
ser montada verticalmente com os conectores voltados para
baixo.

Observação: Se você estiver instalando a unidade AIS a fibra
de vidro que tenha uma superfície revestida por gel, perfure
bem a superfície para evitar que o revestimento de gel seja
danificado ao prender os parafusos. Antes de perfurar os furos
guias, perfure manualmente os locais marcados com uma broca
superdimensionada e nivele com aproximadamente 9,5mm (3/8
pol.) de diâmetro.

1 2 3

D12043-1

1. Certifique-se de que o local pretendido para instalação cumpra
as condições descritas em Requisitos do local.

2. Usando um lápis, vire a unidade para cima e marque o local dos
furos para parafusos na superfície de montagem.

3. Perfure os furos de montagem usando uma broca de 3,2 mm
(1/8").

4. Instale parcialmente os parafusos.
5. Coloque a unidade sobre os parafusos e mova-a para que trave

na posição.
6. Aperte os parafusos totalmente.
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3.5 Verificações do sistema

Ligando
Quando ligado, o LED indicador de status deve acender em verde e
alternar para escurecido quando mensagens forem recebidas.
Quando a instalação estiver concluída, observe o indicador de
STATUS e:
1. Ligue o receptor AIS.
2. Verifique se:

i. Quando ligado, o LED indicador de status deve acender
em VERDE e alternar para VERDE escurecido quando
mensagens forem recebidas.

Verificando interferência
Verificação pós-instalação
Se você tiver instalado qualquer sistema a bordo de uma
embarcação ou feito outras alterações aos sistemas eletrônicos
do barco (radar, VHF, rádio, etc.), é preciso verificar antes da
transmissão se todos os sistemas elétricos operam de maneira
satisfatória sem nenhuma interferência eletromagnética indevida
para cumprir os regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética
(EMC). Para isso:
1. Garantindo que é seguro fazê-lo, ligue todos os sistemas

eletrônicos a bordo da sua embarcação.
2. Verifique se todos os sistemas eletronicos operam de maneira

satisfatoria.

Usando o AIS
O método exato de usar o AIS depende do tipo de visor
multifuncional Raymarine que você está usando.
Consulte o guia para o seu visor multifuncional para informações
sobre o uso do AIS.

3.6 Resolução de problemas
Problema Ação

Sem energia Verifique:

• Todas as conexões de energia

• Verifique os fusíveis relevantes

• Se a alimentação de energia está na tensão correta
(12V ou 24V)

Sem dados Verifique se:

• As conexões estão presas em todo o sistema

• O cabo da antena VHF está conectado firmemente.

Nenhum dado de
embarcação

No visor multifuncional Raymarine relevantes:

• Coloque o cursor sobre a embarcação alvo e
certifique-se de que a tecla virtual DADOS DO AIS não
esteja definida para DESLIGADO

• Certifique-se de que a camada do AIS esteja definida
para LIGADO

• Certifique-se de que os tipos de alvos exibidos estejam
definidos para TODOS

Nenhum dado do
AIS

Verifique a saída do NMEA e/ou SeaTalkng dos visores
multifuncionais para a entrada do transceptor e garanta
que:

• Os fios estejam corretamente conectados

• A taxa de baud para o NMEA seja de 38400 baud
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3.7 Sentenças NMEA
Seu produto transmite e recebe as seguintes sentenças de Números
de Grupo de Parâmetro (PGNs) NMEA 2000 e NMEA 0183:

NMEA 2000

PGN Título

129038 Relatório de posição de Classe A

129039 Relatório de posição de Classe B

129040 Relatório de Posição Ampliado de
Classe B

129793 Relatório de data e UTC do AIS

129794 Dados relacionados à viagem e
estáticos de classe do AIS

129801 Mensagens de segurança de
endereço do AIS

129802 Mensagem de segurança de
transmissão do AIS

129041 Relatório de posição AtoN

129809 Dados estáticos de classe B parte A
do AIS

129810 Dados estáticos de classe B parte B
do AIS

126996 Informações do produto

059904 Solicitação ISO

059392 Reconhecimento ISO

060928 Reivindicação de endereço ISO

PGN Título

065240 Comando de endereço ISO

126208 Funções do grupo NMEA

NMEA 0183

Sentença Título

AIVDM Mensagem recebida do AIS

AIVDO Relatório do AIS da própria
embarcação

AIALR Estado de condição do alarme

AIACK Confirmação do alarme

DUAIQ Consulta e programação do MMSI

HDT Rumo real. Apenas AIS650.
Recebido apenas na entrada de taxa
de transmissão baixa (4800) NMEA
0183. Há suporte para qualquer ID de
talker. Quando uma sentença HDT
válida é recebida no NMEA 0183,
o Rumo Real será transmitido do
AIS650 como parte do fluxo de dados
AIS.
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3.8 Especificação técnica

Especificação do receptor
Impermeabilidade IPX2

Intervalo de temperatura operacional -15˚C a +55˚C (5˚F a 131˚F)

Intervalo de temperatura de
armazenamento

-20˚C a +75˚C (-4˚F a 167˚F)

Umidade Até 93% a 40˚C (104˚F)

Tensão nominal de alimentação 12 V a 24 Vcc,

Faixa de tensão operacional 9,6 V a 31,2 Vcc (alimentação nominal
de -20%, +30%)

Corrente de pico em operação normal <200 mA

Consumo médio de energia <2 W

LEN (consulte o manual de referência
do SeaTalkng para mais informações)

1

Fusível / Interruptores Fusível sequencial

• 2 A

Receptores 2 receptores

Receptor faixa 1 Canal fixo de 161,975 MHz

Receptor faixa 2 Canal fio de 162,025 MHz

Sensibilidade do receptor –107 dBm

Peso 280 gramas

Conectores • Antena VHF — conector coaxial
SO-239

• SeaTalkng

• NMEA0183 HS — fios
desencapados

• NMEA0183 LS — fios
desencapados

• Energia — fios desencapados

• AIS silencioso — fios
desencapados

• USB — NMEA0183
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Capítulo 4: Transceptor AIS650 Classe B
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• 4.1 Visão geral do produto — AIS650 na página 44
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• 4.5 Planejando a instalação na página 49

• 4.6 Cabos e conexões na página 56

• 4.7 Localização e montagem na página 67

• 4.8 Verificações do sistema na página 72

• 4.9 Diagnóstico na página 74

• 4.10 Resolução de problemas na página 74

• 4.11 Sentenças NMEA na página 75

• 4.12 Especificação técnica na página 76
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4.1 Visão geral do produto — AIS650

Sta tus

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

D12127-1

O AIS650 é uma unidade de transceptor AIS que usa sinais de
rádio digitais para trocar informações em tempo real com outras
embarcações, estações de base em terra ou estações de auxílio à
navegação (AToNs) equipadas com transceptores AIS de Classe
A ou Classe B.
Essas informações são usadas para identificar e rastrear
embarcações na área ao redor e fornecer dados de rota de colisão
rápidos, automáticos e precisos.

4.2 Requisito de dados estáticos
O transceptor AIS precisa estar programado corretamente com os
seguintes dados da embarcação (dados estáticos) antes do uso:

• Número de Vessel Maritime Mobile Service Identity (MMSI)

• Nome da embarcação

• Sinal de chamada da embarcação

• Dimensões da embarcação, incluindo local da antena de GPS
do AIS

• Tipo de Embarcação

Um número MMSI é composto de nove dígitos, e um valor completo
válido de nove dígitos deve ser inserido para ser aceito durante a
configuração. Qualquer número que não cumpra esses critérios
não será aceito pelo sistema. Todos os outros campos (p. ex., tipo
de embarcação, nome, etc.) são opcionais.
Se sua embarcação já tiver um número MMSI (usado para rádio
DSC VHF), o mesmo número MMSI deve ser usado para programar
o transceptor.
Se um número MMSI válido não for inserido, o dispositivo entrará
no Modo Silencioso e não transmitirá. Entretanto, ainda operará
como um receptor.

Importante: Nos EUA, o MMSI e os Dados Estáticos devem
ser inseridos apenas por um revendedor Raymarine ou outro
instalador adequadamente qualificado de equipamento de
comunicações marítimas a bordo de embarcações. O usuário
NÃO tem autorização para isso.

Na Europa e outras partes do mundo fora dos EUA, o MMSI e os
Dados Estáticos podem ser configurados pelo usuário.
Para obter mais detalhes, consulte os requisitos para a área na
qual você está operando.
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4.3 Requirements for USA & Canada

Informações importantes
Seu transceptor AIS está de acordo com os requisitos relevantes
da FCC.
Os transceptores AIS da Raymarine estão em conformidade com
os requisitos da Federal Communications Commission (FCC)
e da Industry Canada que regulam o uso de rádio VHF e AIS
marinhos para os EUA e o Canadá, respectivamente. Usuários
do AIS marinho nos EUA devem cumprir todas as regras e
regulamentos aplicáveis da FCC, alguns dos quais são descritos
neste guia. Estas informações estavam atualizadas no momento
da impressão deste guia. Informações atualizadas, incluindo
requisitos de licenciamento, podem ser obtidas no site da FCC no:
www.fcc.gov/wtb/marine
Formulários oficiais da FCC podem ser obtidos no site da FCC no:
www.fcc.gov/formpage.html

Aviso de FCC
Declaração de conformidade

Observação: Este equipamento foi testado e está em
conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe
B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites
são projetados para fornecer uma proteção razoável contra
interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência
e, se não instalado e usado de acordo com as instruções,
pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações.
Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência
em uma instalação em particular. Se esse equipamento causar
interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que
pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o
usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência através de
uma ou mais das seguintes medidas:

• Reorientar ou reposicionar a antena receptora.

• Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.

• Conectar o equipamento em uma saída em um circuito
diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

• Consulte o revendedor da Raymarine.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras
FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida,
incluindo interferência que possa provocar operação
indesejada.

Alterações ou modificações a este equipamento não aprovadas
expressamente por escrito pela Raymarine Incorporated podem
violar a conformidade com as regras FCC e anular a autoridade do
operador de operar o equipamento.

Transceptor AIS650 Classe B 45



Licença da Estação
Requisito de licença da estação FCC
Uma Licença de Estação de Rádio de Navio da FCC e um Sinal de
Chamada não são obrigatórios para a maioria das embarcações de
lazer viajando em águas dos EUA. Porem, você deve obter uma
licença se seu barco viajar para portos estrangeiros.
Navios que usam rádio de banda única MF/HF, comunicações por
satélite ou telegrafia devem ser licenciados pela FCC. Você pode
obter uma Licença de Estação preenchendo o formulário 605 da
FCC, que está disponível no site listado acima.

Licença de Operador
Requisito de licença do operador da FCC
Uma Licença de Operador não é exigida para operar um
Transceptor AIS Classe B dentro de águas territoriais dos EUA.
Porém, uma licença é exibida para operar o transceptor se você
atracar em um porto estrangeiro (incluindo Canadá e México) ou
deixar um porto estrangeiro para atracar em um porto dos EUA.
Você pode solicitar uma Permissão de Operador de Radiotelefone
da FCC preenchendo o formulário 753.

Industry Canada
Requisito de licença da Industry Canada
Esse aparelho digital AIS da Classe B está em conformidade com
o ICES-003 Canadense.
Você não precisa de uma licença para operar este produto em
águas soberanas do Canadá ou dos EUA. Você precisará de uma
licença para operar este rádio fora do Canadá ou dos EUA. Para
obter informações de licenciamento da Industry Canada, entre em
contato com o escritório regional ou do campo mais próximo ou
escreva para:

Filial de Regulamentos de Rádio da Industry Canada

Aos cuidados de: DOSP

300 Slater Street

Ottawa, Ontário

Canadá, KIA OC8

Detalhes da certificação AIS650
As seguintes informações sobre o receptor são obrigatórias para
para adquirir solicitações de licença:

• Número de certificação da Industria Canadense:
IC:4069B-AIS650

• Número do tipo de FCC: FCC:PJ5–AIS650

• Tipo de FCC aceito: Partes 15 e 80

• Potência de saída: 2 Watts

• Modulação: GMSK

• Faixa de frequência: 156,025 MHz a 162,025 MHz

Identidade de Serviço Móvel Marinho (MMSI)
Um número de nove dígitos de Maritime Mobile Service Identity
(MMSI) é necessário para operar este produto.

Observação: Você pode solicitar um número de MMSI da FCC
quando solicitar uma Licença de Estação. Se sua embarcação
não exibir uma licença, você pode obter o MMSI entrando em
contato com BoatUS (www.boatus.com). Depois de obtido, você
pode programar o número MMSI no transceptor como descrito
na documentação que acompanha o produto.
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Programando os dados estáticos e de MMSI
Importante: Nos EUA, é uma violação das regras da Federal
Communications Commission inserir um MMSI que não esteja
adequadamente atribuído ao usuário final ou de outra inserir
quaisquer dados não exatos neste dispositivo. O MMSI e
os Dados Estáticos devem ser inseridos apenas por um
revendedor Raymarine ou outro instalador adequadamente
qualificado de equipamento de comunicações marinho a bordo
de embarcações. Instruções para a inserção do MMSI e de
dados estáticos são fornecidas na documentação no CD-ROM
fornecido com o transceptor AIS.

Quando os dados estáticos estiverem programados, você não
deve alterá-los. Se as informações programadas não estiverem
mais corretas, entre em contato com a central de atendimento da
Raymarine ou com o revendedor ou fornecedor de quem comprou o
transceptor para providenciar a reprogramação.

Instalação da antena e exposição de EME
Este sistema tem um raio de exposição máxima permitida (MPE) de
1,5 metro (conforme Boletim 65 do OET), presumindo a potência
máxima do rádio e das antenas com um ganho máximo de 3 dBi.
Considerando em media a altura de um adulto (2 metros), a altura
mínima da antena acima do deck para cumprir os requisitos de
conformidade de exposição a RF é de 3,5 metros. Não opere
o transceptor quando alguém estiver dentro do raio de MPE da
antena, a menos que protegido do campo da antena por uma
barreira metálica aterrada.

Aviso: Exposição máxima permitida
Falha em observar essas diretrizes pode expor
aqueles dentro do raio de exposição máxima permitida
(MPE) a absorção de radiação de RF que ultrapasse
o limite de MPE da FCC. É responsabilidade do
operador de rádio garantir que ninguém entre dentro
desse raio.
Para desempenho ideal do rádio e mínima exposição
humana a energia eletromagnética de radiofrequência,
certifique-se de que a antena esteja:

• conectada ao rádio antes de transmitir

• localizada onde esteja longe das pessoas

• localizada a pelo menos 1,5 metro (5 pés) da
unidade principal de rádio
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4.4 Requirements for areas outside of
USA & Canada

Maritime Mobile Service Identity (MMSI)
Um número de nove dígitos de Maritime Mobile Service Identity
(MMSI) é necessário para operar o transceptor AIS. Em algumas
áreas, uma licença de operador de rádio é necessária antes de um
número MMSI ser emitido. Você pode solicitar um número MMSI
da mesma agência que emite licenças de rádio ou Rádio de Navio
na sua área. Depois de obtido, você pode programar o número
MMSI no transceptor AIS conforme descrito na documentação ou
CDROM que acompanha o produto.

Instalação da antena e exposição de EME
Para desempenho ideal do rádio e mínima exposição humana a
energia eletromagnética de radiofrequência, certifique-se de que a
antena esteja:

• conectada ao rádio antes de transmitir

• instalada adequadamente

• localizada onde esteja longe das pessoas

• localizada a pelo menos 1,5 metro (5 pés) da unidade principal
de rádio

Lista de países
Na União Europeia, seu transceptor AIS pode ser usado nos
seguintes países:

Áustria Liechtenstein

Bélgica Lituânia

Bulgária Luxemburgo

Chipre Malta

República Tcheca Holanda

Dinamarca Noruega

Estônia Polônia

Finlândia Portugal

França Romênia

Alemanha Eslováquia

Grécia Eslovênia

Hungria Espanha

Islândia Suécia

Irlanda Suíça

Itália Turquia

Letônia Reino Unido
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4.5 Planejando a instalação

Lista de verificação de instalação
A instalação inclui as seguintes atividades:

Tarefa de instalação

1 Planeje sua instalação.

2 Obtenha todos os equipamentos e ferramentas necessários.

3 Monte os componentes do sistema.

4 Determine a disposição de todos os cabos

5 Perfure os orifícios de montagem e cabos.

6 Faça todas as conexões ao equipamento.

7 Prenda todo equipamento no lugar.

8 Complete a verificação de pós-instalação.

Diagrama esquemático
Um diagrama esquemático é uma parte essencial do planejamento
de qualquer instalação. Ele também é útil para quaisquer adições
ou manutenções futuras do sistema. O diagrama deve incluir:

• A localização de todos os componentes.

• Conectores, tipos de cabo, rotas e comprimentos.

Componentes adicionais necessários
Este produto é parte de um sistema de eletrônicos. Dependendo
das suas necessidades e da configuração do sistema, alguns
ou todos os seguintes componentes adicionais também serão
necessários para operação completa.

• Para exibir alvos AIS — Dispositivo SeaTalkng ou NMEA
0183 habilitado para AIS (por exemplo, instrumento ou visor
multifuncional).

• Antena VHF. Se você tiver apenas uma antena e estiver usando
a unidade AIS em um sistema que também inclua um rádio VHF,
a Raymarine recomenda usar um divisor AIS/VHF adequado (por
exemplo, o Raymarine AIS100). Isso permitirá usar uma única
antena VHF para as unidades de rádio VHF e AIS.

• Para repetir dados de GPS para dispositivos NMEA 0183
externos — Receptor de GPS compatível com NMEA 0183
conectado à entrada NMEA 0183 na unidade AIS.

Observação: Para unidades AIS650, NÃO tente usar o
receptor de GPS incluído para fornecer dados de GPS a um
dispositivo externo. Fazer isso pode causar desempenho
errático e reduzido do GPS. O receptor de GPS fornecido
com o AIS650 é feito para fornecer dados de GPS para a
unidade AIS apenas. Para obter mais informações, consulte
a seção Dados de GPS para dispositivos externos.

• Cabos de alimentação e dados — consulte 3.3 Cabos e
conexões para cabos adequados. Algumas instalações também
podem exigir extensões para cabos de dados, de energia ou da
antena. Consulte as seções 3.3 Cabos e conexões e Capítulo 6
Opções e acessórios para obter informações adicionais.
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Sistemas típicos
Exemplo de sistema AIS650 Básico (apenas SeaTalkng)

�

�

D12094-2

3 4

SeaTalkng

VHF

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

2

GPS

1

12 V / 24 V *12 V / 24 V 12 V

SeaTalk ng (G
PS)

SeaTalk ng 
(G

PS + AIS)

SeaTalk ng (AIS)

AIS650

Descrição Observações

1 Antena VHF

2 Receptor de GPS Fornecido com a unidade AIS.
Fornece dados de GPS apenas à
unidade AIS.

3 Visor multifuncional SeaTalkng Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

4 Receptor de GPS SeaTalkng Se o seu visor multifuncional incluir
um GPS interno, um receptor de
GPS externo dedicado pode não
ser necessário.

Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas com suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte a seção 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
obter mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.
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Exemplo de sistema AIS650 Básico (apenas NMEA 0183)

�

�

D13034-1

4

VHF

2

12 V / 24 V

NMEA 0183
(4800, GPS)

NMEA 0183 (38400, GPS + AIS)

1
AIS650

NMEA 0183 (38400, GPS)

NMEA 0183 (4800, GPS)

3

GPS

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

5

12 V / 24 V *

Descrição Observações

1 Receptor de GPS NMEA 0183

2 Receptor de GPS Fornecido com a unidade AIS.
Fornece dados de GPS apenas à
unidade AIS.

3 Antena VHF

Descrição Observações

4 Visor multifuncional compatível
com NMEA 0183

Para evitar potenciais conflitos de
dados: se o visor multifuncional
tiver conexões SeaTalkng e NMEA
0183, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

5 Rádio VHF NMEA 0183

Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados que
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas ao suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
obter mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.
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Exemplo de sistema AIS650 Expandido (apenas SeaTalkng)

12 V /
24 V

�

�

D12095-2

6

4

SeaTalkng

VHF

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

5

GPS

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Sp litte r 100

AIS

VHF

12 V / 24 VVHF

�

12 V

12 V

321

�

�

��

��

��

��

SeaTalk ng

(G
PS + AIS)

SeaTalk ng (G
PS)

Se
aT

al
kn

g  
(G

PS
 +

 A
IS

)

SeaTalk ng (AIS)

AIS650

12 V / 24 V *

Descrição Observações

1 Rádio VHF SeaTalkng • Se o seu rádio VHF for
compatível com AIS, as funções
de AIS no rádio devem ser
desativadas se for conectar o
rádio à unidade AIS. Para obter
instruções sobre como fazer
isso, consulte a documentação
que acompanha o rádio VHF.

• Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o rádio
VHF à unidade AIS por NMEA
0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

Observação: Para fins de
clareza, apenas a estação de
base de rádio VHF é mostrada
na ilustração. Componentes
adicionais são necessários
para a operação do rádio VHF.
Consulte a documentação do
produto para mais informações.

2 Divisor de AIS/VHF Por exemplo, divisor AIS100.

3 Antena VHF

4 Receptor de GPS SeaTalkng Por exemplo, receptor de
GPS RS130. Se o seu visor
multifuncional incluir um GPS
interno, um receptor de GPS
externo dedicado pode não ser
necessário.
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Descrição Observações

5 Receptor de GPS Fornecido com a unidade AIS.
Fornece dados de GPS apenas à
unidade AIS.

6 Visor multifuncional SeaTalkng Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados que
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas ao suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte a seção 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
obter mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.

Exemplo de sistema AIS650 Expandido (SeaTalkng e NMEA
0183)

12 V /
24 V

�

�

D13032-1

4

SeaTalkng

VHF

Status

PWR/FM VHF Radio VHF ANT

AIS Sp litte r 100

AIS

VHF

12 V / 24 VVHF

�

12 V

12 V

2

�

�

��

��

3

NMEA 0183 (4800, GPS)
N

M
EA 0183 (4800, G

PS)

12 V / 24 V *
6

SeaTalk ng

(G
PS + AIS)

SeaTalk ng (G
PS)

SeaTalk ng (AIS)

AIS650

1

NMEA 0183 (4800, DSC)
N

M
EA 0183 (4800, D

SC
)

Status

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

5

GPS
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Descrição Observações

1 Rádio VHF NMEA 0183 • Se o seu rádio VHF for
compatível com AIS, as funções
de AIS no rádio devem ser
desativadas se for conectar o
rádio à unidade AIS. Para obter
instruções sobre como fazer
isso, consulte a documentação
que acompanha o rádio VHF.

• Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o rádio
VHF à unidade AIS por NMEA
0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

2 Divisor de AIS/VHF Por exemplo, divisor AIS100.

3 Antena VHF

4 Receptor de GPS SeaTalkng Por exemplo, receptor de
GPS RS130. Se o seu visor
multifuncional incluir um GPS
interno, um receptor de GPS
externo dedicado pode não ser
necessário.

5 Receptor de GPS Fornecido com a unidade AIS.
Fornece dados de GPS apenas à
unidade AIS.

6 Visor multifuncional SeaTalkng Para evitar potenciais conflitos
de dados, NÃO conecte o visor
multifuncional à unidade AIS por
NMEA 0183 e SeaTalkng ao mesmo
tempo.

Observação:

• Para obter mais informações sobre que tipos de dados que
têm suporte nas várias conexões e também as taxas de
transmissão relacionadas ao suporte para conexões NMEA
0183, consulte Matriz de conexões de dados.

• Para obter mais informações sobre como fazer conexões
gerais, consulte a seção 3.3 Cabos e conexões.

• Para obter mais informações sobre cabos e acessórios
disponíveis (incluindo números de peça), consulte Capítulo 6
Opções e acessórios.

• *Alguns visores multifuncionais Raymarine SeaTalkng são
apenas de 12 V. Consulte a documentação do produto para
obter mais informações.

• Para obter mais informações sobre requisitos e conexões de
energia gerais, consulte a seção Conexão de alimentação.
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Peças fornecidas — AIS650

D12096-2

7

8

Status

PWR /Data STng VHF ANT

AIS650 Class B Transce iver

GPS ANT

USB

1

3

2

4 5 6

Descrição Quantidade

1 Unidade de transceptor AIS650 1

2 Antena de GPS (com cabo
coaxial de 10 m)

1

3 Embalagem da documentação 1

Descrição Quantidade

4 Parafusos de fixação 4

5 Pernos de fixação e porcas para
o receptor de GPS

3 pernos, 3 porcas borboleta

6 Tampa de proteção contra poeira
do SeaTalkng

1

7 Cabo de alimentação/dados de
2 m

1

8 Cabo de escora de 1 m do
SeaTalkng

1

Ferramentas necessárias
Ferramentas necessárias para a instalação do produto.

D12087-2

1

3

2

1. Chave de fenda.
2. Furadeira.
3. Broca de 3,2 mm (1/8”)
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4.6 Cabos e conexões

Orientação de cabeamento geral
Tipos e extensão do cabo
É importante utilizar cabos do tipo e extensão adequados

• A menos que seja diferentemente indicado, utilize apenas os
cabos padrão do tipo correto fornecidos pela Raymarine.

• Certifique-se de que os cabos não produzidos pela Raymarine
possuam a qualidade e a medida corretas. Por exemplo, maiores
extensões de cabo podem exigir medidas maiores para minimizar
a queda de tensão ao longo da extensão.

Determinando a disposição dos cabos
Os cabos precisam ser dispostos corretamente para maximizar o
desempenho e prolongar sua vida útil.

• NÃO curve os cabos excessivamente. Sempre que possível,
garanta um diâmetro de curvatura mínimo de 200 mm (8 pol.) /
raio de curvatura mínimo de 100 mm (4 pol.).

100 mm (4 in)

200 mm (8 in)

• Proteja todos os cabos de danos físicos e exposição ao calor.
Utilize conduítes e canaletas sempre que possível. NÃO passe
os cabos pelo porão do navio ou entradas, ou próximo a objetos
quentes ou móveis.

• Fixe os cabos no local utilizando abraçadeiras ou cordões. Enrole
todo o cabo extra e prenda-o em um local fora do caminho.

• Em locais onde o cabo passa por uma antepara ou uma parte
inferior do convés do navio exposta, utilize canais de alimentação
impermeáveis adequados.

• NÃO passe os cabos próximos a motores ou luzes fluorescentes.

Sempre posicione os cabos de dados o mais longe possível de:

• outros equipamentos e cabos,

• linhas de energia de CA e CC com altas correntes,

• antenas.

Abraçadeira plástica de liberação de tensão
Certifique-se de que a abraçadeira plástica de liberação de
tensão adequada foi fornecida. Proteja os conectores da tensão
e certifique-se de que eles não sairão sob condições marítimas
extremas.

Isolamento do circuito
O isolamento adequado do circuito é necessário para instalações
que usam tanto corrente CA quanto CC:

• Sempre use transformadores de isolamento ou um inversor de
energia separado para operar computadores, processadores,
telas e outros instrumentos ou dispositivos eletrônicos sensíveis.

• Sempre use um transformador de isolamento com cabos de
áudio Weather FAX.

• Sempre use um suprimento de energia isolado ao utilizar um
amplificador de áudio de outro fabricante.

• Sempre use um conversor RS232/NMEA com isolamento óptico
nas linhas de sinal.

• Sempre se certifique de que os computadores ou outros
dispositivos eletrônicos sensíveis tenham um circuito de energia
especializado.
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Blindagem do cabo
Certifique-se de que todos os cabos estejam blindados
adequadamente e que a blindagem esteja intacta (por exemplo,
não foi descascado ao ser comprimido em uma área estreita).

Visão geral das conexões

D12093-1

1 2 3 4

Sta tus

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

5 6

1. Alimentação/NMEA 0183 (taxa de transmissão de 4800 e
38400).

2. SeaTalkng.

3. Antena de GPS.

4. Antena VHF.

5. Entrada de cartão SD (para configuração da unidade).

6. Tipo USB MiniB (para conectividade de PC).

Importante: Com a tampa do cartão SD / USB aberta, a unidade
não será impermeável.

Fazendo conexões de dados — AIS650
Para conectar sua unidade AIS com um sistema mais amplo de
eletrônicos, incluindo um visor multifuncional e/ou rádio VHF:

Lista de verificação de conexões

1 Consulte os desenhos na seção Sistemas típicos para entender como
os vários dispositivos se conectam em um sistema e como os vários
sinais de dados fluem entre esses dispositivos.

2 Consulte Matriz de conexões de dados para entender os tipos
de dados (GPS e/ou AIS) que podem ser trocados pelas várias
combinações de conexões compatíveis com a unidade AIS, bem como
as taxas de transmissão compatíveis (se estiver usando NMEA 0183).

3 Para obter informações sobre como fazer conexões do SeaTalkng,
consulte o tópico Conectando o SeaTalkng nesta seção.

4 Para obter informações sobre como fazer conexões do NMEA 0183,
incluindo uma explicação das cores de fio do cabo de alimentação
que se relacionam a conexões NMEA 0183 de alta e baixa taxa de
transmissão na unidade AIS, consulte o tópico Conexões NMEA
0183 nesta seção.

5 Para cores de fios NMEA 0183 para todos os outros dispositivos no
seu sistema, consulte a documentação para o produto relevante.

6 Para obter informações sobre a conexão do modo silencioso do AIS,
consulte a seção Conexão no modo Silencioso AIS.

7 Para obter informações sobre como fazer a conexão de GPS,
consulte a seção Conexão da antena de GPS. Consulte também as
informações importantes detalhadas na seção Dados de GPS para
dispositivos externos.

8 Para obter informações sobre como fazer conexões de antena VHF,
consulte a seção Conexão VHF.
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Lista de verificação de conexões

9 Para obter informações sobre como fazer conexões USB, consulte o
tópico Conexão USB nesta seção. Consulte também as informações
importantes fornecidas no tópico NÃO conecte um dispositivo USB
com uma fonte de alimentação CA.

10 Se estiver usando NMEA 0183 / 2000, consulte a seção 3.7 Sentenças
NMEA para entender quais sentenças de dados (PGNs) têm suporte
na unidade AIS. Seus dispositivos NMEA externos também devem
suportar as sentenças de dados que você deseja trocar com a
unidade AIS.
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Matriz de conexões de dados
A tabela a seguir detalha os tipos de dados (GPS e/ou AIS) que podem ser trocados usando as várias combinações de conexões de
dados (NMEA 0183 de alta/baixa taxa de transmissão; NMEA 2000/SeaTalkng; USB).
É importante escolher a combinação certa de conexões para trocar os tipos de dados que você deseja.
Como um exemplo de como usar a tabela abaixo, é possível ver que você pode passar os dados de GPS para a unidade AIS via
NMEA 0183 (taxa de transmissão baixa) e, então, exportá-los para outros dispositivos NMEA 0183 usando as conexões NMEA 0183
(alta taxa de transmissão) da unidade AIS. Com essa combinação de conexões em particular, a unidade AIS também adicionará
dados AIS ao fluxo de dados de saída:

ENTRADAS
da unidade
AIS (dados de
GPS) SAÍDAS da unidade AIS

NMEA 0183 (taxa de transmissão
baixa 4800)

NMEA 0183 (taxa de transmissão
alta 38400)

NMEA 2000*/SeaTalkng USB

GPS AIS GPS AIS GPS AIS GPS AIS

NMEA 0183
(taxa de baud
baixa 4800)

NMEA 0183
(taxa de
transmissão
alta 38400)

NMEA 2000*/S-

eaTalkng
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Importante:

• Como detalhado na tabela acima, as conexões de saída e
entrada NMEA 0183 de alta taxa de transmissão 38400 na
unidade AIS NÃO estão vinculadas. Isso significa que a
unidade AIS não pode receber dados NMEA 0183 na entrada
de alta taxa de transmissão 38400 e, então, alimentá-los para
a saída de alta taxa de transmissão 38400.

• Para evitar conflitos de dados em potencial:

– NÃO use as conexões USB e NMEA 0183 da unidade AIS
ao mesmo tempo.

– NÃO conecte um visor multifuncional SeaTalkng às conexões
NMEA 0183 e SeaTalkng da unidade AIS ao mesmo tempo.

– NÃO conecte um rádio VHF SeaTalkng às conexões NMEA
0183 e SeaTalkng da unidade AIS ao mesmo tempo.

– Se tiver um rádio VHF compatível com AIS conectado à
unidade AIS, você deve desativar as funções de AIS no
rádio VHF. Para obter mais informações sobre como fazer
isso, consulte a documentação que acompanha o rádio VHF.

• *Conexões NMEA 2000 requerem o uso de cabos adaptadores
adequados.

Conectando o SeaTalkng
O conector SeaTalkng permite conectar a unidade AIS a um sistema
SeaTalkng.
Antes de conectar via SeaTalkng, consulte as instruções e diretrizes
fornecidas no Manual de Referência do SeaTalkng (81300), e
garanta que, com este produto conectado, o valor de Número de
Equivalência de Carga (LEN) máximo permitido para o sistema
SeaTalkng não seja excedido.

Observação: Sua unidade AIS tem um valor de LEN de
SeaTalkng de 1.

USB

PWR/Data STng VHF ANT

D12124-1

1. Conecte o cabo de escora SeaTalkng fornecido ao conector
SeaTalkng da unidade AIS fornecido.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de escora SeaTalkng ao
sistema SeaTalkng da sua embarcação usando um dos seguintes
métodos:
i. Conector de cinco vias do SeaTalkng.
ii. Conector T SeaTalkng.
iii. Escora SeaTalkng sobressalente em um conversor SeaTalkng.

Conexões NMEA 0183
Sua unidade AIS pode fornecer dados de GPS e/ou AIS para
dispositivos externos via conexões NMEA 0183. Essas conexões
são feitas usando o cabo de alimentação/dados da unidade AIS.
Tipicamente, as conexões NMEA 0183 são usadas para conectar a
unidade AIS a um rádio VHF e/ou visor multifuncional. Consulte a
seção Sistemas típicos para obter exemplos de sistema.
A unidade AIS apresenta um tipo de barramento NMEA 0183
de multiplexador que permite alimentar dados de GPS para a
unidade usando NMEA 0183 e, então, alimentar dados de GPS e
AIS para fora da unidade via as saídas NMEA 0183. Isso é útil
em sistemas em que existe apenas uma entrada NMEA 0183 no
seu equipamento externo, eliminando a necessidade para um
multiplexador separado. Entretanto, há suporte somente para
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certas combinações de entradas e saídas de velocidade baixa e alta
NMEA 0183 para troca de dados GPS e/ou AIS. Consulte Matriz de
conexões de dados para uma lista de combinações possíveis.
As conexões NMEA 0183 nos cabos de alimentação e dados são
as seguintes:

PWR/Data

USB

1

2

3

4

5

6

7

8

D13035-1

+

+

+

+

4800
baud

38400
baud

NMEA 0183

Cor do fio (unidade
AIS) Sinal

Taxa de transmissão
do NMEA 0183

1 Amarelo ENTRADA — 4800

2 Cinza ENTRADA + 4800

3 Rosa SAÍDA — 4800

4 Roxo SAÍDA + 4800

5 Verde ENTRADA — 38400

6 Branco ENTRADA + 38400

Cor do fio (unidade
AIS) Sinal

Taxa de transmissão
do NMEA 0183

7 Azul SAÍDA — 38400

8 Marrom SAÍDA + 38400

Conexão VHF
O AIS requer a conexão da antena VHF.

• Em sistemas que NÃO incluem um rádio VHF, conecte uma
antena VHF diretamente à conexão ANT VHF na unidade AIS.

• Em sistemas que incluem um rádio VHF, um divisor de AIS/VHF
separado (como o Raymarine AIS100) é recomendado. Esse
dispositivo divisor é capaz de pegar um sinal VHF de uma única
antena e fornecê-lo a 2 dispositivos separados (p. ex., a unidade
AIS e o rádio VHF) ao mesmo tempo. A saída “AIS” do divisor
deve ser conectada à conexão ANT VHF na unidade AIS.

• Consulte a seção Sistemas típicos para obter exemplos de como
fazer essas conexões.

Conexão da antena de GPS
O GPS fornecido como parte do seu sistema transceptor AIS tem
um cabo de 10 m (33 pés) equipado para conexão com o conector
de antena de GPS do transceptor.
Conecte o cabo da antena de GPS ao conector de GPS no lado
inferior do transceptor AIS.
Se o GPS não conectar, o transceptor operará no Modo Silencioso
e uma mensagem de alarme será gerada. Você deve confirmar
todas as mensagens de alarme. O transceptor não transmitirá,
mas continuará a receber.
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Dados de GPS para dispositivos externos
O receptor de GPS fornecido com a unidade AIS650 é feito para
fornecer dados de GPS para a unidade AIS apenas.
Para evitar potenciais conflitos de dados de GPS e/ou problemas
de desempenho, o receptor de GPS fornecido com a unidade
AIS650 NÃO deve ser usado para fornecer dados de GPS a visores
multifuncionais ou qualquer outro dispositivo externo. A habilidade
de configurar o software ProAIS2 para produzir dados de GPS da
unidade AIS na conexão NMEA0183 é feita para fins de diagnóstico
apenas. A Raymarine recomenda que um receptor NMEA 0183 ou
receptor de GPS SeaTalkng é usado para fornecer dados de GPS
a dispositivos externos, como mostrado nos exemplos do sistema
fornecidos neste documento.
Você pode verificar o status da saída de GPS do seu AIS650
conectando-o ao software ProAIS2 (via conexão USB). Certifique-se
de que as seguintes sentenças de GNSS estejam desativadas:

• GBS – Direção de falha do satélite;

• GGA – Dados de localização do sistema de posicionamento
global;

• GLL – Latitude, Longitude, Horário da localização e Status;

• RMC – Dados mínimos recomendados.

Para fazer isso, garanta que essas opções NÃO estejam marcadas
(NÃO selecionadas) na guia Configuração do software ProAIS2,
como mostrado na seguinte captura de tela:

Observação: A Raymarine recomenda que você faça essa
verificação antes de usar a unidade AIS pela primeira vez.

Conexão no modo Silencioso AIS
Além de ativar o modo silencioso do AIS via um visor multifuncional
conectado. O cabo de energia/dados na unidade AIS inclui dois
fios que podem ser conectados a um interruptor sob medida
posicionado em um local adequado no painel da embarcação para
permitir a troca manual do modo silencioso do AIS.

Observação: O interruptor do modo silencioso do AIS, quando
acionado, substituirá a configuração silenciosa do AIS de visores
multifuncionais.
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Conectando os fios do modo silencioso do AIS
Para conectar um interruptor silencioso do AIS manual no seu
sistema, siga as etapas abaixo:

1

2

3

PWR/Data STng VHF ANTGPS ANT

USB

D12091-1

Item Cor do fio Sinal / Descrição

1. — Interruptor sob medida

2. Laranja AIS Silencioso +

3. Verde claro AIS Silencioso -

1. Passe o cabo do local do interruptor à unidade AIS.
2. Prenda ou solde as conexões do fio ao interruptor.
3. Prenda ou solde os fios do interruptor nos fios laranja e verde

claro do AIS silencioso no cabo de força/dados.
4. Certifique-se de que os cabos estejam adequadamente

protegidos.

Conexão de alimentação
Proteção da fonte de alimentação
Sempre proteja a fonte de alimentação conectando o fio vermelho
(positivo) à alimentação via um fusível de 5A ou interruptor de
circuito automático equivalente.

Compartilhando um interruptor
Quando mais de 1 equipamento compartilha um interruptor, você
deve fornecer proteção para os circuitos individuais. Por exemplo,
conectando um fusível sequencial para cada circuito de energia.

D11637-2

2

4 4

1

3

+ -

1 Barra de positivo (+).

2 Barra de negativo (-).
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3 Disjuntor

4 Fusível

Sempre que possível, conecte itens individuais do equipamento a
disjuntores individuais. Quando isso não for possível, use fusíveis
individuais sequenciais para fornecer a proteção necessária.

Aviso: Aterramento do produto
Antes de aplicar energia a este produto, certifique-se
de que ele foi corretamente aterrado, de acordo com
as instruções fornecidas neste guia.

Aterramento
Os seguintes requisitos aplicam-se ao aterrar equipamento
Raymarine que não tem um fio de descarga ou proteção dedicado:

Ponto de aterramento em comum
O fio negativo deve ser conectado a um ponto de aterramento
soldado, por exemplo, com o ponto de aterramento conectado
ao polo negativo da bateria e situado o mais próximo possível do
terminal negativo da bateria.

D
11

70
5-

1

1 32

1. Cabo de força para o visor
2. Conexão de aterramento comum ligada

3. Bateria

Implementação
Se diversos itens exigirem aterramento, eles poderão ser
conectados primeiro a um único ponto local (por exemplo, em um
painel de comando), com esse ponto conectado por um único
condutor de capacidade nominal adequada ao aterramento comum
da embarcação.
A exigência mínima preferencial para o caminho para o para um
aterramento (soldado ou não soldado) é através de uma trança de
cobre plana com capacidade nominal de 30 A (1/4 polegada) ou
superior. Se isso não for possível, um condutor de fio trançado
equivalente poderá ser usado, com a seguinte capacidade nominal:

• para passagens de <1 m (3 pés), use 6 mm2 (AWG nº10) (6
mm) ou superior.

• para passagens de >1 m (3 pés), use 8 mm2 (AWG nº 8) ou
superior.

Em qualquer sistema de aterramento, sempre mantenha o
comprimento da trança ou fios de conexão o mais curto possível.

Importante: NÃO conecte este produto a um sistema de energia
aterrado positivamente.

Referências
• ISO 10133/13297

• Código de prática BMEA

• NMEA 0400

Conexão de alimentação
O uso de talões dobrados e soldados é recomendado para fornecer
conexão ideal à fonte de alimentação.
Conecte o cabo de força da unidade AIS a uma fonte de alimentação
de 12V cc ou 24V cc como segue:

64 AIS350 / AIS650



1. Conecte o fio vermelho ao fusível 2 A ou interruptor de circuito
automático equivalente ao terminal positivo de alimentação.

2. Conecte o fio preto ao terminal negativo de alimentação.

1

2

PWR/Data STng VHF ANTGPS ANT

USB

D12092-1

Item Cor do fio Descrição

1. Vermelho Alimentação de energia
+

2. Preto Alimentação de energia
–

Conexão USB
A unidade AIS inclui uma porta USB Mini-B que fornece
conectividade de PC. Para ativar a conexão da unidade AIS ao PC,
as unidades USB fornecidas com o CD-ROM do software devem
ser instaladas no PC. Siga as instruções de Instalação do proAIS2
e da unidade USB abaixo para instalar as unidades USB antes de
conectar a unidade AIS a um PC.
A porta USB pode ser usada para:

• configurar dados estáticos da embarcação usando o software
proAIS incluído.

• Usando um software cartográfico com base em PC quando
conectado ao AIS.

• Realizar uma atualização de software

Observação: Ao configurar os dados estáticos da embarcação
via USB, não é preciso ligar a unidade AIS, o USB deve fornecer
energia suficiente para concluir a configuração de dados.

Aviso: NÃO conecte um dispositivo
USB com uma fonte de alimentação
CA
Seu produto Raymarine inclui uma conexão de dados
USB. Para evitar potenciais problemas de aterramento
e possíveis danos ao equipamento:

• NÃO conecte um dispositivo com fonte de
alimentação CA (como um computador ou
notebook) usando USB ao seu produto Raymarine.

• Se você precisar conectar equipamento externo
(como um notebook) ao seu produto Raymarine via
USB, garanta que o equipamento externo esteja
ligado apenas por uma fonte de alimentação CC
(como a bateria do notebook).

• Desconecte quaisquer fontes de alimentação CA
do equipamento externo antes de tentar conectá-lo
usando USB ao produto Raymarine.
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Instalando o proAIS2 e as unidades USB
Antes de conectar a unidade AIS a um PC, o aplicativo proAIS2
e as unidades USB devem ser instalados. Para instalar, siga as
etapas abaixo:
1. Insira o CDROM fornecido e navegue para a pasta do proAIS.
2. Clique duas vezes no arquivo setup.exe para iniciar o instalador.
3. Siga as instruções de instalação na tela, garantindo que a

opção para instalar as unidades USB seja selecionada quando
apresentada.

4. Uma vez instalada, a unidade AIS pode ser conectada ao PC.
As unidades USB serão instaladas automaticamente e o AIS
aparecerá como um novo dispositivo de porta COM.

5. Inicie o proAIS2 navegando para a pasta do proAIS2 acessível
a partir do menu iniciar.

6. O manual do usuário do proAIS2 está disponível a partir do
menu de ajuda de dentro do aplicativo.

Dados de GPS para dispositivos externos
O receptor de GPS fornecido com a unidade AIS650 é feito para
fornecer dados de GPS para a unidade AIS apenas.
Para evitar potenciais conflitos de dados de GPS e/ou problemas
de desempenho, o receptor de GPS fornecido com a unidade
AIS650 NÃO deve ser usado para fornecer dados de GPS a visores
multifuncionais ou qualquer outro dispositivo externo. A habilidade
de configurar o software ProAIS2 para produzir dados de GPS da
unidade AIS na conexão NMEA0183 é feita para fins de diagnóstico
apenas. A Raymarine recomenda que um receptor NMEA 0183 ou
receptor de GPS SeaTalkng é usado para fornecer dados de GPS
a dispositivos externos, como mostrado nos exemplos do sistema
fornecidos neste documento.
Você pode verificar o status da saída de GPS do seu AIS650
conectando-o ao software ProAIS2 (via conexão USB). Certifique-se
de que as seguintes sentenças de GNSS estejam desativadas:

• GBS – Direção de falha do satélite;

• GGA – Dados de localização do sistema de posicionamento
global;

• GLL – Latitude, Longitude, Horário da localização e Status;

• RMC – Dados mínimos recomendados.

Para fazer isso, garanta que essas opções NÃO estejam marcadas
(NÃO selecionadas) na guia Configuração do software ProAIS2,
como mostrado na seguinte captura de tela:

Observação: A Raymarine recomenda que você faça essa
verificação antes de usar a unidade AIS pela primeira vez.

Realizando uma atualização de software
usando um cartão SD
Para realizar uma atualização de software usando um cartão SD
siga as etapas abaixo:
1. Copie os arquivos do software para o cartão SD.
2. Aplique energia à sua unidade AIS.
3. A atualização do software ocorrerá agora.
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4.7 Localização e montagem

Requisitos Locais
Ao planejar a instalação, considere os seguintes requisitos locais
para o transceptor AIS e a antena do GPS.

Exigência do AIS
Esse produto NÃO está aprovado para ser utilizado em
ambientes perigosos/inflamáveis. NÃO instale em um ambiente
perigoso/inflamável (como a sala de motores ou próximo aos
tanques de combustível).
A unidade AIS deve ser instalada em um local em que
provavelmente não vá ser pisada ou causar tropeços e que:

• Esteja perto o suficiente para permitir conexão com o VHF da
embarcação usando um cabo RF de 3 pés (1m) RF fornecido.

• Esteja a pelo menos 3 pés (1m) de um motor, bússola ou
qualquer dispositivo magnético.

• Tenha pelo menos 6 polegadas (100mm) de espaço livre abaixo
para permitir acesso para cabos e curvas adequadas dos cabos.

• Seja mantida a uma temperatura entre -15°C (5°F) e +55°C
(130°F).

Requisitos de localização da antena de GPS
Uma antena de GPS é fornecida com o transceptor e deve ser
instalada de acordo com as instruções fornecidas. NÃO conecte
qualquer antena de GPS ao conector ANT (antena) GPS da
unidade (AIS).
A antena de GPS pode ser instalada em uma superfície horizontal
plana ou em um mastro adequado.

• Se você pretender montar a antena em superfície, certifique-se
de ter acesso ao lado inferior da superfície de montagem.

• Se você pretender montar a antena em mastro, o mastro precisa
ter um cabo 14 TPI de 1 polegada.

Importante: A antena de GPS deve ser montada em um local
que forneça uma boa linha direta do local para todo o céu ao
redor do horizonte.

Garanta que o local de montagem selecionado seja:

• Aberto e livre de obstruções (como mastros, luzes de busca ou
outras estruturas) que possam bloquear a linha de visão para
o céu.

• O mais baixo possível, para manter a antena o mais estável
possível. Quanto mais estável for a antena, mais eficiente ela
será em rastrear satélites e fornecer dados estáveis.

• O mais longe possível (pelo menos 1 m (3 pés)) de outras
antenas e equipamentos eletrônicos.

NÃO monte a antena:

• Em nenhuma área em que possa ser pisada ou causar tropeços.

• No alto de um mastro. Isso fará a antena balançar e causar erros
significativos nos dados de posição.

• No caminho direto do feixe do radar.
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Dimensões unidade — AIS650

Sta tus

PWR/Data STng VHF ANT

AIS650 Class  B Transce iver

GPS ANT

USB

A

B
D12045-1

C E

D
F

Dimensão

A 150 mm (5,90 pol.)

B 167 mm (6,57 pol.)

C 50 mm (1,95 pol.)

P 20,3 mm (0,8 pol.)

E 99,5 mm (3,92 pol.)

F 54 mm (2,12 pol.)

Montagem
Instalando a unidade AIS

Observação: Para garantir impermeabilização, a unidade deve
ser montada verticalmente com os conectores voltados para
baixo.

Observação: Se você estiver instalando a unidade AIS a fibra
de vidro que tenha uma superfície revestida por gel, perfure
bem a superfície para evitar que o revestimento de gel seja
danificado ao prender os parafusos. Antes de perfurar os furos
guias, perfure manualmente os locais marcados com uma broca
superdimensionada e nivele com aproximadamente 9,5mm (3/8
pol.) de diâmetro.

1 2 3

D12043-1

1. Certifique-se de que o local pretendido para instalação cumpra
as condições descritas em Requisitos do local.
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2. Usando um lápis, vire a unidade para cima e marque o local dos
furos para parafusos na superfície de montagem.

3. Perfure os furos de montagem usando uma broca de 3,2 mm
(1/8").

4. Instale parcialmente os parafusos.
5. Coloque a unidade sobre os parafusos e mova-a para que trave

na posição.
6. Aperte os parafusos totalmente.

Instalando a antena de GPS
Para instalar a antena de GPS:
1. Selecione um local adequado para a antena de GPS conforme

descrito sob Requisitos de local da antena de GPS.
2. Instale sua antena de GPS usando o procedimento de

Montagem em superfície ou de Montagem em mastro, conforme
adequado.

3. Garantindo que os requisitos de passagem e conexão do cabo,
conforme detalhados nas instruções de instalação do AIS, sejam
seguidos.

Montagem em superfície
Ao realizar uma montagem em superfície da antena de GPS, você
pode passar o cabo centralmente (Opção A) ou do lado da antena
(Opção B).
1. Remova os 3 parafusos que prendem a antena GPS ao

adaptador de montagem em mastro, então, remova o adaptador
da antena.

2. Usando a graxeta fornecida, marque os três furos de montagem
de 6 mm (0,25 pol.).

• OPÇÃO A: Se o cabo for passar pela superfície de montagem,
perfure um orifício central de 19 mm (0,75 pol.).

• OPÇÃO B: Se o cabo for passar pela lateral da antena (p. ex.,
acima da superfície de montagem), passe o cabo pelo canal
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do cabo (1). Se você não passar o cabo pelo canal, poderá
danificar o cabo.

D11638-2

2
2

4

4

3

3

1

A B

3. Aparafuse os 3 pinos de montagem (2) no lado inferior da
antena.

4. Afixe a bucha fornecida (3) à superfície de montagem,
garantindo que os orifícios na bucha correspondam aos orifícios
perfurados.

5. Passe o cabo como segue:

• Para a Opção A, passe o cabo para baixo pelo orifício central.

• Para a Opção B, passe o cabo ao longo do canal do cabo.

6. Posicione cuidadosamente a antena para que os parafusos de
montagem passem pelos orifícios na superfície de montagem.

7. Prenda a antena à superfície utilizando as 3 porcas borboletas
(4).
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Montagem em mastro.
Se você deseja montar a antena do GPS em um mastro, o mesmo
precisa ter um comprimento adequado com um cabo de 14 TPI
de 1 polegada.

D11642-2

1

2

3

1 Antena de GPS

2 Adaptador de montagem em poste

3 Poste de montagem (não fornecido)

1. Garantindo que os requisitos de local do GPS sejam cumpridos,
prenda com firmeza o mastro a um ponto seguro adequado.

2. Remova e guarde os parafusos que prendem a antena do GPS
ao adaptador de montagem em mastro e depois separe esses
dois itens.

3. Aparafuse o adaptador de montagem em poste totalmente no
poste e certifique-se de que esteja preso.

4. Passe o cabo da antena pelo centro do adaptador de montagem
do poste e, em seguida, desça-o pelo centro do poste de
montagem.

5. Garantindo que não prenda o cabo, coloque a antena do GPS
no adaptador de montagem do poste de modo que os furos do
parafuso estejam alinhados, depois prenda a antena com os
3 parafusos removidos na etapa 2.
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4.8 Verificações do sistema

Ligando
Quando a instalação estiver concluída, observe o indicador de
STATUS e:
1. Ligue o transceptor AIS.
2. Verifique se:

i. Quando a energia está ligada, o indicador de STATUS pisca
em VERMELHO e depois de alguns segundos, fica ÂMBAR
A condição âmbar continua enquanto o transceptor adquire
uma localização do GPS e transmite um relatório de posição.
Isso pode levar até 2 minutos.

ii. Quando o primeiro relatório de posição tiver sido transmitido,
o indicador de STATUS fica VERDE.
Essa condição permanece todo o tempo em que o
transceptor estiver operando normalmente e transmitindo.

Observação: Se o indicador estiver AZUL, isso significa que a
unidade AIS está no modo silencioso. Consulte a seção 4.10
Resolução de problemas
para obter mais informações.

Configuration

Aviso: Configure antes de usar
Este produto Raymarine deve ser configurado
corretamente para garantir desempenho ideal e
minimizar as chances de dados que não sejam
seguros ou que estejam incorretos.

Requisito de configuração
Após a instalação e ativação com sucesso, o transceptor AIS deve
ser configurado para desempenho ideal a bordo da embarcação.
A pessoa que configura o transceptor AIS precisa ter as seguintes
informações sobre a embarcação:

• Número do MMSI

• Nome

• Sinal de chamada

• Dimensões

• Tipo

• Posição da antena de GPS

A maneira como a configuração é realizada depende dos requisitos
legais da área geográfica em que você está.

Importante: Antes de iniciar qualquer procedimento de
configuração do AIS, DESLIGUE todos os visores multifuncionais
associados, caso contrário, você não poderá configurar
corretamente seu transceptor AIS.

EUA
Nos EUA, é um requisito legal que a configuração seja realizada
por um revendedor adequado.
Você pode usar o software de PC ProAIS2 fornecido para verificar
os dados da embarcação programados no seu transceptor AIS. Se
essas informações estiverem incorretas, entre em contato com o
revendedor Raymarine antes de usar o transceptor.

Áreas fora dos EUA
Em áreas fora dos EUA, use o software de PC ProAIS2 fornecido
para configurar seu transceptor AIS conforme descrito no Manual
do Usuário do ProAIS2, que pode ser encontrado no menu de ajuda
de aplicativos do proAIS2.
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Verificando interferência
Verificação pós-instalação
Se você tiver instalado qualquer sistema a bordo de uma
embarcação ou feito outras alterações aos sistemas eletrônicos
do barco (radar, VHF, rádio, etc.), é preciso verificar antes da
transmissão se todos os sistemas elétricos operam de maneira
satisfatória sem nenhuma interferência eletromagnética indevida
para cumprir os regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética
(EMC). Para isso:
1. Garantindo que é seguro fazê-lo, ligue todos os sistemas

eletrônicos a bordo da sua embarcação.
2. Verifique se todos os sistemas eletronicos operam de maneira

satisfatoria.

Dados de GPS para dispositivos externos
O receptor de GPS fornecido com a unidade AIS650 é feito para
fornecer dados de GPS para a unidade AIS apenas.
Para evitar potenciais conflitos de dados de GPS e/ou problemas
de desempenho, o receptor de GPS fornecido com a unidade
AIS650 NÃO deve ser usado para fornecer dados de GPS a visores
multifuncionais ou qualquer outro dispositivo externo. A habilidade
de configurar o software ProAIS2 para produzir dados de GPS da
unidade AIS na conexão NMEA0183 é feita para fins de diagnóstico
apenas. A Raymarine recomenda que um receptor NMEA 0183 ou
receptor de GPS SeaTalkng é usado para fornecer dados de GPS
a dispositivos externos, como mostrado nos exemplos do sistema
fornecidos neste documento.
Você pode verificar o status da saída de GPS do seu AIS650
conectando-o ao software ProAIS2 (via conexão USB). Certifique-se
de que as seguintes sentenças de GNSS estejam desativadas:
• GBS – Direção de falha do satélite;
• GGA – Dados de localização do sistema de posicionamento
global;

• GLL – Latitude, Longitude, Horário da localização e Status;

• RMC – Dados mínimos recomendados.

Para fazer isso, garanta que essas opções NÃO estejam marcadas
(NÃO selecionadas) na guia Configuração do software ProAIS2,
como mostrado na seguinte captura de tela:

Observação: A Raymarine recomenda que você faça essa
verificação antes de usar a unidade AIS pela primeira vez.

Usando o AIS
O método exato de usar o AIS depende do tipo de visor
multifuncional Raymarine que você está usando.
Consulte o guia para o seu visor multifuncional para informações
sobre o uso do AIS.
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4.9 Diagnóstico

LED Indicador de status
LED Indicador de status
O LED indicador de STATUS no transceptor fornece uma indicação
do status do produto.
LED Cor Barra

VERDE O transceptor está operando
normalmente.

VERDE piscando cinco vezes Configuração de dados
estáticos via cartão SD iniciou.

ÂMBAR Ou:

• O transceptor está
inicializando ou

• O Transceptor não transmitiu
por mais de dois períodos
de relatório. Isso pode ser
devido a alto tráfego de AIS
ou baixa localização do GPS.

VERMELHO Condição de falha. Consulte
a seção 4.10 Resolução de
problemas
.

VERMELHO piscando cinco
vezes

Configuração de dados
estáticos via cartão SD falhou.

AZUL O transceptor está operando
no modo silencioso. Consulte
a seção 4.10 Resolução de
problemas
.

4.10 Resolução de problemas
Problema Ação necessária

Sem energia Verifique:

• Todas as conexões de energia.

• Verifique os fusíveis relevantes.

• Se a alimentação de energia está na tensão correta
(12 V ou 24 V).

Dados de
configuração
do AIS não são
salvos

Desligue todos os visores multifuncionais associados e
reconfigure.

Sem dados Verifique se:

• As conexões estão presas em todo o sistema.

• O condutor da antena VHF está conectado firmemente.

Nenhum dado de
embarcação

Usando o visor multifuncional Raymarine relevante:

• No aplicativo Cartográfico, coloque o cursor sobre
a embarcação alvo e certifique-se de que a opção
DADOS DO AIS não esteja definida para DESLIGADO

• Certifique-se de que a camada do AIS esteja definida
para LIGADO.

• Certifique-se de que os tipos de alvos exibidos estejam
definidos para TODOS.

Nenhum dado do
AIS

Verifique a saída do NMEA e/ou SeaTalkng do visor
multifuncional para a entrada do transceptor e garanta que:

• Os fios estejam corretamente conectados.

• A taxa de transmissão para o NMEA seja de 38400 .
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Problema Ação necessária

O indicador de
status permaneça
âmbar

Aguarde pelo menos 30 minutos para verificar se um
"Tempo Silencioso" não foi solicitado pela autoridade local
Verifique se:

• A antena de GPS está conectada adequadamente.

• A antena de GPS tem uma visão livre do céu sem
nenhuma obstrução.

• O número de MMSI foi configurado adequadamente
(use o aplicativo proAIS fornecido para verificar isso).

O indicador
de status está
vermelho

Verifique se:

• A antena VHF está conectada adequadamente e,
especialmente, não está em curto com a estrutura da
embarcação.

• Se a alimentação de energia está na tensão correta
(12 V ou 24 V)

• O número de MMSI foi configurado adequadamente
(use o aplicativo proAIS fornecido para verificar isso).

O indicador de
status está azul

Indica que a unidade AIS está no modo silencioso, o que
significa que não está transmitindo. Se você não desejar
que a unidade esteja no modo silencioso, verifique se:

• O modo silencioso do AIS não está ativado no visor
multifuncional conectado.

• Os fios laranja e verde claro no cabo de alimentação da
unidade AIS não estão em curto elétrico.

4.11 Sentenças NMEA
Seu produto transmite e recebe as seguintes sentenças de Números
de Grupo de Parâmetro (PGNs) NMEA 2000 e NMEA 0183:

NMEA 2000

PGN Título

129038 Relatório de posição de Classe A

129039 Relatório de posição de Classe B

129040 Relatório de Posição Ampliado de
Classe B

129793 Relatório de data e UTC do AIS

129794 Dados relacionados à viagem e
estáticos de classe do AIS

129801 Mensagens de segurança de
endereço do AIS

129802 Mensagem de segurança de
transmissão do AIS

129041 Relatório de posição AtoN

129809 Dados estáticos de classe B parte A
do AIS

129810 Dados estáticos de classe B parte B
do AIS

126996 Informações do produto

059904 Solicitação ISO

059392 Reconhecimento ISO

060928 Reivindicação de endereço ISO
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PGN Título

065240 Comando de endereço ISO

126208 Funções do grupo NMEA

NMEA 0183

Sentença Título

AIVDM Mensagem recebida do AIS

AIVDO Relatório do AIS da própria
embarcação

AIALR Estado de condição do alarme

AIACK Confirmação do alarme

DUAIQ Consulta e programação do MMSI

HDT Rumo real. Apenas AIS650.
Recebido apenas na entrada de taxa
de transmissão baixa (4800) NMEA
0183. Há suporte para qualquer ID de
talker. Quando uma sentença HDT
válida é recebida no NMEA 0183,
o Rumo Real será transmitido do
AIS650 como parte do fluxo de dados
AIS.

4.12 Especificação técnica

Especificação do transceptor
Impermeabilidade IPX2

Intervalo de temperatura operacional -15˚C a +55˚C (5˚F a 131˚F)

Intervalo de temperatura de
armazenamento

-20˚C a +75˚C (-4˚F a 167˚F)

Umidade Até 93% a 40˚C (104˚F)

Tensão nominal de alimentação 12 V a 24 Vcc,

Faixa de tensão operacional 9,6 V a 31,2 Vcc (alimentação nominal
de -20%, +30%)

Corrente de pico em operação normal 2A

Consumo médio de energia <3W

LEN (consulte o manual de referência
do SeaTalkng para obter mais
informações)

1

Fusível / Interruptores Fusível sequencial

• 5 A

Faixa de frequência operacional 156,025 MHz a 162,025 MHz

Espaçamento de canal 25 kHz

Transmissor 1 transmissor

Sensibilidade do receptor –107 dBm

Receptores 2 receptores

Peso 285 gramas
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Conectores • Antena VHF — conector coaxial
SO-239

• Antena de GPS — conector coaxial
TNC

• SeaTalkng

• NMEA0183 HS — fios
desencapados

• NMEA0183 LS — fios
desencapados

• Energia — fios desencapados

• AIS silencioso — fios
desencapados

• Cartão SD

• USB — NMEA0183

Transceptor padrão Classe B IEC62287-1

Especificação do receptor de GPS
Canais do receptor 50

Tempo nominal para primeira
localização

36 segundos

Transceptor AIS650 Classe B 77



78 AIS350 / AIS650



Capítulo 5: Suporte técnico

Conteúdos do capítulo
• 5.1 Suporte ao cliente Raymarine na página 80
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5.1 Suporte ao cliente Raymarine
A Raymarine fornece um amplo atendimento de suporte ao cliente.
Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente por meio
do site da Raymarine, por telefone ou e-mail. Caso não consiga
solucionar um problema, utilize um desses meios para obter ajuda
adicional.

Suporte pela Web
Visite a área de suporte ao cliente em nosso site no endereço:
www.raymarine.com
O site contém Perguntas Frequentes, informações de manutenção,
contato por e-mail com o Departamento de Suporte Técnico da
Raymarine e detalhes dos agentes da Raymarine em todo o mundo.

Suporte por telefone e e-mail
Nos EUA:
• Telefone: +1 603 324 7900
• Ligação gratuita: +1 800 539 5539
• E-mail: support@raymarine.com

No Reino Unido, na Europa e no Oriente Médio:
• Telefone: +44 (0)13 2924 6777
• E-mail: ukproduct.support@raymarine.com

No sudeste da Ásia e na Austrália:
• Telefone: +61 (0)29479 4800
• E-mail: aus.support@raymarine.com

Informações sobre o produto
Caso precise solicitar um serviço, tenha as seguintes informações
em mãos:

• Nome do produto.

• Identidade do produto.

• Número de série.

• Versão do aplicativo de software.

• Diagramas do sistema.

É possível obter essas informações do produto utilizando os menus
no produto.
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Capítulo 6: Opções e acessórios

Conteúdos do capítulo
• 6.1 Cabos e acessórios SeaTalkng na página 82

• 6.2 Acessórios e peças sobressalentes na página 84
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6.1 Cabos e acessórios SeaTalkng
Cabos e acessórios Sea TalkNG para uso com produtos compatíveis.
Descrição Nº da peça Observações

Kit de início do SeaTalkng T70134 Inclui:

• 1 x conector de 5 vias (A06064)

• 2 x terminador de backbone
(A06031)

• 1 x cabo de escora de 3 m
(9,8 pés) (A06040)

• 1 x cabo de alimentação
(A06049)

Kit de backbone
SeaTalkng

A25062 Inclui:

• 2 x cabo de backbone de 5 m
(16,4 pés) (A06036)

• 1 x cabo de backbone de 20 m
(65,6 pés) (A06037)

• 4 x peça em T (A06028)

• 2 x terminador de backbone
(A06031)

• 1 x cabo de alimentação
(A06049)

Escora SeaTalkng de
0,4 m (1,3 pés)

A06038

Derivação SeaTalkng de 1
m (3,3 pés)

A06039

Derivação do SeaTalkng
de 3 m (9,8 pés)

A06040

Descrição Nº da peça Observações

Derivação do SeaTalkng
de 5 m (16,4 pés)

A06041

Escora de cotovelo
SeaTalkng 0,4 m (1,3 pés)

A06042

Backbone do SeaTalkng
de 0,4 m (1,3 pés)

A06033

Backbone do SeaTalkng
de 1 m (3,3 pés)

A06034

Backbone do SeaTalkng
de 3 m (9,8 pés)

A06035

Backbone do SeaTalkng
de 5 m (16,4 pés)

A06036

Backbone do SeaTalkng 9
m (29,5 pés)

A06068

Backbone do SeaTalkng
de 20 m (65,6 pés)

A06037

SeaTalkng para escora
de extremidades
desencapadas de 1
m (3,3 pés)

A06043

SeaTalkng para escora
de extremidades
desencapadas de 3
m (9,8 pés)

A06044

Cabo de alimentação do
Sea TalkNG

A06049

Terminador do Sea TalkNG A06031
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Descrição Nº da peça Observações

Peça T do Sea TalkNG A06028 Fornece 1 conexão de derivação

Conector de 5 vias do
Sea TalkNG

A06064 Fornece 3 conexões de derivação

Extensor de backbone
SeaTalkng

A06030

Kit de conversor SeaTalk
para SeaTalkng

E22158 Permite a conexão dos dispositivos
SeaTalk a um sistema Sea TalkNG.

Terminador sequencial
Sea TalkNG

A80001 Fornece conexão direta de um
cabo de escora à extremidade
de um cabo de backbone. Não é
necessária uma peça T.

Plugues de proteção do
Sea TalkNG

A06032

Cabo de escora ACU /
SPX SeaTalkng de 0,3 m
(1,0 pé)

R12112 Conecta um computador de curso
SPX ou uma ACU a um backbone
SeaTalkng.

Cabo adaptador SeaTalk
(3 pinos) para SeaTalkng
de 0,4 m (1,3 pés)

A06047

Escora SeaTalk para
SeaTalkng de 1 m
(3,3 pés)

A22164

Cabo adaptador de
SeaTalk2 (5 pinos) para
SeaTalkng de 0,4 m
(1,3 pés)

A06048

Descrição Nº da peça Observações

Cabo adaptador do
DeviceNet (Fêmea)

A06045 Permite a conexão dos dispositivos
NMEA 2000 a um sistema Sea
TalkNG.

Cabo adaptador do
DeviceNet (Macho)

A06046 Permite a conexão dos dispositivos
NMEA 2000 a um sistema Sea
TalkNG.

Cabo adaptador do
DeviceNet (Fêmea)
a extremidades
desencapadas.

E05026 Permite a conexão dos dispositivos
NMEA 2000 a um sistema Sea
TalkNG.

Cabo adaptador do
DeviceNet (Macho)
a extremidades
desencapadas.

E05027 Permite a conexão dos dispositivos
NMEA 2000 a um sistema
SeaTalkng.
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6.2 Acessórios e peças sobressalentes
Os seguintes sobressalentes estão disponíveis para o
receptor/transceptor AIS:

Número da peça Descrição

R62241 Antena de GPS — passiva (com cabo
coaxial de 10 m) — AIS650 apenas

R32162 Cabo de força/dados de 2 m
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