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Tästä käsikirjasta

Tämä käsikirja on Simrad IS20 Combi mittarin asennus- 
ja käyttöohje. 

Tämä käsikirja ei kata järjestelmään liitettyjen 
antureiden käyttöä tai asennusta.

Menukäskyjen nimet, ruudulla näkyvät dialogit ja 
painikkeiden nimet ilmoitetaan lihavoituna, esim. Main 
menu, Setup käsky, Left painike).

Lukijalta erityistä huomiota vaativat tekstikohdat on 
korostettu seuraavasti:

Tätä käytetään kiinnittämään lukijan huomio tiettyyn 
kommenttiin tai tärkeään tekstinkohtaan.

Tätä käytetään varoittamaan käyttäjää milloin 
on tarpeen harjoittaa erityistä huolellisuutta 
materiaali- tai henkilövahinkojen estämiseksi.





IS20 Combi mittari | 3

Sisällys

1 Esittely ....................................................... 7

1.1 Yleistä tietoutta .......................................7

1.2 Näyttölaite ..............................................7

1.3 Näytön symbolit ......................................8

1.4 IS20 kokoonpanoesimerkkejä ....................8

2 Käyttäminen ............................................. 11

2.1 IS20:n käynnistäminen ........................... 11

2.2 Taustavalaistus ..................................... 12

2.3 Datasivujen vierittäminen ....................... 13

2.4 Menujärjestelmän käyttö ........................ 14

2.5 Painikkeiden lukitseminen ja avaaminen ... 16

2.6 Virransäästötoiminto .............................. 16

3 Lokin/kilpailukellon toiminnot  ................. 17

3.1 Kellotoiminto ......................................... 17

3.2 Trippimittaus ......................................... 20

3.3 Nopeusloki ............................................ 21

4 Oletusarvojen muuttaminen ..................... 23

4.1 Yleistä .................................................. 23

4.2 Vaimennuskertoimen asetukset ............... 23

4.3 Hälytyksen asetukset  ............................ 24

4.4 Tietolähteiden päivitys ........................... 26

4.5 Näytön asetusten muuttaminen ............... 28

4.6 Kielen valinta ........................................ 29

4.7 Mittayksiköiden muuttaminen .................. 30

4.8 SimNet-ryhmäasetusten muuttaminen ..... 30



4 | IS20 Combi mittari

5 IS20 Hälytysjärjestelmä ........................... 33

5.1 Hälytysilmoitus ...................................... 33

5.2 Hälytyksen kuittaus ............................... 34

5.3 Aktiivisten hälytysten tarkastelu .............. 34

5.4 Hälytysten koodit ..................................34

6 Asennus .................................................... 37

6.1 Laitteen sijainti ..................................... 37

6.2 Mekaaninen asennus .............................. 37

6.3 Kaapelin yhdistäminen ........................... 39

6.4 Demo-moodi ......................................... 45

7 Kokoonpano .............................................. 47

7.1 Ensimmäinen käynnistys ......................... 47

7.2 Kalibrointi .............................................48

7.3 SimNet-ryhmät ...................................... 52

8 Huoltotoimet ............................................ 53

8.1 Yleiset huoltotoimenpiteet ....................... 53

8.2 Huoltotietoa .......................................... 53

8.3 Järjestelmän resetointi  .......................... 54

8.4 Laitteen tietojen näyttö .......................... 55

9 Varaosat ................................................... 57

9.1 Varaosat ja tarvikkeet ............................ 57

9.2 SimNet-kaapelit ja -tarvikkeet ................. 58



IS20 Combi mittari | 5

10 Ominaisuudet ......................................... 59

10.1 Tekniset tiedot ..................................... 59

10.2 Mittapiirrokset ..................................... 60

10.3 Menun rakenne .................................... 61



6 | IS20 Combi mittari

Tyhjä sivu
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1 Esittely

1.1 Yleistä tietoutta
IS20 Combi on mittari, joka näyttää nopeus-, syvyys- ja 
lämpötilatiedot järjestelmään kytketyiltä antureilta.

Kokonaismatka- ja osamatkaloki sekä kilpailukello ja 
kilpailuloki kuuluvat toimintoihin.

1.2 Näyttölaite

IS20 nestekidenäytön resoluutio on 130 * 104 pikseliä. 
Näytön väriksi voidaan valita punainen tai valkoinen. 
Kontrasti ja valoisuus ovat säädettävissä.

Laitteessa on kaksi SimNet-liitintä.

Painikkeet

Laitetta käytetään kuudella painikkeella. Näillä säädetään 
valaistusta, vaihdetaan datasivuja, liikutaan menussa ja 
asetetaan parametrien arvoja.
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Soft-painike

Kun painikkeen päätoimintatapa 
muuttuu, soft-painikkeen 
symboli ilmestyy juuri 
painikkeen yläpuolelle 
ilmoittaen painikkeen 
vaihtoehtoisen tehtävän.

Soft-painikkeen symbolit ovat kuvia. Ne kerrotaan 
asianomaisen toiminnon yhteydessä sitä mukaa kuin ne 
tulevat esille tässä käsikirjassa. Seuraavia yleisiä soft-
painikkeen symboleja käytetään:

   OK

   Peruuta

1.3 Näytön symbolit
Seuraavia symboleja käytetään syvyyslukemiin:

Syvyys pienenee

Syvyys kasvaa

Syvyys mitattu kölin alta

Syvyys mitattu veden pinnasta

1.4 IS20 kokoonpanoesimerkkejä
IS20 voidaan asentaa itsenäiseksi laitteeksi tai sitä 
voidaan käyttää kehittyneenä aluksen eri järjestelmien 
näyttölaitteena.

Seuraavilla kahdella sivulla on yksinkertaistettuja 
kaavioita miten rakennetaan IS20 järjestelmien 
perusjärjestelmä ja kehittyneempi versio. 
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IS20 Combi, perusjärjestelmä

IS20 Combi, perusjärjestelmä kahdella anturilla
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IS20 laajennettu järjestelmä
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2 Käyttäminen
 
Tämän luvun sisällön ymmärtäminen on oleellista jotta 
ymmärtäisit käsikirjan myöhemmät luvut. Kuvituksen 
ymmärtäminen edellyttää että käyttäjä osaa käyttää 
painikkeita ja navigoida menuissa!

2.1 IS20:n käynnistäminen
IS20:ssä ei ole erillistä virtakytkintä, joten se on aina 
päällä kun se on kytketty virtalähteeseen.

IS20:ssä on virransäästöasetus. Katso sivu 16. 

Kun laite kytketään virtalähteeseen, seuraava aloitussivu 
tulee esiin:

- Tuotteen nimi

- Sarjanumero

- Ohjelmistoversio

- Ohjelmiston päiväys

Laite on toimintavalmis noin 5 sekunnin kuluttua.

Ensimmäinen käynnistys

Ennen kuin IS20-laitetta voidaan käyttää, on sen 
kokoonpano määriteltävä. Se suoritetaan luvussa 
Kokoonpano, sivulta 47 eteenpäin. 

IS20-laitteen uudelleen käynnistys

Kun IS20 käynnistetään seuraavan kerran, se näyttää 
aluksi viimeiksi käytetyn sivun.
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2.2 Taustavalaistus
Näytön taustavalaistusta voidaan säätää milloin vain.

Paina Light painiketta 1  
 
 
 
Valaistuksen ponnahdusikkuna 
tulee näytöllä olevan ruudun päälle. 
 

Paina jotain alla olevaa painiketta säätääksesi 2  
näytön taustavalaistusta:

Lighta   painiketta lisätäksesi valaistusta yhden 
askeleen

Up/Downb   soft-painikkeita lisätäksesi/
vähentääksesi valaistusta yhden askeleen 
kerrallaan

Day/Nightc   soft-painikkeita vaihtaaksesi päivä- 
ja yö-profiilin välillä

Jos säätöä ei tehdä 3 sekunnin kuluessa, valaistuksen 
ponnahdusikkuna sulkeutuu.

Kontrastin ja päivä/yö-asetusten säätö, katso sivu 
Näytön asetusten muuttaminen, sivu 27.
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2.3 Datasivujen vierittäminen
IS20 Combi mittarin näytössä on 4 sivua.

Sivuja vieritetään käyttämällä Up ja Down painikkeita.

Oletussivu ensi-
käynnistyksessä 
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2.4 Menujärjestelmän käyttö
IS20 kaikki toiminnot ja asetukset 
saadaan käyttöön painamalla 
Menu/Enter painiketta.

Päämenusta päästään alamenuun 
ja erilaisiin asetuksiin.  

Asetetut arvot näytetään yleensä ruudun oikeassa 
reunassa, mutta ne voidaan näyttää myös 
ponnahdusruudulla. 

Käytä painikkeita alla olevan mallin mukaisesti 
navigoidaksesi menujärjestelmässä:

PAINIKE YKSI PAINALLUS PIDÄ PAINETTUNA

Vahvistaa valinnan/parametrien 
asetukset 

Mene seuraavalle menutasolle/ 
parametrien asetukset

Mene edelliselle menutasolle/ 
parametrien luettelo 

Palaa normaalitoimintaan 
ja edelliselle aktiiviselle 
sivulle 

 
Mene edelliseen/seuraavaan 
menun aiheeseen, lisää/vähennä 
parametrin arvoa 

 

Yksiköt esitetään 
oikeassa laidassa

Kieliasetukset 
esitetään 

ponnahdusruudulla
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Kun painikkeen ensisijainen toiminta 
muuttuu, soft-painikkeen symboli 
näytetään aivan painikkeen yläpuolella 
kertomassa uudesta toiminnasta. 

Menu-kuvitukset

Tässä käsikirjassa 
menutoimintojen ensimmäiset 
vaiheet esitetään 
päällekkäisten ikkunoiden 
muodossa.

Kun tarvitaan yksityiskohtaisempaa kuvitusta 
painalluksista ja ikkunoista, tämä esitetään seuraavalla 
tavalla:
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2.5 Painikkeiden lukitseminen ja 
avaaminen
IS20-laitteen painikkeet voidaan lukita estämään 
tahatonta käyttöä.  

Painikelukko aktivoidaan painamalla Menu/Enter ja 
Light painikkeita samaan aikaan.

Laitteen lukitus ilmaistaan 
munalukon symbolilla ruudun 
vasemmassa yläkulmassa. 

Kun painikkeet on lukittu, minkä 
tahansa painikkeen painaminen 
tuo ruudulle Disable key lock 
ponnahdusikkunan. Painikelukko 
vapautetaan painamalla Menu/
Enter painiketta.

2.6 Virransäästötoiminto
Virransäästö aktivoidaan painamalla Light ja pitämällä 
sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

Ponnahdusikkuna kertoo kuinka 
kauan Light painiketta täytyy 
painaa jotta virransäästö 
aktivoituu.

Kun virransäästö aktivoituu, näyttö sammuu.

Minkä tahansa painikkeen painaminen tai lauennut 
hälytys lopettaa virransäästötoiminnon.

+
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3 Lokin/kilpailukellon toiminnot 

3.1 Kellotoiminto
Kilpailukellotoimintoa käytetään mittaamaan aikaa ja 
etäisyyttä kilpailulähdön jälkeen.

 

Kun kellosivu on esillä, 
peruspainikkeiden toiminnot 
muuttuvat soft-painikkeiden 
mukaisiksi.

Oletusarvona kello on yhteinen verkkoon kytkettyjen 
SimNet-laitteiden kanssa, joten kaikki aika-arvot ovat 
identtiset. Laitteet voidaan kuitenkin ryhmitellä erilaisiin 
Näyttöryhmiin sivun 31 mukaisesti.

Soft-painikkeiden toiminnot kuvataan tarkemmin 
seuraavilla sivuilla.

Countdown (alaslasku) -ajan asettaminen

Alue Muutos per porras Oletusarvo

20 min - 1 1 min 5 min
 

Jos countdown-aika asetetaan OFF, kilpailukellotoiminto 
toimii matkalokina ja sekuntikellona!
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Kilpailukellon käynnistäminen

 

Kilpailukello käy kunnes Stop soft-painiketta painetaan 
vaikka kilpailukellosivu korvataan toisella sivulla!   

Kun laskin tulee nollaan, kilpailuloki 
alkaa mitata matkaa, Synchronize 
soft-painike häviää ja countdown-
laskuri alkaa toimia kilpailukellona!

Alaslaskupiippaukset

Aika starttin Piippaukset

1 minuutti 2

30 sekuntia 3

5 - 1 sekuntia 1 sekunnin välein

0 Pitkä piippaus
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Kilpailukellon pysäyttäminen ja uudelleen 
käynnistäminen 

Pysäytä ajanotto painamalla Stop soft-painiketta.

Kello pysähtyy ja soft-painikkeet muuttavat  -
toimintojaan.

Käynnistä kilpailukello uudelleen painamalla Start soft-
painiketta.

Kilpailukello ja -loki voidaan pysäyttää kesken alas- tai 
ylöspäin laskemista!

Kilpailukellon resetointi (nollaus)

Pysäytetty kello voidaan resetoida ennalta määritettyyn 
alaslaskenta-aikaan painamalla Reset soft-painiketta.

Kilpailukellon synkronointi

Countdown-kello voidaan synkronoida lähimpään 
tasaminuuttiin painamalla Sync soft-painiketta.

Synkronoinnin soft-painike ei näy jos laskin on nollattu! 
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Näytön jäädyttäminen 

Kilpailukello voidaan jäädyttää milloin tahansa kellon 
pyöriessä. Vaikka näyttö on jäädytetty, kello käy 
kuitenkin taustalla.

Kello jäädytetään painamalla Freeze soft-painiketta.

Freeze soft-painike näyttää olevan 
painetussa asennossa.

Paina uudelleen Freeze soft-painiketta palataksesi 
countdown-näkymään.

3.2 Trippimittaus
Trippimittarin (trip log) näyttö kertoo:

Kertynyt kokonaismatka 
laitteen asennuksesta 
lähtien tai tehdasarvojen 
resetoinnista

Matka ja aika 
trippimittarin 
alkuasetuksesta tai 
resetoinnista

Trippimittarin resetointi (nollaus)

Osamatkaloki ja -aika nollataan painamalla Reset soft-
painiketta.
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3.3 Nopeusloki
Nopeusloki näyttää seuraavaa:

Nykyinen nopeus 

Maksimi ja keskinopeus 
viimeisen lokin 
resetoinnin jälkeen

Nopeuslokin resetointi 

Nopeusloki resetoituu automaattisesti kun kilpailukello on 
toiminnassa ja se nollataan.

Nopeuslaskut resetoidaan manuaalisesti painamalla 
Reset soft-painiketta.
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Tyhjä sivu
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4 Oletusarvojen muuttaminen

4.1 Yleistä

Kaikkia tehtaan oletusarvoja 
voidaan muuttaa User setup 
kohdassa Main menussa.

Asetusten päivittäminen vaikuttaa kaikkiin SimNet-
ryhmän laitteisiin. Katso SimNet-ryhmätoiminnot, sivu 
31.

4.2 Vaimennuskertoimen asetukset

Vaimennuskerroin ilmoittaa miten nopeasti näyttö reagoi 
muutoksiin.

Mitä korkeampi vaimennuskerroin, sitä vakaampi on 
laitteen näyttö.

Asetus Alue Muutosaskel Oletusarvo

Veneen nopeus 0-9 1 4

Syvyys 0-9 1 1
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4.3 Hälytyksen asetukset 
IS20 voidaan asettaa antamaan hälytys kun aluksen tai 
ympäristön parametrit ylittävät asetetut rajat.

Hälytysvalvonta saadaan pois päältä asettamalla arvon 
kohdalle Off.

Aluksen nopeuden hälytys

 

Hälytys tapahtuu jos aluksen nopeus nousee yli valitun 
rajan.

Alue Muutosaskel Oletusarvo

Off  - 50 kn 1 kn Off

50  - 60 kn 5 kn Off
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Syvyyden hälytys

Syvyyshälytys voidaan asettaa hälyttämään syvyysrajan 
ylityksestä ja alituksesta.

Ankkurointihälytys voidaan asettaa varoittamaan aluksen 
ajelehtimisesta. Hälytys tapahtuu, jos 40 sekunnin 
aikajakson sisällä veden syvyys muuttuu 2-3 metriä.

Ankkurointihälytys tulee olla pois päältä (Off) kun alus ei 
ole ankkuroituna!

Hälytys Alue Muutosaskel Oletusarvo

Syvä Off  - 650 ft 1.6-5: 0.1 ft 
5-10: 0.5 ft 
10-50: 1 ft 
50-100: 5 ft 
100–500: 10 ft 
500–650: 50 ft

Off

Matala Off – 320 ft 1.6-5 0.1 ft 
5–10: 0.5 ft 
10–50: 1 ft 
50–100: 5 ft 
100–320: 10 ft

Off

Ankku-
rointi

Off  – On - Off
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4.4 Tietolähteiden päivitys
Tietolähde voi olla anturi tai lähetin, joka on kytketty 
SimNet-verkkoon, ja joka antaa tietoa ja käskyjä toisille 
SimNet-laitteille.

Tietolähteiden muoto määritellään yleensä 
ensikäynnistyksen yhteydessä. Tätä tietoa tarvitsee 
tavallisesti määritellä uudelleen vain jos uusi tietolähde 
lisätään, jos tietolähde puuttuu (anturihäiriö) tai 
tietolähde on laitettu pois päältä/päälle taas.

Automaattinen tietolähteen päivitys

Auto select valinta etsii kaikki laitejärjestelmään 
kytketyt tietolähteet. Jos tietoa on saatavana 
useammasta kuin yhdestä lähteestä, IS20 valitsee 
sen automaattisesti SimNetin prioriteettijärjestyksen 
mukaisesti.

Varmista, että kaikissa verkkoon liitetyissä 1  
laitteissa on virta päällä

Paina 2  Menu/Enter painiketta aloittaaksesi 
automaattisen valinnan.

Käyttäjä saa ilmoituksen kun Auto 
select toiminta on suoritettu 
loppuun.

Jos johonkin tietoon löytyy enemmän kuin yksi lähde, 
katso Manuaalinen tietolähteen valinta, sivu 27.
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Manuaalinen tietolähteiden valinta

Jos johonkin tietoon löytyy enemmän kuin yksi lähde, 
saattaa olla tarpeen valita tietolähde manuaalisesti.

Esimerkkinä näytetään, miten matkalokin tietolähdettä 
muutetaan.

Position (sijainti) -tietolähteestä saa nopeuden pohjan 
suhteen (Speed Over Ground SOG).

Valitse haluttu tietolähde ja vahvista valinta OK soft-
painikkeella. 

Tietolähteen näyttäminen
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4.5 Näytön asetusten muuttaminen
Näytössä on kaksi käyttäjäprofiilia, joita kumpaakin 
voidaan säätää itsenäisesti.

Profiilit ovat Day profile (päivä) ja Night profile 
(yö). Profiileja voidaan optimoida erilaisten 
valaistusolosuhteiden mukaan, ja se voidaan vaihtaa 
nopeasti Light-painikkeella. Katso Taustavalaistus, 
sivu 12.

Molemmissa profiileissa voidaan säätää:

Valaistustasoa -

Valon väriä valkoiseksi tai punaiseksi -

Näyttö negatiivinäytöksi -

Kontrastia -

Näytön asetukset vaikuttavat myös painikkeisiin!

Asetus Alue Muutosaskel Oletusarvo

Valaistus-
taso 9 – Off 1 3 (Päivä) 

5 (Yö)

Valon väri Valkoinen/ 
punainen -

Valkoinen 
(Päivä)

Punainen (Yö)

Negatiivi-
näyttö Kyllä/Ei - Ei

Kontrasti 0 - 9 1 4
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4.6 Kielen valinta
Kielivalinta tehdään tavallisesti ensikäynnistyksen 
yhteydessä. Katso Ensikäynnistys, sivu 47.

Kielen voi kuitenkin muuttaa milloin tahansa.

 

Kielivalinta on seuraava:

  Deutsch (saksa) -

  English (englanti) -

  Español (espanja) -

  Français (ranska) -

  Italiano (italia) -

  Nederlands (hollanti) -

  Norsk (norja) -

  Svenska (ruotsi) -

Kielten nimet on lueteltu alkuperämaan kirjoitusasussa.

Oletuskieli on englanti.
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4.7 Mittayksiköiden muuttaminen

Parametri Valinta Oletusarvo

Veneen nopeus - kn 
- kmh 
- mph

kn

Etäisyys, matka - nm 
- mi 
- km

nm

Syvyys - m 
- ft

ft

Lämpötila - °C 
- °F

°F

4.8 SimNet-ryhmäasetusten 
muuttaminen
SimNet-ryhmät muodostetaan normaalisti asennuksen 
yhteydessä, mutta niitä voidaan muuttaa milloin tahansa.
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SimNet-ryhmätoiminto

SimNet-ryhmätoiminto antaa mahdollisuuden 
laiteryhmien järjestelmähallintaan. Ominaisuutta 
käytetään suuremmissa aluksissa, joissa SimNet-
verkkoon on liitetty useita laitteita. 

Nimeämällä useita laitteita yhteen ryhmään, saadaan 
yhden laitteen toiminnon vaihto tai tiedon päivitys 
vaikuttamaan ryhmän kaikkiin laitteisiin.

Alla oleva taulukko näyttää käytettävissä olevat SimNet-
ryhmät.

Toiminto Ryhmät Oletus

Näyttö Simrad, ei mitään, 1-6 Simrad

Tietolähteet Simrad, ei mitään Simrad

Yksiköt Simrad, ei mitään, 1-6 Simrad

Kieli Simrad, ei mitään, 1-6 Simrad

Vaimennus Simrad, ei mitään, 1-6 Simrad

Hälytys Simrad, ei mitään, 1-6 Simrad

Virransäästö Simrad, ei mitään, 1-6 Ei mitään

Simrad:  Oletusryhmä IS20 laitteelle -

Ei mitään: Ei nimetty ryhmään -

1–6:  Ryhmänumerot -

Seuraavalla sivulla olevat kuvat näyttävät miten 
yläohjaamo ja ohjaamossa olevat laitteet on nimetty 
ryhmiin kriteereinä kieli, vaimennus ja näytön ulkoasu, ja 
miten tämä vaikuttaa eri laitteiden asetuksiin.

SimNet-ryhmät määritellään laitekokoonpanon 
yhteydessä. Lisätietoja ryhmien asetuksista luvussa 
SimNet-ryhmät, sivu 52.
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TAUSTAVALO= 1

Language (Kieli) = 
Ei mitään

TAUSTAVALO = 2

VAIMENNUS = 1

YLÄOHJAAMO

OHJAAMO
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5 IS20 Hälytysjärjestelmä

5.1 Hälytysilmoitus
IS20 Combi -mittarin hälytys aktivoituu kun mikä 
tahansa hälytyksen asetettu arvo ylittyy. Katso 
Hälytysten asetukset, sivu 24.

Kun hälytyksen aihe syntyy, 
hälytys ilmoitetaan tekstillä ja 
hälytysäänellä.

Erilaiset hälytysilmoitukset on 
lueteltu alla olevassa taulukossa.

Hälytystyyppi Ääni Valo Muistutus-
väli

Elintärkeä 
hälytys 2 vaihtuvaa 

ääntä

Vilkkuu 
päälle/ 

pois

10s

Tärkeä hälytys 20s

Vakiohälytys 40s

Varoitus Yksi piippaus 60s

Kevyt varoitus Yksi piippaus

Jos IS20 Combi on kytketty toisiin SimNet-yksiköihin, 
mikä tahansa järjestelmässä esiintyvä hälytys näkyy 
laitteella.

Jos hälytystä ei ilmoiteta selkokielisenä tekstinä, 
näytetään hälytyksen koodi. Katso Hälytysten koodit, 
sivu 34.
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5.2 Hälytyksen kuittaus
Hälytys kuitataan painamalla mitä tahansa painiketta. 
Tämä poistaa hälytysilmoituksen (teksti, valo ja 
äänimerkki) kaikista laitteista, jotka kuuluvat samaan 
ryhmään. Katso SimNet-ryhmätoiminnot, sivu 30.

 

Muistutus tulee näkyvin tietyin 
väliajoin niin kauan kuin 
hälytyksen syy on olemassa.

Muista SimNet-yksiköistä tulleen hälytyksen syy pitää 
korjata hälytyksen lähettäneessä yksikössä! 

5.3 Aktiivisten hälytysten tarkastelu
Ajantasaista luetteloa hälytystilanteesta voidaan 
tarkastella milloin vain. 

 

5.4 Hälytysten koodit
Jos hälytys on tullut toisesta SimNet-verkkoon kytketystä 
laitteesta, hälytysteksti ei ehkä tule ruudulle. Silloin 
hälytyksen tila ilmoitetaan koodilla.

Koodiluettelo on seuraavalla sivulla.
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Hälytyksen 
koodi Hälytys

10 Matala vesi

11 Syvä vesi

12 Ankkurointihälytys

13 Tuulen muuttuminen

14 Tuulen tosinopeus liian kova

15 Tuulen tosinopeus liian hiljainen

16 Veneen nopeus liian alhainen

17 Jännite liian korkea

18 Jännite liian alhainen

19 Syvyystieto puuttuu

20 Tuulitieto puuttuu

21 Navigointitiedot puuttuvat

22 Kompassitieto puuttuu

23 Poikkeama suunnasta

24 Peräsinkulmatieto puuttuu (RF25)

25 Peräsinkulma-anturi epäkunnossa (RF300)

26 Peräsinvasteen vika

27 Työyksikön ylikuormitus

28 Lämpötila korkea

29 Ohivirtauksen/kytkimen ylikuormitus

30 Ohivirtaus/kytkin pois päältä

31 Korkea syöttöjännite

32 Matala syöttöjännite

33 Ei-aktiivinen autopilotin hallintalaite

34 Ei autopilotin tietokonetta

35 ACXX muistivika

36 Ei kytkentää EVC-järjestelmään

37 EVC:n ohiohjaus

56 Peräsinkulma (RF) on kalibroitava
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Tyhjä sivu
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6 Asennus

6.1 Laitteen sijainti
IS20-laitteen asennuksessa tulee huomioida 
ympäristötekijöiltä suojaaminen, käyttölämpötila-alue ja 
kaapelin pituus. Katso sivu 59.

Vältä laitteen asentamista suoraan auringonpaisteeseen, 
sillä se saattaa lyhentää näytön elinikää.

6.2 Mekaaninen asennus

Uppoasennus kojelautaan

Asennusalustan täytyy olla tasainen 0.5 mm toleranssilla.

Poraa 4 kpl asennusreikiä ja leikkaa aukko 1  
kojelautaan mukana seuraavan sabluunan 
mukaisesti. 

Kiinnitä laite kojelautaan mukana seuraavilla  2  
19 mm itseporautuvilla ruuveilla.

Lisää etupanelin kulmat.3  

Älä ylikiristä ruuveja!
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Telineasennus

IS20-laitteelle on olemassa valinnainen asennusteline. 

Alla olevasta kuvasta selviää asennuksen yksityiskohdat.
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6.3 Kaapelin yhdistäminen
IS20 voidaan liittää: SimNet-verkkoon käyttäen SimNet-
kaapeleita

SimNet

SimNet-kaapelijärjestelmässä on molemmissa päissä 
hyvin pienikokoiset pistokkeet. Laipioihin ja kojetauluun 
tarvitaan vain 10 mm Ø reiät. Tämän vuoksi kaapeleiden 
reititys on helppo toteuttaa.

SimNet-varusteohjelmasta löydät tarvittavat osat 
onnistuneeseen asennukseen. Katso SimNet-kaapelit 
ja -varusteet, sivu 58.

SimNet-kaapelit

SimNet-laitteissa on yksi tai kaksi keltaista SimNet-
liitintä. Ne toimivat yhtä hyvin “sisään” kuin “ulos” 
liittiminä.

Järjestä SimNet-kaapelien reititys sivuilla 41, 42 ja 
43 olevien ohjeiden mukaisesti. Valitse kaapelit ja 
tarvittavat varusteet SimNet varusteohjelmasta.

Liitä tuotteet kahdella SimNet-liittimellä sarjakytkentään 
ja käytä haaroitusjohtoja ja T-liitoksia tarvittaessa. 
Kaapeleiden jatkamista varten löytyy suoria 
jatkoliittimiä.

SimNet-järjestelmän kaapelin kokonaispituus ei saa 
ylittää 150 metriä! 

Jos aiot laajentaa SimNet-järjestelmää tulevaisuudessa, 
saattaa olla hyödyllistä lisätä muutamia T-liittimiä 
keskeisiin paikkoihin. Näiden T-liittimien kautta päästään 
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helposti pääverkkoon, niiden tilalle voidaan asentaa 
uusi laite, tai uusi laite voidaan kiinnittää T-liittimeen 
haaroitusjohdolla.

Liittimet ovat kosteussuojattuja IP66-normin mukaisesti, 
kun asennus on suoritettu oikein. Kaikkiin käyttämättä 
jääneisiin SimNet-liittimiiin on laitettava muovinen 
suojatulppa estämään lian ja kosteuden pääsyn 
liittimeen.

SimNet-virransyöttö ja verkkopääte

SimNetin asennuksessa on noudatettava seuraavia 
sääntöjä:

Virransyötölle on oltava oma virtakaapelinsa 1  
suoraan 12 voltin akkukiskosta tai sulakerasialta 
radiohäiriöiden vähentämiseksi.

SimNetiä ei saa kytkeä autopilotin tietokoneen 2  
virtaliittimiin.

SimNetiä voidaan syöttää autopilotin kautta, katso 3  
kuvat sivuilla 41, 42 and 43.

SimNet-verkko on varustettava verkkopäätteillä, 4  
ellei kysymyksessä ole hyvin pieni järjestelmä 
(kuva sivulla 41). Simradin runkoverkossa on 
oltava pääte molemmissa päissä.

SimNet-verkko on varustettava verkkopäätteellä 
siihen liitettyjen laitteiden vaatimuksia ja lukumäärää 
vastaavasti.

Pienessä järjestelmässä (enintään 5 SimNet-tuotetta ja 
enintään 5 m SimNet-runkoverkon kaapelia), tarvitset 
vain SimNet-virtakaapelin jossa on sisäänrakennettu 
verkkopääte (punainen levyke kaapelin pistokkeessa). 

Saat lisätietoja SimNetistä erillisestä SimNet-käsikirjasta.
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SimNet-verkko, pieni järjestelmä
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SimNet-verkko, keskikokoinen järjestelmä
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SimNet-verkko, laajennettu järjestelmä
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SimNet-kaapeliverkon maksimipituus on 150 m. 1  

Haarakaapeli ei saa olla pitempi kuin 6 m ja 2  
haarakaapelien kokonaispituus ei saa ylittää 60 m. 

Haarakaapeliin ei saa liittää laitteita ketjuttamalla. 3  

Tuulianturissa (*) on sisäänrakennettu 4  
verkkopääte.

IS20:n kytkeminen NMEA2000-järjestelmään

Sarjakytkentä ei ole sallittua SimNet-laitteiden kesken 
kun ne on kytketty NMEA2000-järjestelmään!

Käytä SimNet-adapterikaapelia (osanumero 24005729) 
kun kytket IS20:n NMEA2000-järjestelmään.

NMEA2000 laiteMittari Mittari Autopilotti
24AP

MODE

MENU
AUTO STBY

TURN1010

PWR
11

SimNet -> NMEA2000 haarakaapeli

NMEA2000 runkoverkko
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6.4 Demo-moodi
IS20 laitteessa on demo-moodi, joka on hyödyllinen 
laitetta esiteltäessä ja opetustarkoituksissa.

Aktiivinen demo-moodi ilmaistaan 
vilkkuvalla DEMO tekstillä sivun 
oikeassa yläkulmassa. Demo- 
merkkivalo vilkkuu demon 
lähdelaitteessa tiheämmin 
kuin sellaisissa laitteissa, jotka 
vastaanottavat demon tietoa.

Demo-moodi pannaan OFF (pois päältä) käyttäen yllä 
kuvattua menua. Tietolähde valitaan automaattisesti.

Demo-moodi on pantava OFF (pois päältä) samasta 
laitteesta mistä se pantiin päällekin (ON)! 
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Tyhjä sivu
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7 Kokoonpano

7.1 Ensimmäinen käynnistys
Kun IS20 käynnistetään ensimmäistä kertaa, laite käy 
läpi automaattisen käynnistysjärjestäytymisen esittäen 
seuraavaa tietoa:

Tuotteen nimi, sarjanumero, ohjelmistoversio, 1  
versionumero, julkaisupäiväys

Kielivaihtoehdot2  

Automaattisen tietolähteiden valinnan3  

Paina Menu/Enter painiketta kun käynnistysjärjestäyty-
minen on valmis. Tämä asettaa laitteen oletusarvoisesti 
näyttämään nopeus/syvyys/lämpötila-sivua.
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7.2 Kalibrointi
Asennuksen jälkeen järjestelmän tietyt toiminnot on 
kalibroitava vastaamaan anturien fyysistä sijaintia ja 
tyyppiä.

Kaikki kalibrointi aloitetaan CALIBRATION alamenusta.

Aluksen nopeus

Aluksen rungon muoto tai nopeusanturin sijainti 
saattavat aiheuttaa vääriä nopeuslukemia. Tarvitaan 
kalibrointia jotta nopeuden ja matkalokin näytöt olisivat 
oikeat.
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Kalibrointi, nopeus pohjan suhteen

Kun järjestelmään on kytketty GPS, voidaan nopeus 
asettaa automaattisesti samaksi kuin nopeus pohjan 
suhteen (SOG).

Tämä säätö tulisi tehdä tyynellä merellä ilman tuulen tai 
virran vaikutusta.

Aja alusta matkanopeudella (vähintään 5 solmua)1  

Valitse 2  Calibrate w/SOG ja paina Menu/Enter 
painiketta aloittaaksesi kalibroinnin

Kun kalibrointi on valmis, 3  SPD Correction kerroin 
on asetettu arvoon 1.00

Nopeuskertoimen asettaminen manuaalisesti

Jos nopeusnäyttö ei vaikuta oikealta, sitä voidaan säätää 
manuaalisesti seuraavalla tavalla:

Vertaa nopeuslukemaa toisen aluksen näyttöön -

Aja alusta tasaisella nopeudella tunnetun matkan  -
verran molempiin suuntiin ja laske nopeuksien 
keskiarvo  

Säädä sitten SPD Correction kerrointa sellaiseksi että 
saat oikean nopeuslukeman.

Alue Muutos per askel Oletusarvo

-0.50 - +1.50 0.01 1.00
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Syvyys

Oletusarvo syvyyskompensoinnille on 0.0, mikä 
merkitsee, että etäisyys anturista merenpohjaan on (b). 
Katso kuvaa seuraavalla sivulla.

 

Arvoa täytyy lisätä tai vähentää, riippuen siitä 
halutaanko lukeman ilmaisevan syvyyttä vesirajasta vai 
kölin alareunasta:

Negatiivinen kompensointi, jonka arvo on etäisyys  -
anturista kölin alareunaan, antaa syvyyslukeman 
kölin alareunasta merenpohjaan (a)

Positiivinen kompensointi, jonka arvo on etäisyys  -
anturista vesirajaan, antaa syvyyslukeman 
vesirajasta merenpohjaan (c)



Kokoonpano | 51

Symboli syvyyslukeman edessä kertoo, että lukema on 
mitattu:

       kölistä      tai      vesirajasta

   

Alue Muutos per askel Oletusarvo Yksiköt

-10 - +10 0.1 0.0 m, ft
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7.3 SimNet-ryhmät
SimNet-ryhmien tarkoitus on laaja parametrien hallinta 
laiteryhmän sisällä. Tätä käytetään suuremmissa 
aluksissa missä useita laitteita on yhdistetty SimNet-
verkon kautta.  

Nimeämällä useita laitteita saman ryhmän jäseniksi 
voidaan yhden laitteen päivityksellä siirtää samat 
parametrit ryhmän muihin jäsenlaitteisiin.

Saat lisätietoa SimNet-ryhmistä luvusta SimNet-
ryhmätoiminnot, sivulta 31 eteenpäin.

Laitenumeron asettaminen

Laitenumeroa käytetään tunnistamaan saman laitemallin 
eri yksiköitä, kun ne on liitetty SimNet- tai NMEA2000-
verkkoon. Laitenumero liitetään tuotteen nimeen helposti 
tunnistettavaksi, esim. IS20-3.

Alue Muutos per askel Oletusarvo

0-63 1 0
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8 Huoltotoimet

8.1 Yleiset huoltotoimenpiteet
IS20 laitteet ovat “repair by replacement” kategorian 
laitteita, eli ne vaihdetaan mahdollisen häiriön sattuessa. 
Käyttäjän tehtäväksi jää vain pieni määrä ennakoivan 
huollon työtä.

Jos laite kaipaa puhdistamista, käytä vain puhdasta vettä 
ja mietoa saippuaa, ei koskaan vahvoja pesuaineita tai 
liuottimia. On erittäin tärkeää, ettei käytetä hiilivetyjä 
kuten bensiiniä ja dieselpolttoainetta. 

Varmistaudu, että kaikki avoimet SimNet-liittimet 
suojataan tulpilla (osanumero 24006355).

Laita aina näyttölaitteen suojakansi päälle kun laitetta ei 
käytetä.

8.2 Huoltotietoa

Päämenussa on rivi Service. 
Siitä päästään useisiin 
optioihin, jotka näyttävät 
laitteen testauksessa ja 
vianetsinnässä käytettyjä 
alueita.

SimNet-tila

SimNet status-ruutu antaa 
tietoa erilaisista SimNet-
viesteistä, joita käytetään 
järjestelmässä.
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Järjestelmädata

System data-ruutu kertoo erilaisten NMEA-sanomien 
tilanteen, joita järjestelmä käyttää.

8.3 Järjestelmän resetointi 
Resetointi palauttaa laitteen oletusarvoihin.

Asennuksen ja asetusten toimenpiteet täytyy 
suorittaa alusta lähtien järjestelmän resetoinnin 
jälkeen!

On kaksi vaihtoehtoa resetointiin:

Paikallinen resetointi: Resetoi valitun laitteen

Järjestelmäresetointi: Resetoi valitun laitteen parame- 
    trit ja lisäksi muut järjestelmän  
    laitteet, joilla on samat parame- 
    trit kuin resetoiduksi valitussa  
    laitteessa
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8.4 Laitteen tietojen näyttö
Jos valitset menusta rivin About IS20, aukeaa 
informaatioikkuna joka kertoo laitteen mallin, 
sarjanumeron, ohjelmistoversion (1.0.) ja (02) ja 
julkaisupäiväyksen (12.3.2008).

Näytetty ruutu toimii ainoastaan esimerkkinä! 
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Tyhjä sivu
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9 Varaosat

9.1 Varaosat ja tarvikkeet

Osanumero Kuvaus

22098784 IS20 Combi näyttölaite

22096630

IS20 asennussarja sisältäen:

- 4 ruuvia

- 6 kulmaa

- 1 SimNet päätetulppa

22096515 IS20 suojakansi

22096820 IS20 asennusteline

24006355 SimNet päätetulppa

22098495 NMEA0183 liitäntäkaapeli 2.5 m
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9.2 SimNet-kaapelit ja -tarvikkeet

Art. no. Kuvaus

24005829 0.3 m (1’) SimNet kaapeli (SDC:0.3M)

24005837 2 m (6.6’) SimNet kaapeli (SDC:02M)

24005845 5 m (16.6’) SimNet kaapeli (SDC:05M)

24005852 10 m (33’) SimNet kaapeli (SDC:10M)

24005860 SimNet T-liitin (SDJ) (3 liitintä)

24006298 SimNet haarotin (7 liitintä)

24006306 SimNet laipion T-liitin

24005878 SimNet kaapeliläpivienti

24005886 SimNet suojatulppa

24005894 SimNet verkkopäätetulppa

24005902 2 m SimNet virtajohto jossa verkkopääte

24005910 2 m SimNet virtajohto ilman verkkopäätettä

24005936 AT10 yleismallinen NMEA0183 sovitin

24005944 AT15 aktiivinen IS15 sovitin

24005928 SimNet kaapelin suojatulppa

24005729
SimNet kaapeli -> Micro–C, uros

Kaapeli yhdistää SimNet tuotteen NMEA2000 
verkkoon

24006199 SimNet kaapeli -> Micro-C naaraskaapeli, 
yhdistää NMEA2000 tuotteen SimNetiin

24006363 SimNet kaapeli, 5.5 m, 1 pistoke
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10 Ominaisuudet

10.1 Tekniset tiedot
Paino: ........................................................................0.3 kg

Virrankulutus: ............................................................. 1.3 W

SimNet verkoston kuormitus (NL): ................................... 2 NL

Väri:...........................................................................Musta

Näyttö:

Tyyppi: ........................... Taustavalaistu LCD matriisinäyttö

Resoluutio:............................................130 x 104 pikseliä

Valaistus (punainen tai valkoinen): . Säädettävissä 10 askelta

Suojausluokitus:

Edestä: .................................................................... IP56

Takaa: ..................................................................... IP43

Turvallinen etäisyys kompassista: .................................. 0.3 m

Lämpötila:

Käyttö: ..........................................................0° – +55° C

Varastointi: ................................................ –30° – +70° C
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10.2 Mittapiirrokset
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10.3 Menun rakenne
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Tyhjä sivu
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