ConnectedBoat

INSTALLATIEHANDLEIDING
Versienummer: 1.0

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
GSM
Frequentie

Quad band: 850/900/1800/1900 MHz
In overeenstemming met GSM fase 2/2+
- Klasse 4 (2W @ 850/900 MHz)
- Klasse 1 (1W @ 1800/1900 MHz)

GPRS

GPRS multi-slot klasse 10
GPRS mobiel station klasse B

RMS fasefout

5 deg

Max. output
RF-vermogen

GSM850/GSM900: 33.0±2 dBm

Dynamisch invoerbereik

-15 to -108 dBm

Ontvanger gevoeligheid

Klasse II RBER 2% (-107 dBm)

Stabiliteit van de frequentie < 2.5 ppm
Maximale frequentiefout

±0.1 ppm

GPS
GPS Chipset

56-kanaal u-blox Alles-In-Eén GPS ontvanger

Sensitivity

Autonomous: -147 dBm
Hot start: -156 dBm
Reacquisition: -160 dBm
Tracking: -162 dBm

Juiste positionering (CEP)

Autonomous: < 2.5m
SBAS: < 2.0 m

TTFF (Open Sky)

Cold start: 27 s average
Warm start: 27 s average
Hot start: 1 s average

Algemeen
Reserveaccu

Li-polymer 250 mAh

Standby-tijd

Zonder rapportage: 90 uur
1-uur rapportage: 25 uur

Werkspanning

8V tot 32V

Werktemperatuur

-30°C tot +80°C
-40°C tot +80°C voor opslag

Poorten
Digitale ingangen

3 digitale ingangen
1 positieve trigger voor ontstekingsdetectie
2 negatieve trigger ingangen voor normaal
gebruik

Configureerbare ingangen

1 speciale ingang kan worden geconfigureerd
tot een negatieve digitale ingang of analoge
ingang (0-16V)

Analoge ingangen

1 analoge ingang (0.3V-16V)

Digitale uitgangen

2 digitale uitgangen, open afvoer, 150 mA
maximaal stroomverbruik

Vergrendelde digitale
uitgangen

1 digitale uitgang met intern vergrendelsysteem,
open afvoer, 150 mA maximaal stroomverbruik

Tweeweg audio

2 differentiële uitgangen/één enkele eindingang

GSM antenne

Alleen intern

GPS antenne

Intern en optioneel externe GPS antenne

GEFELICITEERD MET
UW AANKOOP!
Met Connected Boat is uw boot altijd binnen
handbereik.
Met onze app en de intelligente sensoren
monitort u constant de belangrijkste parameters
en de locatie van uw boot.

Connected Boat maakt voor het bepalen
van de locatie van uw boot gebruik van GPS
(Global Positioning System) en voor het
verzenden van data gebruik van het GSM
netwerk.

AANSLUITINGEN/
CONNECTOREN

Additionele
motor sensor

1

A

Rook sensor

Water sensor

2

B

Water sensor

Additionele
Accu sensor

3

C

Walstroom sensor

Contact en
accu sensor

4

D

Open deur/
luik sensor

Besturing op afstand

BENODIGDE GEREEDSCHAP
Onderstaande gereedschappen en accessoires
zijn nodig voor de installatie.

Steeksleutelset

Tang

Schroevendraaierset

Voltage meter

Boormachine

Kabelbinders (Tie wraps)
en kabelbinder
montageblokjes

Potlood

Mes

Ontvetter

Schone doeken

BEVESTIGING/ INSTALLATIE VAN DE HOOFDMODULE
Connected Boat kan in elk type boot worden geïnstalleerd.
Om Connected Boat optimaal te laten functioneren is het belangrijk
om bij het installeren met onderstaande rekening te houden.
Connected Boat mag niet worden blootgesteld aan:

Overmatige verhitting

De werking van actieve substanties
(zuren, petroleumproducten)

Overmatige trillingen

Connected Boat gebruikt GPS en GSM signalen.
Bij het kiezen van de installatielocatie van de hoofdmodule
dient u rekening te houden met het volgende:

Metalen en massief hout kan het
GPS- en GSM signaal blokkeren.

Hou voldoende afstand van overige
elektronische installaties op uw boot.

De hoofdmodule dient horizontaal te worden
geïnstalleerd, met het label naar boven.

INSTALLATIESTAPPEN

Controleer vóór de installatie:
de elektriciteitsbron
(Heeft u meer dan één accu? Wij raden u aan om
Connected Boat aan te sluiten op de accu welke
de hoofdmotor aanstuurt)
de stroomspanning
(12 of 24V)

de plek in de elektriciteitsinstallatie om de
ontstekingskabel/ sensor op aan te sluiten

1. Selecteer een geschikte locatie voor de montage
van de hoofdmodule.
2. Stel de locatie vast voor het installeren van alle
sensoren. Controleer of de lengte van de bijgeleverde
kabels toereikend zijn.
3. Maak de oppervlakte waarop je de hoofdmodule
en sensoren wilt installeren schoon. Zodat vocht,
zout en ander vuil de levensduur van het systeem
niet kunnen beïnvloeden.

4. Sluit alle sensoren aan en maak bij het leiden van de
kabels gebruik Kabelbinders (Tie wraps) en kabelbinder
montageblokjes om de kabels weg te werken.
a. De kabel van de bilgesensor dient te worden
gemonteerd op het hoogste niveau in de bilge.
Als het water bovenstaande niveau bereikt, zal er
een alarm worden verzonden.
b. De Rook- en Warmtesensor dient indien deze in
het motorcompartiment wordt geïnstalleerd zo hoog
mogelijk te worden gemonteerd.
5. Monteer en verbindt de optionele afstandsbediening
module.
6. Sluit de stroomkabels aan op de accu en
de ontstekingskabel (gele kabel) aan op de
ontstekingsschakelaar van uw boot.
7. Sluit de bedieningsschakelaar aan op de hoofdmodule
van de Connected Boat.
8. Open de Connected Boat App op uw mobiele telefoon
of computer en controleer onderstaande:
a. Controleer of de ontsteking van uw motor door
de App wordt herkend
b. Controleer de werking van alle geïnstalleerde
sensoren
c. Controleer de aangesloten op afstand te
bedienen apparaten (optioneel).
9. Monteer de hoofdmodule door gebruik te maken
van tiewraps of dubbelzijdig tape (ontvet vooraf de
ondergrond)
10. Monteer alle verwijderde kappen (van o.a. de
rookmelder) welke eerder zijn verwijderd om de sensor
te monteren.

INSTALLATIETEKENINGEN

ROOK- EN WARMTESENSOR
Alarmsignaal

Sluitschroef

Testknop

Indicatoren & kenmerken

Aansluitingen

Sluitschroef

Sensor positioneren

Testknop

De sensor op de plafondring monteren

INSTALLATIETEKENINGEN

GASDETECTOR

Openen van de kap

Bekijk voor het sluiten de
markeringen van de kap

Alarmsignaal

Aansluitingen

