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Capítulo 1: Informações
importantes

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.

• 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: 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: Sistemas de aterramento
positivo
Não conecte esta unidade a um sistema
que tenha aterramento positivo.

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
Verifique se a fonte de alimentação da
embarcação está 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.

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.

Aviso: Altas tensões
Este produto pode conter altas tensões.
NÃO remova nenhuma tampa ou, de
outra forma, tente acessar qualquer
componente interno, a menos que
seja especificamente instruído na
documentação fornecida.

Aviso: Perigo de radiação de
frequência de rádio
O scanner de radar transmite energia
eletromagnética com frequências de
micro-ondas que podem ser prejudiciais,
especialmente para os olhos. NÃO olhe
para o scanner de perto. Certifique-se
de que a equipe esteja longe do scanner
quando ele for ligado.

Por razões de segurança, o radar deve
ser instalado acima da altura da cabeça,
fora do alcance da equipe.

Aviso: Conexão Wi-Fi Quantum.
Durante a instalação, normalmente
haverá uma estrutura que afetará o
sinal Wi-Fi. Antes de usar o radar para
a navegação, certifique-se de testar a
confiabilidade da sua conexão Wi-Fi em
águas abertas e longe de quaisquer
outras embarcações ou estruturas.

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.

Níveis de densidade de potência
transmitida
• Um nível de densidade de potência de 10 W/m2

não ocorre em qualquer ponto.
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• Um nível de densidade de potência de 100 W/m2

não ocorre em qualquer ponto.

Instrução IEEE
IEEE C95.1 – 2005 – Padrão de Níveis de
Segurança no que diz respeito à exposição humana
aos Campos Electromagnéticos de Radiofrequência,
3 kHz e 300 GHz.

Guias ICNIRP
Quando devidamente instalado e operado, o uso
deste radar estará em conformidade com: Diretrizes
ICNIRP 1998 - Comissão Internacional sobre
Proteção à Radiação Não Ionizante: Diretrizes para
limitar a exposição a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos variáveis no tempo (até 300 GHz)
1998.

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 uso ou inabilidade ao usar
o produto, pela interação do produto com produtos
fabricados por terceiros ou por erros em informações
utilizadas pelo produto e fornecidas por terceiros.

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).

– 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

Distância segura da bússola
Para evitar a potencial interferência com as bússolas
magnéticas da embarcação, certifique-se de que
seja mantida uma distância adequada em relação
ao produto.
Ao selecionar um local adequado para o produto,
deve-se ter como objetivo manter a maior distância
possível de qualquer bússola. Normalmente, essa
distância deve ser de pelo menos 1 m (3 pés) em
todas as direções. Entretanto, para embarcações
menores, pode não ser possível posicionar o
produto a essa distância de uma bússola. Nesse
caso, ao escolher o local de instalação do produto,
certifique-se de que a bússola não é afetada pelo
produto quando ele estiver energizado.

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.
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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.

Product disposal
Dispose of this product in accordance with the
WEEE Directive.

The Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) Directive requires the recycling of waste
electrical and electronic equipment.

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).

Licença de radar
A instalação e a operação deste radar podem estar
sujeitas a licenças individuais do equipamento,
operador ou embarcação. Aconselhamos verificar
os requisitos da autoridade de licenciamento da
sua administração nacional. Em caso de quaisquer
dificuldades, entre em contato com o revendedor
local Raymarine.

Aviso FCC - Radar
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 em operar o equipamento.

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.

Instruções de operação
Para obter instruções operacionais detalhadas,
consulte a documentação fornecida com o visor.

Guarde sua senha do Wi-Fi
Para conectar o radar usando o Wi-Fi (sem fio), você
precisará do SSID e da Senha da unidade.
Tanto o SSID quanto a senha são fornecidos na
etiqueta do número de série na parte inferior da
unidade e nas etiquetas do número de série das
peças fornecidas na caixa. Se preferir, faça uma
nota separada dessa informação e guarde-a em um
local seguro. Mantenha também a embalagem do
scanner de radar em um local seguro para referência
futura.

Informações importantes 9
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Capítulo 2: Informações sobre produto e documento

Conteúdos do capítulo
• 2.1 Informações sobre o documento na página 12
• 2.2 Peças fornecidas na página 13
• 2.3 Visão geral do produto Quantum Radome na página 13
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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.

Produtos aplicáveis
Este documento se aplica aos seguintes produtos:

Número da
peça Nome Descrição
E70210 Quantum™

Q24C
Radome

Scanner
de radar
Quantum™

com RayNet
e conexões
Wi-Fi.
Fornecido
com um cabo
de energia de
10 m.

E70344 Quantum™

Q24W
Radome

Scanner
de radar
Quantum™

somente com
conexões
Wi-Fi.
Fornecido
com um cabo
de energia de
10 m.

Pacote especial e produtos promocionais
De tempos em tempos, a Raymarine pode fornecer
certos produtos como "pacote" especial, "pacotes"
ou variantes "promocionais".
Normalmente, esses pacotes incluem acessórios
adicionais, como cabos, e possuem um número de
peça Txxxxx. Para essas variantes de pacote, as
peças fornecidas e os números de peças podem
ser ligeiramente diferentes dos mencionados neste
documento. No entanto, o produto principal e as
suas características permanecerão as mesmas aqui
descritas. Para garantir que você esteja usando a
documentação correta do seu produto:
• Consulte o número do modelo do produto, que
pode ser encontrado na etiqueta na parte traseira
ou inferior do produto, ou acessado de qualquer
visor multifunções Raymarine através da página
Diagnóstico. Verifique se o número corresponde a
um dos listados na seção "Produtos aplicáveis" na
documentação do produto.

• Você também pode entrar em contato com o
local de compra e solicitar informações. Pode
ser necessário fornecer o número de série do
produto, que pode ser encontrado na embalagem
do produto e na etiqueta na parte traseira ou
inferior da unidade.

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.

Documentação do produto
A documentação a seguir se aplica ao seu produto:

Descrição
Número da
peça

Instruções de instalação do Quantum™

Radome
Instalação de um scanner de radar Quantum™

e conexão com um sistema mais amplo de
eletrônicos marinhos.

87209/88055

Modelo de montagem do Quantum™

Radome
Diagrama de montagem para montagem em
superfície do scanner de radar Quantum™.

87257

Instruções de operação do MFD
LightHouse™
Detalha a operação do aplicativo de radar
para os visores multifuncionais das Séries a,
c, e, eS e gS.

81360

Instruções de operação
Para obter instruções operacionais detalhadas,
consulte a documentação fornecida com o visor.

Instruções de operação do MFD LightHouse
Para instruções de operação do seu MFD,
inclusive informações sobre "Como iniciar" e
"Análises do sistema", por favor utilize o ícone
do Manual de Usuário na Tela inicial.

as Instruções de Operação
da LightHouse (81360)
também podem ser baixadas
no site da Raymarine:
www.raymarine.com/manuals
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2.2 Peças fornecidas
Os itens a seguir são fornecidos com o produto.

D13453-1

4
x4

1

2

3

Item Descrição
Quanti-
dade

1 Quantum™ Radome 1
2 Cabo de energia de 10 m

(32,8 pés)
1

3 Parafusos de fixação M8
com arruelas de pressão e
arruelas planas

4

4 Pacote de documentação
(incluindo modelo de
montagem)

1

Observação: A lista de peças fornecida com a
sua variante Quantum™ pode ser ligeiramente
diferente da lista fornecida aqui. Esteja ciente
de que, de vez em quando, a Raymarine pode
fornecer certos produtos como "pacote" especial,
"pacote" ou variantes "promocionais", que podem
conter acessórios diferentes em comparação com
as variantes de produtos básicos descritos neste
documento. Consulte Pacote especial e produtos
promocionais para obter informações adicionais.

2.3 Visão geral do produto Quantum
Radome
O Quantum™ Radome é um scanner de radar
compacto e de estado sólido que utiliza compressão
de impulsos CHIRP para melhorar a resolução
de alcance e conectividade Wi-Fi, o que facilita a
instalação. Em conjunto com um visor multifuncional
compatível, o scanner Quantum™ fornece uma
representação vinculada ao mapa da área em torno
da embarcação, o que permite identificar outras
embarcações, boias e características da terra, como
linhas costeiras e colinas.

D13399-1

O Quantum™ Radome apresenta as seguintes
características:
• Tecnologia de estado sólido (sem magnetron)
para melhorar a eficiência e o arranque rápido.

• Faixa desempenho de até 24 nm (dependente do
local de instalação).

• Compressão CHIRP do pulso para melhorar a
resolução do alcance alvo e reduzir o ruído de
fundo.

• Conexão de dados via Wi-Fi ou cabo Raynet
(apenas E70210).

• Visor de imagem do radar e controle através do
visor multifuncional Raymarine.

• Rotação do scanner em 24 RPM.
• Baixo consumo de energia.
• Operação a 12 V ou 24 V.
• Impermeável a IPX 6.

Scanners de múltiplos radares Quantum
Deve ser utilizado somente 1 (um) scanner de radar
Quantum™ por vez, por sistema em rede.
Se você tiver mais de um scanner de radar
Quantum™ instalado na embarcação e quiser
utilizá-los ao mesmo tempo, os visores
multifuncionais aos quais os scanners estiverem
conectados NÃO deverão ser ligados juntos em
rede. Isso se aplica aos scanners Quantum™

conectados com ou sem fio.

Informações sobre produto e documento 13
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Capítulo 3: Planejando a instalação

Conteúdos do capítulo
• 3.1 Lista de verificação de instalação na página 16
• 3.2 Componentes adicionais necessários na página 16
• 3.3 Compatibilidade de visor multifuncional na página 17
• 3.4 Requisitos de software do visor multifuncional na página 17
• 3.5 Ferramentas necessárias na página 18
• 3.6 Sistemas comuns na página 18
• 3.7 Dimensões do produto na página 19
• 3.8 Requisitos de localização na página 19
• 3.9 Requisitos de instalação somente Wi-Fi da Quantum na página 21
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3.1 Lista de verificação de instalação
A instalação inclui as seguintes atividades:

Tarefa de instalação
1 Planeje seu sistema
2 Obtenha todos os equipamentos e ferramentas

necessários
3 Posicione todo equipamento
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 Ligue e teste o sistema.

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.

Avisos e cuidados
Importante: Antes de continuar, certifique-se
de ter lido e compreendido os aviso e cuidados
fornecidos na seção Capítulo 1 Informações
importantes deste documento.

3.2 Componentes adicionais
necessários
Este produto faz parte de um sistema de eletrônicos
e requer os seguintes componentes adicionais para
operação completa.
• Visor multifuncional Raymarine compatível.
Consulte Visores multifuncionais compatíveis
para obter uma lista de visores multifunções
compatíveis.

• Cabo de dados opcional (NÃO aplicável a
Wi-Fi somente variante). Consulte Capítulo 11
Acessórios e peças sobressalentes para obter
cabos e adaptadores adequados para instalações
de cabos existentes. (O scanner Quantum™ é
habilitado para Wi-Fi e pode ser operado sem um
cabo de dados fixo).

Instruções de operação
Para obter instruções operacionais detalhadas,
consulte a documentação fornecida com o visor.

Guarde sua senha do Wi-Fi
Para conectar o radar usando o Wi-Fi (sem fio), você
precisará do SSID e da Senha da unidade.
Tanto o SSID quanto a senha são fornecidos na
etiqueta do número de série na parte inferior da
unidade e nas etiquetas do número de série das
peças fornecidas na caixa. Se preferir, faça uma
nota separada dessa informação e guarde-a em um
local seguro. Mantenha também a embalagem do
scanner de radar em um local seguro para referência
futura.

16 Quantum Radome



3.3 Compatibilidade de visor
multifuncional

Visores multifuncionais compatíveis
Este produto é compatível somente com os
visores multifuncionais Raymarine habilitados por
LightHouseTM.

MFDs LightHouseTM:
Variantes de
produtos

Variantes de
produtos

Série a Série eS

Série c Série gS

Série e

Visores multifuncionais sem Wi-Fi
Os visores multifuncionais E70076 (a65) e E70077
(a67) Série a LightHouseTM NÃO oferecem
suporte a conexões Wi-Fi. Esses visores NÃO são
compatíveis com produtos que se conectam apenas
via Wi-Fi.

Visores multifuncionais incompatíveis
Este produto NÃO é compatível com os seguintes
visores multifuncionais Raymarine legados.

MFDs legados
Variantes de
produtos

Variantes de
produtos

Série C
Classic C70,
C80, C120

RANGE

CANCELOK

IN

OUT

PAGE

ACTIVE

WPTS
MOB

MENU

DATA

Série E
Classic E80,
E120

Série A
Classic A50,
A50D, A57D,
A70, A70D

Série C
Widescreen
C90W,
C120W,
C140W
Série E
Widescreen
E90W,
E120W,
E140W

Série G
GPM400

3.4 Requisitos de software do visor
multifuncional
A operação desse produto requer que o MFD
habilitado por LightHouseTM Raymarine esteja
executando o software LightHouseTM versão 16 ou
mais recente.

Observação: O software mais recente para MFD
pode ser obtido em www.raymarine.com/software.

Cuidado: Instalando atualizações
de software
O processo de atualização de software
é realizado a seu próprio risco. Antes
de iniciar o processo de atualização,
certifique-se de ter efetuado Backup de
todos os arquivos importantes.
Garanta que a unidade tenha uma
fonte de alimentação confiável e que
o processo de atualização não seja
interrompido.
Danos causados por atualizações
incompletas não são cobertos pela
garantia da Raymarine.
Baixando o pacote de atualização de
software, você concorda com estes
termos.

Atualizações de software
O software em execução no produto pode ser
atualizado.
• A Raymarine libera periodicamente atualizações
do software para melhorar o desempenho do
produto e incluir novos recursos.

• É possível atualizar o software de seu produto
usando um visor multifuncional compatível e
conectado.

• Consulte o site www.raymarine.com/software/
para encontrar as atualizações de software mais
recentes e o procedimento de atualização de
software para seu produto.

• Em caso de dúvida sobre o procedimento
correto para atualizar o software de seu produto,
consulte seu revendedor ou o suporte técnico da
Raymarine.
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3.5 Ferramentas necessárias
A instalação do produto requer as seguintes
ferramentas:

1

2 3

4

5 6

D1341 1-1

Número do item Descrição
Quanti-
dade

1 Furadeira 1
2 Broca de 3 mm 1
3 Broca de 10 mm 1
4 Fita adesiva 1
5 Encaixe de 13 mm 1
6 Torquímetro 1

3.6 Sistemas comuns
Observação: As ilustrações a seguir mostram
os diversos produtos que podem ser conectados
em um sistema comum. Esses sistemas são
mostrados apenas como um exemplo e podem ser
diferentes da sua instalação planejada.
• Para obter informações sobre como conectar os
produtos, consulte a seção relevante Cabos e
conexões para a sua variante Quantum.

• Para obter informações sobre os cabos e
acessórios disponíveis, consulte a seção
Capítulo 11 Acessórios e peças sobressalentes.

Exemplo: sistema de radar básico (conexão de
dados com fio)

1

2

3

12 / 24 V

D13406-2

Observação: Esse exemplo NÃO é aplicável à
variante somente Wi-Fi Quantum™.

Item Descrição
1 Visor multifuncional
2 Quantum™ Radome
3 Cabo de dados RayNet

Exemplo: sistema de radar básico (conexão de
dados sem fio)

1

2

3

12 / 24 V

D13410-2

Item Descrição
1 Visor multifuncional
2 Quantum™ Radome
3 Link de dados Wi-Fi

18 Quantum Radome



3.7 Dimensões do produto

D13401-2

1 2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

3

1. Vista lateral do scanner.
2. Vista traseira do scanner.
3. Vista inferior do scanner.

Dimensão Medida Descrição
A 116,0 mm (4,57

pol.)
Distância da linha
de centro do
scanner para a
frente da base de
montagem.

B 355,0 mm
(13,98 pol.)

Distância da parte
traseira da base
de montagem para
a frente da base
de montagem.

C 209,5 mm
(8,25 pol.)

Altura do scanner
de radar.

P 319,5 mm
(12,58 pol.)

Largura da base
de montagem
(parte traseira da
unidade).

E 541,0 mm
(21,30 pol.)

Largura do
scanner.

F 116,5 mm
(4,59 pol.)

Distância da linha
de centro até o
furo de montagem
traseiro.

G 233,0 mm
(9,17 pol.)

Distância entre
os furos de
montagem.

H 27,5 mm
(1,08 pol.)

Distância da linha
de centro até o
furo de montagem
frontal.

I 141,5 mm
(5,57 pol.)

Distância entre
os furos de
montagem frontal
e traseiro.

3.8 Requisitos de localização
A altura ideal para o scanner Quantum™ é um
local alto o suficiente acima da linha d'água para
oferecer uma longa série de linha de visão para o
horizonte, mas não tão alto a ponto de ser afetado
adversamente por pitching e mudança de rota da
embarcação.

D11700-1

O scanner também deve ser montado de forma que
fique:
• Acima da altura da cabeça.
• De fácil acesso.
• O mais próximo possível da linha central da
embarcação.

• Em uma plataforma rígida e estável, capaz de
suportar com segurança o scanner em condições
de mar.

• Livre de objetos grandes, como o flybridge,
grandes pilhas de motor, holofotes, buzinas,
mastros, etc. (consulte Áreas de sombra e ecos
falsos para obter informações adicionais).

• Livre de calor e fumaça.
• Ao menos 1 m (3 pés) de uma bússola magnética
ou outros scanners.

Áreas de sombra e ecos falsos
Monte o scanner de radar longe de grandes
estruturas ou equipamentos, como pilhas de motor,
holofotes, buzinas ou mastros. Esses objetos
podem causar áreas de sombra e ecos falsos. Por
exemplo, se você montar o scanner de radar em um
mastro, os ecos de outros alvos podem ser refletidos
a partir do mastro. Velas molhadas também podem
causar áreas de sombra, por isso, o desempenho do
radar pode ser reduzido na chuva. É particularmente
importante evitar áreas de sombra perto da proa.
Aumentar ou mesmo abaixar o scanner de radar
pode ajudar a reduzir esses efeitos.
Em áreas de sombra além da obstrução haverá uma
redução da intensidade do feixe. Pode haver um
setor sem visibilidade se a intensidade do feixe não
for suficiente para obter eco de um objeto. Isso pode
ocorrer mesmo a curta distância. Por essa razão,
a largura angular e o comportamento principal de
qualquer área de sombra devem ser determinados
no momento da instalação.
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Você pode ser capaz de detectar áreas de sombra
ou ecos falsos em seu visor multifuncional. Por
exemplo, a agitação do mar pode ser utilizada como
um bom indicador de arcos sem visibilidade. Os
setores escuros no visor do radar indicam possíveis
áreas sombreadas. Essa informação deverá ser
colocada perto da unidade do visor e os operadores
deverão estar alertas para os alvos nessas áreas
sem visibilidade.

Ângulo de montagem do scanner de radar
Verifique se o scanner de radar gira paralelo à linha
d'água.
O feixe do radar a partir do scanner de radar é de
aproximadamente 20° de largura na direção vertical
para oferecer uma boa detecção do alvo, mesmo
quando sua embarcação girar e se afastar.

10°

10°

D11359-2

Ao planejar embarcações de casco e algumas
embarcações de casco de deslocamento, adote um
ângulo de arco maior quando a embarcação estiver
em velocidade de cruzeiro. Isso pode levantar o
ângulo de radiação principal do radar, além de
causar má detecção de alvos próximos. Pode ser
necessário compensar o aumento da curva para
garantir a detecção do alvo ótico. Isso pode ser
conseguido através do ajuste de uma cunha ou
anilhas entre a plataforma de montagem e a base
do scanner de radar, de modo que o feixe do radar
permaneça paralelo à linha d'água quando a proa da
embarcação aumentar a velocidade de cruzeiro.

D13400-1

1

Item Descrição
1 Cunha ou anilhas

Vários scanners de radar — requisitos de
localização
Considerações de localização importantes ao
instalar vários scanners de radar na mesma
embarcação.
• Os scanners devem ser montados acima um do
outro, verticalmente separados por pelo menos
0,5 m (1,6 pés). Isso é aplicado a todos os locais
de instalação na embarcação.

• Vários scanners devem ser montados de forma
que minimize a interferência entre a largura do
feixe vertical dos 2 scanners.

• Em todos os casos, aponte para alcançar o
máximo de separação física possível, minimizando
qualquer possível interferência.
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3.9 Requisitos de instalação somente
Wi-Fi da Quantum
Embora o desempenho Wi-Fi tenha sido testado e
comprovado em diversos cenários de instalação,
os requisitos abaixo devem ser levados em
consideração antes de escolher um local para o
radar Quantum™.

Wi-Fi

SeaT alkhs

Wi-Fi

SeaT alkhs

D13516-1

Em sistemas com vários MFDs, o radar deve ser
conectado aos MFDs mais próximos ou aos MFDs
com a linha mais clara de visão para o radar.
A distância máxima entre o MFD e o radar variará
dependendo do ambiente de instalação (como
obstruções e interferências).

Exemplo 1 — Ar aberto, linha de visão em
condições ideais

D13518-1

100 m (328 ft)

-23dBm -45dBm -65dBm -75dBm

No ar aberto ideal, com condições claras, a linha
de visão em uma conexão confiável é possível a
distâncias de até 100 m (328 pés). No entanto,
existem muitos fatores que podem influenciar isso,
então, deve sempre ser realizada uma pesquisa
do local antes da instalação. Para obter um
desempenho do Wi-Fi confiável, a intensidade
do sinal deve ser melhor do que 75dBm. Quanto
mais próximo de zero o sinal estiver, melhor será
o desempenho do Wi-Fi (por exemplo, -40 dBm
é melhor do que 75dBm). Você pode avaliar a
intensidade do sinal no local desejado durante o
levantamento do local da pré-instalação usando
um aplicativo Wi-Fi Analyzer no seu dispositivo
inteligente.

Exemplo 2 — Sinal de passagem de fibra de
vidro no telhado

D13514-1

15
 m

 (
49

 ft
)

-7
5d

B
m

No exemplo acima, a distância máxima com um
desempenho aceitável de Wi-Fi foi de 15 metros (49
pés), devido ao telhado pesado de fibra de vidro que
o sinal tem de ultrapassar.

Exemplo 3 — Sinal de passagem pela estrutura
pesada

3 m (9.8 ft)
-75dBm

D13515-1

No exemplo acima, a distância máxima com um
desempenho aceitável de Wi-Fi foi de 3 metros (9,8
pés), devido ao telhado de metal que o sinal tem
de ultrapassar.
Obstáculos na linha direta de visão entre o radar e
o MFD ainda causarão impacto no desempenho do
Wi-Fi. O impacto de cada obstáculo é geralmente
mínimo, no entanto, o efeito é cumulativo. Os
obstáculos podem incluir, mas não estão limitados a:
• Estrutura da embarcação — Onde o sinal
Wi-Fi passar pela divisória da embarcação
ou um telhado, o desempenho será afetado.
Dependendo do material e da espessura da
estrutura, o impacto pode ser grave. Por exemplo,
um anteparo de aço espesso pode bloquear
completamente o sinal Wi-Fi.

• Monitoramento do radar— O tipo de instalação
pode afetar o desempenho. Por exemplo, a
montagem em uma plataforma de aço sólido
terá um impacto maior no desempenho do que a
montagem em algo estilo barramento.

• Equipamentos elétricos e outros objetos —
Qualquer objeto na linha de visão direta entre
o radar e o MFD pode afetar o desempenho
do Wi-Fi. Aparelhos elétricos, eletrônicos e
eletromagnéticos terão um impacto maior do que
móveis.

• Instalação de MFD — A instalação do MFD
também pode afetar o desempenho do Wi-Fi.
Por exemplo, se o MFD for montado em uma
superfície em um painel de construção de aço, o
desempenho do Wi-Fi será impactado.
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Reflexo do sinal Wi-Fi
Ao estabelecer um local para o radar Quantum,
que será conectado usando uma conexão Wi-Fi, é
importante considerar os efeitos que o seu entorno
podem ter sobre o sinal Wi-Fi. O sinal Wi-Fi irá
refletir ou 'lançar' os objetos próximos que possam
criar um caminho mais fácil para o sinal, embora
sua conexão possa aparecer confiável, ela pode
degradar rapidamente ao levar a embarcação para
fora, em mar aberto.

Exemplo

1

2

D13519-1

1. Neste exemplo, o sinal Wi-Fi é lançado para
fora da embarcação nas proximidades e volta
através das janelas sobre a ponte. Isso fornece
um caminho mais fácil do que passar pelo
telhado de metal.

2. Neste exemplo, o sinal Wi-Fi é reduzido ao
passar pelo telhado de metal. Esse, no entanto,
pode ser o único caminho que o sinal pode
seguir quando estiver em mar aberto.

D13520-1

Aviso: Conexão Wi-Fi Quantum.
Durante a instalação, normalmente
haverá uma estrutura que afetará o
sinal Wi-Fi. Antes de usar o radar para
a navegação, certifique-se de testar a
confiabilidade da sua conexão Wi-Fi em
águas abertas e longe de quaisquer
outras embarcações ou estruturas.

Requisitos de localização do Wi-Fi
Uma série de fatores pode influenciar o desempenho
do Wi-Fi. É importante testar o desempenho do
Wi-Fi no local desejado antes de instalar produtos
que usem Wi-Fi.
Distância e intensidade do sinal
A distância entre os produtos Wi-Fi deve ser sempre
mantida a um mínimo. Não exceda o intervalo
máximo indicado do seu produto Wi-Fi (o alcance
máximo irá variar para cada dispositivo).

O desempenho do Wi-Fi diminui com a distância,
assim, produtos mais distantes receberão menos
largura de banda de rede. Produtos instalados perto
de seu alcance máximo de Wi-Fi poderão operar a
baixas velocidades de conexão, sofrer quedas de
sinal ou não se conectar.
Linha de visão e obstáculos
Para melhores resultados, o produto Wi-Fi deve ter
uma linha clara e direta de visão para o produto ao
qual ele será conectado. Quaisquer obstruções
físicas podem diminuir ou mesmo bloquear o sinal
Wi-Fi.
A construção de sua embarcação também pode
afetar o desempenho do Wi-Fi. Por exemplo,
anteparas estruturais metálicas e coberturas
reduzirão e, em determinadas situações, bloquearão
o sinal Wi-Fi.
Se o sinal de Wi-Fi passar por uma antepara
contendo cabos de alimentação, isso também
poderá prejudicar o desempenho do Wi-Fi.
Superfícies reflexivas, como superfícies de metal,
alguns tipos de vidro e até mesmo espelhos podem
afetar drasticamente o desempenho ou até mesmo
bloquear o sinal Wi-Fi.
interferência e outros equipamentos
Produtos Wi-Fi devem ser instalados a pelo menos
1 m (3 pés) de distância de:
• outros produtos Wi-Fi
• produtos de transmissão que enviem sinais sem
fio na mesma faixa de frequência

• outros equipamentos elétricos, eletrônicos ou
eletromagnéticos que possam gerar interferências

Interferência de produtos Wi-Fi de outras pessoas
também pode provocar interferências em seus
produtos. Você pode usar uma ferramenta de
análise de Wi-Fi para avaliar o melhor canal Wi-Fi
(canal não em uso ou usado por uma menor
quantidade de dispositivos) a escolher.

Pesquisa no local da pré-instalação — Wi-Fi
Analyzer
Antes de instalar um radar Quantum, que será
conectado usando Wi-Fi, deve ser realizada uma
pesquisa de local para garantir que a intensidade do
sinal Wi-Fi seja suficiente para manter uma conexão
confiável.
É recomendável realizar o levantamento do local
usando um dispositivo inteligente e um aplicativo
Wi-Fi Analyzer (por exemplo, Wi-Fi Analyzer by
Farproc para dispositivos Android).
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Wi-Fi

SeaT alkhs

Wi-Fi

D13517-1

1. Instale o aplicativo Wi-Fi Analyzer em seu
dispositivo inteligente.

2. Ative a conexão Wi-Fi dos MFDs: (Tela inicial
> Configuração > Conexão sem fio > Wi-Fi >
Wi-Fi: On)

3. Anote o nome do Wi-Fi dos MFDs (Tela inicial
> Configuração > Conexão sem fio > Wi-Fi >
Compartilhamento de Wi-Fi > Nome Wi-Fi).

4. Vá até o local escolhido para o radar.
5. Abra o aplicativo Wi-Fi Analyzer no dispositivo

inteligente e verifique as redes disponíveis.
6. Estabeleça a intensidade do sinal da rede Wi-Fi

dos MFDs no local da instalação.

Para obter um desempenho de confiança, a
intensidade do sinal Wi-Fi deve ser melhor do
que 75dBm, quanto mais próximo o sinal for de
zero, melhor será o desempenho do Wi-Fi (por
exemplo, -40 dBm é melhor do que 75dBm).

7. Se você tiver um sinal fraco ou intermitente,
investigue mais profundamente. Consulte o guia
de requisitos de localização Wi-Fi para ajudar a
estabelecer a causa do problema.

8. Para redes com vários MFDs, repita os passos
2 a 7 para cada MFD na rede.

Informações no site para pré-instalação —
aplicativo Raymarine
Você também pode usar aplicativos Raymarine,
como RayControl ou RayView, para avaliar
a confiabilidade da conexão Wi-Fi no local de
instalação desejado.

Wi-Fi

SeaT alkhs

Wi-Fi

D13517-1

1. Ative a conexão Wi-Fi dos MFDs: (Tela inicial
> Configuração > Conexão sem fio > Wi-Fi >
Wi-Fi: On)

2. Ative 'Somente visualização' ou 'Controle remoto'
a partir do menu de aplicativos móveis: (Tela

inicial > Configuração > Conexão sem fio
> Wi-Fi > Compartilhamento de Wi-Fi >
Aplicativos móveis).

3. Anote o nome do Wi-Fi dos MFDs (Tela inicial
> Configuração > Conexão sem fio > Wi-Fi >
Compartilhamento de Wi-Fi > Nome Wi-Fi).

4. Vá até o local escolhido para o radar.
5. Usando o dispositivo inteligente, procure redes

Wi-Fi disponíveis.
6. Encontre a rede dos MFDs e verifique a

intensidade do sinal relatada pelo dispositivo.
7. Se você tiver um sinal forte, abra um

aplicativo móvel Raymarine, como RayView ou
RayControl, e verifique a funcionalidade no
local desejado. Se você não tiver problemas de
desempenho ao executar o aplicativo, continue
com a instalação.

8. Se você tiver um sinal fraco ou intermitente,
investigue mais profundamente. Consulte o guia
de requisitos de localização Wi-Fi para ajudar a
estabelecer a causa do problema.

9. Para redes com vários MFDs, repita os passos
1 a 9 para cada MFD na rede.

Intensidade do sinal Wi-Fi
A intensidade do sinal Wi-Fi é medida em
decibéis-miliwatts (DBM). Normalmente, a
intensidade do sinal da rede ligada é representada
graficamente por um símbolo de Wi-Fi.
A faixa de potência do sinal representada por cada
barra cheia é determinada de forma independente
por cada fabricante do dispositivo. No entanto, em
geral, o desempenho será semelhante.

D13521-1

1/4 2/4 3/4 4/4

• 1/4 — Não é possível manter uma conexão,
geralmente acompanhada de velocidade de
conexão muito pobre (MFD LightHouse™:
–150dBm ou pior).

• 2/4 — Desconexões e reconexões intermitentes,
geralmente acompanhadas por uma conexão
lenta (MFD LightHouse™: –80dBm a –149dBm).

• 3/4 — Conexão confiável com boa velocidade
de conexão (MFD LightHouse™: –70dBm a
–79dBm).

• 4/4 — Conexão confiável, excelente velocidade
de conexão (MFD LightHouse™: –55dBm ou
melhor).
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Capítulo 4: Cabos e conexões (variante Quantum com RayNet)

Conteúdos do capítulo
• 4.1 Variantes Quantum somente Wi-Fi na página 26
• 4.2 Requisitos de Cabeamento gerais na página 26
• 4.3 Visão geral das conexões na página 27
• 4.4 Conexão de energia na página 30
• 4.5 Conexão de rede na página 32
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4.1 Variantes Quantum somente Wi-Fi

Importante: Esta seção NÃO se aplica a variantes
Quantum somente Wi-Fi. Para obter informações
aplicáveis à sua variante do produto, consulte
a seção Capítulo 5 Cabos e conexões (variante
Quantum somente com Wi-Fi)
.

4.2 Requisitos de Cabeamento gerais

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.

Cabeamento
Os cabos precisam ser dispostos corretamente para
aprimorar 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 correntes altas,
• antenas.
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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).

Ferritas de supressão
• Os cabos Raymarine podem ser pré-instalados
ou fornecidos com ferritas de supressão. São
importantes para um desempenho de EMC
correto. Se as ferritas forem fornecidas separadas
dos cabos (isto é, não forem pré-instaladas), é
necessário instalar as ferritas fornecidas usando
as instruções fornecidas.

• 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
pela Raymarine ou por seus revendedores
autorizados.

• 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.

4.3 Visão geral das conexões
Use as informações a seguir para ajudar a identificar
as conexões em seu produto.
Conector Conecta-se a: Cabos adequados

Rede ou dispositivo
RayNet. Não
necessário se
estiver conectando
com Wi-Fi.

Consulte a seção
Capítulo 11
Acessórios e peças
sobressalentes.

Fonte de
alimentação
12 V/24 V.

Fornecido com o
produto.

As conexões de energia e dados estão localizadas
na parte inferior da unidade do scanner, como
mostrado na figura a seguir.

D13452-1

12 / 24 V

RayNet

Cenários comuns de cabeamento
Existem quatro cenários comuns de cabeamento.

Observação: As opções de cabeamento descritas
e ilustradas nesta seção presumem que uma
conexão de dados físicos seja utilizada entre o
scanner de radar e o visor multifunções (MFD). No
entanto, se o scanner estiver conectado ao MFD
via Wi-Fi, uma conexão RayNet física não será
necessária.

1. Cabeamento para um scanner montado sobre
uma plataforma, utilizando cabos separados
para a conexão de energia e de dados.

2. Cabeamento para um scanner montado sobre
uma plataforma, utilizando cabo de energia e
de dados combinados a partir da instalação
de um scanner de radar digital Raymarine
existente. Para isso, o adaptador em Y A80308
é necessário (não fornecido com o scanner).
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3. Cabeamento para um scanner montado sobre
um polo, utilizando cabos separados para a
conexão de energia e de dados.

4. Cabeamento para um scanner montado sobre
um polo, utilizando cabo de energia e de dados
combinados a partir da instalação de um scanner
de radar digital Raymarine existente. Para isso,
o adaptador em Y A80308 é necessário (não
fornecido com o scanner).

Cabeamento — montagem da plataforma
Existem 2 cenários comuns de cabeamento para
instalações de montagem de plataforma.
• Usando cabos de alimentação e dados separados.
• Usando um cabo de alimentação/dados
combinado existente a partir de um scanner de
radar digital mais antigo da Raymarine. Nesse
cenário, o adaptador acessório em Y A80308 é
necessário (não fornecido com o scanner).

Usando cabos de alimentação e dados separados

Observação: As opções de cabeamento descritas
e ilustradas nesta seção presumem que uma
conexão de dados físicos seja utilizada entre o
scanner de radar e o visor multifunções (MFD). No
entanto, se o scanner estiver conectado ao MFD
via Wi-Fi, uma conexão RayNet física não será
necessária.

O desenho a seguir ilustra o cabeamento para um
scanner montado sobre uma plataforma, utilizando
cabos separados para as conexões de energia e
de dados.

D13454-1

2

12 / 24 V

1

RayNet

1. Conexão de dados RayNet.
2. Conexão de energia 12 V/24 V.

Observação:
• Um cabo de alimentação separado é fornecido
com todas as variantes do radar Quantum™.

• Nem todas as variantes do radar Quantum™ são
fornecidas com um cabo RayNet. Consulte a
seção Capítulo 2 Informações sobre produto e
documento para obter mais informações.

• Consulte a seção 11.4 Cabos e conectores
RayNet a RayNet para obter informações sobre
os cabos RAYNET acessórios adequados.

Usando um cabo de alimentação/dados
combinado existente a partir de um radar digital
mais antigo da Raymarine.

D13456-1

12 / 24 V

RayNet

3

4

A80308

1

2

Observação: Normalmente, o cabo adaptador em
Y é branco. Para maior clareza, ele é mostrado no
desenho acima em cores diferentes.

1. Conexão de dados RayNet. Esse cabo faz parte
do cabo acessório do adaptador em Y A80308.

2. Conexão de energia 12 V/24 V. Esse cabo faz
parte do cabo acessório do adaptador em Y
A80308.

3. Cabo acessório do adaptador em Y A80308
(não fornecido com o scanner).

4. Cabo de dados/energia combinado do radar
digital existente.

Cabeamento — montagem de polo
Existem 2 cenários comuns de cabeamento para
instalações de montagem de polo.
• Usando cabos de alimentação e dados separados.
• Usando um cabo de alimentação/dados
combinado existente a partir de um scanner de
radar digital mais antigo da Raymarine. Nesse
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cenário, o adaptador acessório em Y A80308 é
necessário (não fornecido com o scanner).

Usando cabos de alimentação e dados separados

Observação: As opções de cabeamento descritas
e ilustradas nesta seção presumem que uma
conexão de dados físicos seja utilizada entre o
scanner de radar e o visor multifunções (MFD). No
entanto, se o scanner estiver conectado ao MFD
via Wi-Fi, uma conexão RayNet física não será
necessária.

O desenho a seguir ilustra o cabeamento para um
scanner montado sobre uma plataforma, utilizando
cabos separados para a conexão de energia e de
dados.

D13455-1

2

12 / 24 V

1

RayNet

1. Conexão de dados RayNet.
2. Conexão de energia 12 V/24 V.

Observação:
• Um cabo de alimentação separado é fornecido
com todas as variantes do radar Quantum™.

• Nem todas as variantes do radar Quantum™ são
fornecidas com um cabo RayNet. Consulte a
seção Capítulo 2 Informações sobre produto e
documento para obter mais informações.

• Consulte a seção 11.4 Cabos e conectores
RayNet a RayNet para obter informações sobre
os cabos RAYNET acessórios adequados.

Usando um cabo de alimentação/dados
combinado existente a partir de um radar digital
mais antigo da Raymarine.

D13457-1

12 / 24 V
RayNet

A80308

1
2

3

4

Observação: Normalmente, o cabo adaptador em
Y é branco. Para maior clareza, ele é mostrado no
desenho acima em cores diferentes.

1. Conexão de dados RayNet. Esse cabo faz parte
do cabo acessório do adaptador em Y A80308.

2. Conexão de energia 12 V/24 V. Esse cabo faz
parte do cabo acessório do adaptador em Y
A80308.

3. Cabo acessório do adaptador em Y A80308
(não fornecido com o scanner).

4. Cabo de dados/energia combinado do radar
digital existente.

Efetuando conexões
Siga as etapas a seguir para conectar os
cabos ao produto. Se você pretende usar a
funcionalidade Wi-Fi do scanner para conectar ao
visor multifuncional, basta conectar um cabo de
alimentação ao scanner.

Observação: Se a sua embarcação já estiver
equipada com um cabo de alimentação/dados
do radar digital combinado, use um adaptador
em Y (número da peça A80308) para conectar a
extremidade do cabo existente aos conectores do
scanner.

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação da
embarcação esteja desligada.

2. Certifique-se de que o visor multifuncional
sendo conectado à unidade tenha sido instalado
de acordo com as instruções de instalação
fornecidas.
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3. Certifique-se de que o colar de travamento
do conector de energia no scanner esteja na
posição destravada.

4. Passe o cabo de alimentação e o cabo de dados
ótico por dentro da base do scanner, conforme
mostrado nas ilustrações de cabeamento nesta
seção. O cabeamento dependerá se o scanner
for montado sobre uma plataforma ou em um
poste, e se estiver usando um adaptador em Y
para se conectar a um cabo do radar digital de
energia/dados combinado existente.

5. Certifique-se de que o conector do cabo de
energia esteja orientado para que a guia se
alinhe para cima com a guia no conector.

6. Pressione o conector do cabo de energia
totalmente no conector de energia do scanner.

7. Gire o anel de travamento no sentido horário até
que esteja na posição travada (2 cliques).

8. Empurre o cabo de dados opcional totalmente no
conector correspondente no scanner.

9. Se você estiver usando um adaptador em Y,
faça a conexão final entre o adaptador e o cabo
do radar digital de energia/dados combinados
existentes.

4.4 Conexão de energia

4

3 12

D13405-1

Observação: Um cabo adaptador em Y (número
da peça A80308) está disponível para as
instalações existentes que já utilizam um cabo
de alimentação/dados combinado a partir de um
radome digital ou HD colorido. O adaptador em
Y divide o cabo combinado existente para os
conectores de dados e de alimentação separados
usados pelo scanner.

Item Descrição Conecta-se a:
1 Cabo de alimentação. Conector de

alimentação do produto.
2 Cabo vermelho

(positivo)
Fonte de alimentação
do terminal positivo.

3 Conexão de 12 V/24 V
para fonte de
alimentação.

Fonte de alimentação.

4 Cabo preto (negativo) Fonte de alimentação
do terminal negativo.

Classificações de fusível sequencial e de
interruptor térmico
As classificações de fusível sequencial e de
interruptor térmico a seguir se aplicam a seu
produto:

Classificação de fusível
sequencial

Classificação do
interruptor térmico

5 A 3 A (se conectado apenas a
um dispositivo)

Observação:
• A classificação adequada do fusível para o
interruptor térmico depende do número de
dispositivos que estão sendo conectados.
Caso tenha dúvidas, consulte um revendedor
autorizado da Raymarine.

• O cabo de energia do seu produto pode ter um
fusível sequencial instalado. Se não tiver, você
deve adicionar um fusível sequencial/interruptor
ao fio positivo da conexão de energia dos
produtos.

Aviso: Aterramento não é
necessário
Este produto é totalmente isolado e NÃO
requer aterramento separado.
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Extensão do cabo de energia
O produto é fornecido com um cabo de energia que
pode ser estendido, se necessário.
• O cabo de energia de cada unidade no sistema
deve ser passado como um cabo de comprimento
único separado com dois fios da unidade até a
bateria ou o painel de distribuição da embarcação.

• A Raymarine recomenda um calibre de fiomínimo
de 14AWG (2,08 mm2) para qualquer comprimento
de extensão de cabo.

• Para todos os comprimentos de extensão do cabo
de energia, verifique se há uma tensão mínima
contínua no conector de energia do produto de
10,8 V com uma bateria totalmente descarregada
a 11 V.

Importante: Esteja ciente de que alguns produtos
no seu sistema (como módulos de sonar) podem
criar picos de tensão em determinados momentos,
o que pode afetar a tensão disponível para outros
produtos durante os picos.

Distribuição de energia
Recomendações e boas práticas.
• O produto é fornecido com um cabo de energia.
Use apenas o cabo de energia fornecido com o
produto. NÃO use um cabo de energia projetado
para, ou fornecido com, um produto diferente.

• Consulte a seção Conexão de energia para obter
mais informações sobre como identificar os fios no
cabo de energia do produto e onde conectá-los.

• Consulte abaixo para obter mais informações
sobre a implementação para alguns cenários de
distribuição de energia comuns.

Importante: Ao realizar o planejamento e a
fiação, leve em consideração outros produtos no
sistema, alguns dos quais (por exemplo, módulos
de sonar) podem impor grandes picos de demanda
de energia no sistema elétrico da embarcação.

Observação: As informações fornecidas a
seguir são apenas para orientação, para ajudar
a proteger o produto. Elas abrangem sistemas
de energia de embarcações comuns, mas NÃO
abrange todos os cenários. Se não tiver certeza
sobre como fornecer o nível de proteção correto,
consulte um revendedor da Raymarine ou um
eletricista marinho profissional devidamente
qualificado.

Implementação — conexão direta com a bateria
• O cabo de energia fornecido com o produto
pode ser conectado diretamente à bateria da
embarcação através de um interruptor ou fusível
devidamente classificado.

• O cabo de energia fornecido com o produto pode
NÃO incluir um fio de drenagem separado. Se
esse for o caso, apenas os fios vermelho e preto
do cabo de energia precisam ser conectados.

• Se o cabo de energia fornecido NÃO for equipado
com um fusível sequencial, você DEVE instalar

um interruptor ou fusível devidamente classificado
entre o fio vermelho e o terminal positivo da
bateria.

• Consulte as classificações de fusível sequencial
fornecidas na documentação do produto.

• Se for necessário estender o comprimento
do cabo de energia fornecido com o produto,
certifique-se de observar a orientação dedicada
sobre Extensões do cabo de energia fornecida na
documentação do produto.

D13344-1

A

B

A Cenário A de conexão da bateria: adequado para uma
embarcação com um ponto de aterramento de RF
comum. Nesse cenário, se o cabo de energia do produto
for fornecido com um fio de drenagem separado, ele
deve ser conectado ao ponto de aterramento comum
da embarcação.

B Cenário B de conexão da bateria: adequado para uma
embarcação sem um ponto de aterramento comum.
Nesse caso, se o cabo de energia do produto for
fornecido com um fio de drenagem separado, ele deve
ser conectado diretamente ao terminal negativo da
bateria.

Implementação — conexão com um painel de
distribuição

D13348-1

• De maneira alternativa, o cabo de energia
fornecido pode ser conectado a um interruptor ou
comutador adequado no painel de distribuição da
embarcação ou em um ponto de distribuição de
energia instalado de fábrica.

• Esse ponto de distribuição deve ser alimentado a
partir da fonte de energia principal da embarcação
por um cabo 8 AWG (8,36 mm2).

• Em condições ideais, todos os equipamentos
devem ser conectados a fusíveis ou interruptores
térmicos devidamente classificados com a
proteção de circuito adequado. Nos locais em
que isso não for possível e mais de um item de
equipamento compartilhar um interruptor, use
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fusíveis sequenciais individuais para cada circuito
de energia para fornecer a proteção necessária.

• Em todos os casos, observe as classificações de
fusível/interruptor recomendadas fornecidas na
documentação do produto.

• Se for necessário estender o comprimento
do cabo de energia fornecido com o produto,
certifique-se de observar a orientação dedicada
sobre Extensões do cabo de energia fornecida na
documentação do produto.

Importante: Esteja ciente de que a classificação
adequada do fusível para o interruptor térmico ou
o fusível depende do número de dispositivos que
estão sendo conectados.

Aterramento
Certifique-se de observar a orientação sobre
aterramento separado fornecida na documentação
do produto.

Mais informações
A Raymarine recomenda que as boas práticas
sejam observadas em todas as instalações elétricas
da embarcação, conforme detalhado nas normas
a seguir:
• Código de prática BMEA para instalações elétricas
e eletrônicas em barcos

• Norma de instalação NMEA 0400
• Sistemas elétricos CA e CC em barcos ABYC E-11
• Inversores e carregadores de bateria ABYC A-31
• Proteção contra raio ABYC TE-4

Aviso: Aterramento não é
necessário
Este produto é totalmente isolado e NÃO
requer aterramento separado.

4.5 Conexão de rede
O scanner deve ser conectado a um visor
multifuncional Raymarine (MFD) compatível, via
Wi-Fi ou através de uma conexão física por cabo
RayNet. Uma vez conectado, o visor multifuncional
pode mostrar dados de eco do radar.

Conexão do visor multifuncional com fio
(RayNet)
Scanner conectado a um visor multifuncional usando
um cabo RayNet.

D13408-2

12 / 24 V

1

2

3

Item Descrição
1 Quantum™ Radome (para maior clareza, é

mostrada apenas a área de conexões inferior da
unidade).

2 Painel de conectores do visor multifuncional
Raymarine compatível (para maior clareza,
é mostrada apenas a área de conexões da
unidade).

3 Cabo de dados RayNet.

Conexão do visor multifuncional com Wi-Fi
Scanner conectado a um visor multifuncional usando
Wi-Fi.

1

2

3

12 / 24 V

D13410-2

Item Descrição
1 Visor multifuncional Raymarine compatível com

capacidade Wi-Fi.
2 Quantum™ Radome
3 Link de dados Wi-Fi.
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Consulte a seção Capítulo 7 Verificações e soluções
para problemas com o sistema e a documentação
do MFD para obter mais informações sobre como
configurar a conexão Wi-Fi entre o MFD e o scanner
Quantum™.

Configuração de vários visores multifuncionais
É possível usar um comutador de rede Raymarine
para conectar a unidade a mais de um visor
multifuncional.

3

54

2 2

1

12 / 24 V

2

D13409-2

Item Descrição
1 Quantum™ radome (para maior clareza, é

mostrada apenas a área de conexões inferior da
unidade).

2 Cabo RayNet.
3 Comutador de rede RayNet.
4 Painel de conectores do visor multifuncional

Raymarine compatível (para maior clareza,
é mostrada apenas a área de conexões da
unidade).

5 Painel de conectores do visor multifuncional
Raymarine adicional e compatível (para maior
clareza, é mostrada apenas a área de conexões
da unidade).

Para obter detalhes sobre o hardware e os cabos de
rede disponíveis, consulte Capítulo 11 Acessórios
e peças sobressalentes.
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Capítulo 5: Cabos e conexões (variante Quantum somente com
Wi-Fi)

Conteúdos do capítulo
• 5.1 Requisitos de Cabeamento gerais na página 36
• 5.2 Conexão de energia na página 37
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5.1 Requisitos de Cabeamento gerais

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.

Cabeamento
Os cabos precisam ser dispostos corretamente para
aprimorar 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 correntes altas,
• 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).

Ferritas de supressão
• Os cabos Raymarine podem ser pré-instalados
ou fornecidos com ferritas de supressão. São
importantes para um desempenho de EMC
correto. Se as ferritas forem fornecidas separadas
dos cabos (isto é, não forem pré-instaladas), é
necessário instalar as ferritas fornecidas usando
as instruções fornecidas.

• 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
pela Raymarine ou por seus revendedores
autorizados.

• 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.
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5.2 Conexão de energia

4

3 12

D13405-1

Observação: Um cabo adaptador em Y (número
da peça A80308) está disponível para as
instalações existentes que já utilizam um cabo
de alimentação/dados combinado a partir de um
radome digital ou HD colorido. O adaptador em
Y divide o cabo combinado existente para os
conectores de dados e de alimentação separados
usados pelo scanner.

Item Descrição Conecta-se a:
1 Cabo de alimentação. Conector de

alimentação do produto.
2 Cabo vermelho

(positivo)
Fonte de alimentação
do terminal positivo.

3 Conexão de 12 V/24 V
para fonte de
alimentação.

Fonte de alimentação.

4 Cabo preto (negativo) Fonte de alimentação
do terminal negativo.

Classificações de fusível sequencial e de
interruptor térmico
As classificações de fusível sequencial e de
interruptor térmico a seguir se aplicam a seu
produto:

Classificação de fusível
sequencial

Classificação do
interruptor térmico

5 A 3 A (se conectado apenas a
um dispositivo)

Observação:
• A classificação adequada do fusível para o
interruptor térmico depende do número de
dispositivos que estão sendo conectados.
Caso tenha dúvidas, consulte um revendedor
autorizado da Raymarine.

• O cabo de energia do seu produto pode ter um
fusível sequencial instalado. Se não tiver, você
deve adicionar um fusível sequencial/interruptor
ao fio positivo da conexão de energia dos
produtos.

Aviso: Aterramento não é
necessário
Este produto é totalmente isolado e NÃO
requer aterramento separado.

Extensão do cabo de energia
O produto é fornecido com um cabo de energia que
pode ser estendido, se necessário.
• O cabo de energia de cada unidade no sistema
deve ser passado como um cabo de comprimento
único separado com dois fios da unidade até a
bateria ou o painel de distribuição da embarcação.

• A Raymarine recomenda um calibre de fiomínimo
de 14AWG (2,08 mm2) para qualquer comprimento
de extensão de cabo.

• Para todos os comprimentos de extensão do cabo
de energia, verifique se há uma tensão mínima
contínua no conector de energia do produto de
10,8 V com uma bateria totalmente descarregada
a 11 V.

Importante: Esteja ciente de que alguns produtos
no seu sistema (como módulos de sonar) podem
criar picos de tensão em determinados momentos,
o que pode afetar a tensão disponível para outros
produtos durante os picos.

Distribuição de energia
Recomendações e boas práticas.
• O produto é fornecido com um cabo de energia.
Use apenas o cabo de energia fornecido com o
produto. NÃO use um cabo de energia projetado
para, ou fornecido com, um produto diferente.

• Consulte a seção Conexão de energia para obter
mais informações sobre como identificar os fios no
cabo de energia do produto e onde conectá-los.

• Consulte abaixo para obter mais informações
sobre a implementação para alguns cenários de
distribuição de energia comuns.

Importante: Ao realizar o planejamento e a
fiação, leve em consideração outros produtos no
sistema, alguns dos quais (por exemplo, módulos
de sonar) podem impor grandes picos de demanda
de energia no sistema elétrico da embarcação.

Observação: As informações fornecidas a
seguir são apenas para orientação, para ajudar
a proteger o produto. Elas abrangem sistemas
de energia de embarcações comuns, mas NÃO
abrange todos os cenários. Se não tiver certeza
sobre como fornecer o nível de proteção correto,
consulte um revendedor da Raymarine ou um
eletricista marinho profissional devidamente
qualificado.

Implementação — conexão direta com a bateria
• O cabo de energia fornecido com o produto
pode ser conectado diretamente à bateria da
embarcação através de um interruptor ou fusível
devidamente classificado.

• O cabo de energia fornecido com o produto pode
NÃO incluir um fio de drenagem separado. Se
esse for o caso, apenas os fios vermelho e preto
do cabo de energia precisam ser conectados.

• Se o cabo de energia fornecido NÃO for equipado
com um fusível sequencial, você DEVE instalar
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um interruptor ou fusível devidamente classificado
entre o fio vermelho e o terminal positivo da
bateria.

• Consulte as classificações de fusível sequencial
fornecidas na documentação do produto.

• Se for necessário estender o comprimento
do cabo de energia fornecido com o produto,
certifique-se de observar a orientação dedicada
sobre Extensões do cabo de energia fornecida na
documentação do produto.

D13344-1

A

B

A Cenário A de conexão da bateria: adequado para uma
embarcação com um ponto de aterramento de RF
comum. Nesse cenário, se o cabo de energia do produto
for fornecido com um fio de drenagem separado, ele
deve ser conectado ao ponto de aterramento comum
da embarcação.

B Cenário B de conexão da bateria: adequado para uma
embarcação sem um ponto de aterramento comum.
Nesse caso, se o cabo de energia do produto for
fornecido com um fio de drenagem separado, ele deve
ser conectado diretamente ao terminal negativo da
bateria.

Implementação — conexão com um painel de
distribuição

D13348-1

• De maneira alternativa, o cabo de energia
fornecido pode ser conectado a um interruptor ou
comutador adequado no painel de distribuição da
embarcação ou em um ponto de distribuição de
energia instalado de fábrica.

• Esse ponto de distribuição deve ser alimentado a
partir da fonte de energia principal da embarcação
por um cabo 8 AWG (8,36 mm2).

• Em condições ideais, todos os equipamentos
devem ser conectados a fusíveis ou interruptores
térmicos devidamente classificados com a
proteção de circuito adequado. Nos locais em
que isso não for possível e mais de um item de
equipamento compartilhar um interruptor, use

fusíveis sequenciais individuais para cada circuito
de energia para fornecer a proteção necessária.

• Em todos os casos, observe as classificações de
fusível/interruptor recomendadas fornecidas na
documentação do produto.

• Se for necessário estender o comprimento
do cabo de energia fornecido com o produto,
certifique-se de observar a orientação dedicada
sobre Extensões do cabo de energia fornecida na
documentação do produto.

Importante: Esteja ciente de que a classificação
adequada do fusível para o interruptor térmico ou
o fusível depende do número de dispositivos que
estão sendo conectados.

Aterramento
Certifique-se de observar a orientação sobre
aterramento separado fornecida na documentação
do produto.

Mais informações
A Raymarine recomenda que as boas práticas
sejam observadas em todas as instalações elétricas
da embarcação, conforme detalhado nas normas
a seguir:
• Código de prática BMEA para instalações elétricas
e eletrônicas em barcos

• Norma de instalação NMEA 0400
• Sistemas elétricos CA e CC em barcos ABYC E-11
• Inversores e carregadores de bateria ABYC A-31
• Proteção contra raio ABYC TE-4

Aviso: Aterramento não é
necessário
Este produto é totalmente isolado e NÃO
requer aterramento separado.
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Capítulo 6: Montagem

Conteúdos do capítulo
• 6.1 Montagem do scanner na página 40
• 6.2 Proteção do scanner de radar — embarcações à vela na página 41
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6.1 Montagem do scanner
Use um local de montagem que:
• Seja robusto o suficiente para suportar o scanner
Quantum™ em condições de mar.

• Atenda aos requisitos descritos na Posição do
scanner

Em seguida:
1. Fixe o modelo na plataforma de montagem,

assegurando que a seta no molde esteja
apontada para a frente da embarcação.

D13402-1

2. Perfure orifícios piloto de 3 mm nas quatro
posições mostradas no modelo.

3. Perfure os orifícios piloto com diâmetro de
10 mm.

4. Coloque o scanner Quantum™ na posição. Se
você o estiver ajustando em uma embarcação
plana, calce a parte traseira do scanner, de
modo que os pontos de feixe fiquem ligeiramente
para baixo e para frente quando o barco estiver
em repouso, de forma a compensar o arco ao
aumentar a velocidade de cruzeiro

D13403-2

1

2

Item Descrição
1 Plataforma de montagem, barco não plano

(instalação de nível)
2 Plataforma de montagem, planejamento de barco

(ângulo plano comum mostrado)

5. Antes de fixar o scanner na plataforma de
montagem, conecte o cabo de alimentação (e,

opcionalmente, um cabo de dados), garantindo
que todos os cabos estejam devidamente
roteados. Consulte a seção 4.3 Visão geral das
conexões para mais informações sobre como
fazer conexões e cabeamentos.

6. Certifique-se de que os parafusos tenham
uma inserção mínima na base do scanner de
16 mm (0,63 pol.) e uma inserção máxima de
22 mm (0,87 pol.) (permitindo arruelas), fixe o
scanner com os 4 parafusos, as arruelas planas
e as arruelas de pressão, conforme ilustrado. Se
necessário, utilize calços adequados e arruelas
extras para limitar o comprimento do parafuso
que entrará na base do scanner.

D13404-1

7. Aperte todos os parafusos com um torque de
15 Nm (133 lbf/pol.).

8. Prenda um cordão de segurança (não fornecido)
em sua embarcação e fixe a extremidade livre
ao scanner usando o ponto de fixação mostrado
na ilustração a seguir:

1

D13413-2

Item Descrição
1 Ponto de fixação do cordão de segurança.
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Observação: Se você estiver instalando o
scanner de radar em uma embarcação à vela,
pode ser necessária uma proteção adicional para
ele. Consulte 6.2 Proteção do scanner de radar
— embarcações à vela.

Scanners de múltiplos radares Quantum
Deve ser utilizado somente 1 (um) scanner de radar
Quantum™ por vez, por sistema em rede.
Se você tiver mais de um scanner de radar
Quantum™ instalado na embarcação e quiser
utilizá-los ao mesmo tempo, os visores
multifuncionais aos quais os scanners estiverem
conectados NÃO deverão ser ligados juntos em
rede. Isso se aplica aos scanners Quantum™

conectados com ou sem fio.

Vários scanners de radar — requisitos de
localização
Considerações de localização importantes ao
instalar vários scanners de radar na mesma
embarcação.
• Os scanners devem ser montados acima um do
outro, verticalmente separados por pelo menos
0,5 m (1,6 pés). Isso é aplicado a todos os locais
de instalação na embarcação.

• Vários scanners devem ser montados de forma
que minimize a interferência entre a largura do
feixe vertical dos 2 scanners.

• Em todos os casos, aponte para alcançar o
máximo de separação física possível, minimizando
qualquer possível interferência.

6.2 Proteção do scanner de radar —
embarcações à vela
Considerações adicionais aplicáveis ao instalar o
scanner de radar em uma embarcação à vela.
• Ao montar a unidade do scanner de radar no
mastro, verifique se ela não se deixa enganar
pelas velas, especialmente quando presa.

• Dependendo do tipo de embarcação à vela e do
plano de navegação, uma proteção do scanner de
radar deve ser fixada ao mastro se as velas ou o
aparelhamento tiverem contato com a unidade do
scanner de radar ou com o suporte de montagem.
Sem uma proteção adequada para o radar, podem
ocorrer danos graves no suporte de montagem
do radar e no próprio radar. Em casos extremos,
tais danos podem resultar na retirada do scanner
de radar do mastro. Portanto, recomendamos
a montagem da proteção do scanner de radar
adicional e separada com o suporte de montagem
do scanner de radar.

• Para evitar o risco de a unidade do scanner de
radar cair depois de ter sido danificada, o cordão
de segurança fornecido com o suporte do mastro
DEVE ser protegido adequadamente no mastro e
na unidade do scanner de radar, de acordo com
as instruções fornecidas com o suporte. Se um
cordão de segurança não for fornecido com o
suporte de montagem, entre em contato com seu
distribuidor local para obter as peças apropriadas.
NÃO conecte outro equipamento à unidade do
scanner de radar ou ao suporte.

• A Raymarine recomenda que você verifique
anualmente o estado e a segurança dos pés de
montagem do suporte, o cordão de segurança,
a proteção do scanner de radar e a própria
unidade do scanner de radar (ou de forma
mais frequente, dependendo das aplicações
ambientais). Quaisquer acessórios devem ser
substituídos conforme apropriado.

A ilustração a seguir mostra um exemplo de uma
instalação com um scanner de radar montado em
um suporte de montagem comum, uma proteção de
radar fixada ao mastro (separadamente do suporte
de montagem do radar) e cordões de segurança:
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1

12

1. Exemplo de um cordão de segurança comum.
2. Exemplo de uma proteção comum do scanner de

radar, fixada ao mastro de forma independente
do suporte de montagem do radar.

Observação: A proteção do radar na ilustração
acima é fornecida apenas como um exemplo. O
design e o posicionamento exatos da proteção do
radar são totalmente dependentes da natureza
da sua embarcação, plano de navegação e
ambiente de instalação. Por exemplo, para
algumas embarcações, é adequado colocar a
proteção acima do scanner de radar. Para outras
embarcações, pode ser mais apropriado ajustá-la
abaixo do scanner. A Raymarine não fornece
proteções de radar, mas recomenda que você
selecione uma proteção fixada diretamente ao
mastro e completamente separada para o suporte
de montagem do radar. Pode ser necessário ter
uma proteção de radar personalizada e projetada
para se adequar ao seu ambiente específico da
embarcação e da instalação. Entre em contato
com seu distribuidor local para mais informações.
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Capítulo 7: Verificações e soluções para problemas com o sistema

Conteúdos do capítulo
• 7.1 Procedimentos pós-instalação na página 44
• 7.2 Resolução de problemas na página 46
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7.1 Procedimentos pós-instalação
Antes de utilizar o produto, faça o seguinte:
• Verificações mecânicas.
• Inicialização e configuração inicial.

Verificações mecânicas
Antes de ligar o produto:
• Verifique se:
– Todos os parafusos de fixação estão bem
apertados e as anilhas de bloqueio mecânico
apropriadas estão no lugar.

– Todas as conexões estão bem feitas.
– Todos os cabos de conexão e os fios estão
seguros e protegidos conforme necessário.

• Peça ao seu instalador autorizado Raymarine
local para verificar a instalação.

Conectando a um scanner de radar no
RayNet
Depois de ter feito todas as conexões de alimentação
e de dados relevantes descritos na seção Cabos
e conexões, use o aplicativo de radar em um visor
compatível para realizar mais testes iniciais.
Para obter instruções detalhadas sobre como
realizar os testes iniciais, consulte o capítulo
Aplicações do radar do Manual de Operações do
seu visor.

Observação: Se você tiver um scanner de
radar variante somente Wi-Fi, consulte a seção
Emparelhamento com um radar Quantum usando
Wi-Fi para obter informações sobre a conexão a
um MFD via Wi-Fi.

Ligando o radar Quantum
Com o scanner de radar desligado e conectado a
um visor multifuncional (MFD) compatível:
1. No MFD, inicie o aplicativo do radar.

Uma caixa de mensagem é exibida indicando
que um scanner de radar está desligado ou "não
conectado".

2. Selecione Ligado na caixa de mensagem na tela.
O radar entrará no modo de espera.

3. Quando o radar estiver ligado, selecione Tx para
iniciar a transmissão.

Agora, as informações retornadas pelo radar serão
exibidas na tela.

Emparelhamento com um radar Quantum
usando Wi-Fi
Se o scanner de radar suportar uma conexão Wi-Fi,
conecte-o a um MFD LightHouseTM que também
ofereça suporte a Wi-Fi. Durante o emparelhamento,
as credenciais de Wi-Fi de todos os MFDs com Wi-Fi
ligado serão enviadas para o radar Quantum. Em

ciclos de energia subsequentes, o radar Quantum
será conectado automaticamente ao MFD com o
sinal mais forte.

Observação:
1. Durante a configuração inicial, você terá 10

minutos para ligar o radar ao MFD. Após esse
tempo, se não for feita nenhuma conexão, o
radar hibernará automaticamente. Caso isso
ocorra, desligue e ligue o radar para tirá-lo
do modo de hibernação e estabelecer uma
conexão.

2. Os MFDs em rede com o Wi-Fi ativado
somente após o período de emparelhamento
inicial enviarão as credenciais de Wi-Fi para o
radar quando o Wi-Fi estiver ligado.

1. Aplique a alimentação aos MFDs.
2. Ligue e, em seguida, habilite a conexão

Wi-Fi para os MFDs com o sinal mais forte,
identificados durante o levantamento do local de
pré-instalação. Normalmente, eles são os MFDs
mais próximos e/ou com a linha mais clara de
visão para o radar.

3. Aplique a alimentação ao scanner de radar.
4. Selecione o Radar Quantum no menu dos

Dispositivos Externos no MFD: (Tela inicial >
Configuração > Configurações do sistema >
Dispositivos externos > Radar Quantum).

5. Selecione Parear com o radar Quantum.
6. Se solicitado, selecione Ok para ativar a conexão

Wi-Fi do seu MFD.
7. Insira o SSID do radar (por exemplo,

Quantum_1234567) no campo SSID e a senha
(por exemplo, 901589f5) no campo Senha.
Consulte a seção Guardar sua senha Wi-Fi para
obter detalhes sobre como localizar o SSID e
senha.

Importante:
• Certifique-se de que o SSID e a senha sejam
inseridos exatamente como mostrado na
etiqueta do número de série fornecida com o
radar.

• O SSID é sempre composto da palavra
"Quantum", seguido por um sublinhado "_"
e pelo número de série com sete dígitos do
produto, (por exemplo, Quantum_1234567).

8. Selecione Conectar.
A conexão inicial pode demorar até 2 minutos
para ser concluída.

44 Quantum Radome



9. Selecione Ok no pop-up de conexão bem
sucedida.

10.Abra uma página do aplicativo do radar.

11. Verifique se o radar reportou o pop-up da
energia/transmissão com o qual ele acabou de
ser emparelhado.

12.Se o radar correto for relatado, selecione Tx
(Transmitir).

13.Se o radar reportado não for o scanner de
radar com o qual você acabou de emparelhar,
selecione o radar correto no menu: Menu >
Selecionar Radar: e selecione Tx no pop-up.

A imagem do radar pode ser exibida em todos os
MFDs em rede.

Conexão de ponto de acesso MFD quando
conectado ao Wi-Fi Quantum
Dependendo da variante MFD, você pode ser
impedido de ligar o equipamento a um ponto de
acesso Wi-Fi, caso um radar Quantum conectado
através do Wi-Fi estiver transmitindo no sistema.
MFDs das séries a, c, e e gS NÃO podem se
conectar a um ponto de acesso Wi-Fi se houver um
transmissor Wi-Fi conectado ao radar Quantum no
sistema. Para conectar esses MFDs a um ponto de
acesso Wi-Fi, o radar Quantum deve primeiro ser
colocado no modo de espera.
OS MFDs da série eS PODEM se conectar a um
ponto de acesso Wi-Fi enquanto estiverem ligados a
um transmissor Wi-Fi ligado do radar Quantum.

Modos de espera e hibernação para
conexões Wi-Fi
O scanner de radar tem 2 modos que podem,
inicialmente, impedi-lo de fazer o emparelhamento
com sucesso do radar para um MFD via Wi-Fi, caso
a conexão Wi-Fi entre os 2 dispositivos tenha sido
perdida. Esses modos fazem parte da operação
normal do scanner, mas é importante entender como
esses modos podem impactar de forma potencial o
processo de emparelhamento.
• Modo de hibernação — Se a conexão com o
MFD for perdida enquanto o scanner estiver no
Modo de espera, ele mudará para o modo de
hibernação em 30 minutos. Quando a conexão
com o MFD for restaurada, retorne o scanner
ao modo de espera utilizando a opção Ligar
Radar na tela de atalhos do MFD, acessível ao
pressionar momentaneamente o botão de energia
do MFD.

• Modo de espera — Se a conexão com o MFD
for perdida enquanto o scanner estiver no modo
Transmitir, ele mudará para o modo de espera
em 5 minutos. Quando a conexão com o MFD for
restaurada, retorne o scanner ao modo Transmitir
utilizando a opção Radar: Tx na tela de atalhos
do MFD.

Para obter uma descrição completa de todos os
modos de radar e símbolos de status associados
na tela, consulte o tópico Símbolos de status do
scanner de radar no capítulo Aplicação do radar do
Manual de Operações do MFD.

Guarde sua senha do Wi-Fi
Para conectar o radar usando o Wi-Fi (sem fio), você
precisará do SSID e da Senha da unidade.
Tanto o SSID quanto a senha são fornecidos na
etiqueta do número de série na parte inferior da
unidade e nas etiquetas do número de série das
peças fornecidas na caixa. Se preferir, faça uma
nota separada dessa informação e guarde-a em um
local seguro. Mantenha também a embalagem do
scanner de radar em um local seguro para referência
futura.

Instruções de operação
Para obter instruções operacionais detalhadas,
consulte a documentação fornecida com o visor.
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7.2 Resolução de problemas
As informações de resolução de problemas
fornecem possíveis causas e ações de correção
requeridas para problemas comuns associados às
instalações de equipamentos eletrônicos marinhos.
Todos os produtos Raymarine, antes de serem
embalados e enviados, são submetidos a amplos
testes e programas de garantia de qualidade.
Entretanto, se você tiver problemas com a operação
do seu produto, esta seção o ajudará a diagnosticar
e corrigir problemas para restaurar operação normal.
Se depois de consultar esta seção você ainda tiver
problemas com sua unidade, entre em contato com
o Suporte Técnico da Raymarine para obter mais
orientação.
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Procedimento de solução de problemas
Use a tabela a seguir para identificar problemas e
ações corretivas.

Sintoma Ação
Nenhuma conexão pode ser feita ao scanner. Verifique se o cabo de dados (se usado) está conectado nas duas

extremidades e está em boas condições.
Se estiver usando uma conexão Wi-Fi (sem fio) para a unidade de
scanner, verifique se você digitou o código de acesso Wi-Fi correto
para o SSID correspondente ao seu scanner. Tanto o SSID quanto
a senha Wi-Fi são fornecidos na embalagem do scanner e podem
ser encontrados na etiqueta do número de série na parte inferior da
unidade. Consulte a documentação do visor multifuncional (MFD)
para obter mais informações.
Se a unidade do scanner tiver sido desligada, ligue-a usando a opção
Ligar Radar na tela de atalho, acessível no MFD ao pressionar
momentaneamente a tecla de alimentação do MFD. A unidade do
radar será encerrada dentro de 30 minutos se uma conexão sem fio
(Wi-Fi) não puder ser feita a uma unidade de visor multifuncional
(MFD).
Certifique-se de que o disjuntor de fornecimento de energia térmica
não tenha disparado ou um fusível não esteja queimado. Se
necessário, troque o disjuntor ou substitua o fusível APENAS UMA
VEZ. Se o disjuntor continuar com problemas ou o fusível continuar
soprando, entre em contato com o revendedor autorizado Raymarine
para obter assistência.
Certifique-se de que o fornecimento de energia mantenha a tensão
correta quando o sistema é ligado.
Certifique-se de que todos os produtos no sistema tenham o software
correto. Acesse www.raymarine.com/software/ para encontrar
as atualizações de software mais recentes e o procedimento de
atualização de software para o seu produto.
Se o Quantum™ Radome estiver conectado ao visor multifuncional
(MFD) através de um comutador de rede SeaTalkhs ou RayNet,
verifique se:

• Todos os equipamentos relevantes estão conectados corretamente
ao comutador de rede.

• A fonte de alimentação do comutador da rede é satisfatória.
• O comutador de rede está em boas condições.
• Os cabos de rede estão bem conectados e em boas condições.

O rolamento exibido é diferente para o verdadeiro
rolamento.

Realize o procedimento de alinhamento de rolamento descrito no
Manual de Operações do MFD.

Guarde sua senha do Wi-Fi
Para conectar o radar usando o Wi-Fi (sem fio), você
precisará do SSID e da Senha da unidade.
Tanto o SSID quanto a senha são fornecidos na
etiqueta do número de série na parte inferior da
unidade e nas etiquetas do número de série das
peças fornecidas na caixa. Se preferir, faça uma
nota separada dessa informação e guarde-a em um
local seguro. Mantenha também a embalagem do
scanner de radar em um local seguro para referência
futura.

Verificações e soluções para problemas com o sistema 47

http://www.raymarine.com/software


Solução de problemas de Wi-Fi
Antes de solucionar problemas com a conexão
Wi-Fi, siga orientação de requisitos de localização
de Wi-Fi disponíveis nas instruções de instalação
relevantes e que realize um ciclo de desligar e
ligar/reinicializar os dispositivos com problemas.

Não é possível encontrar a rede
Possível causa Possíveis soluções
O Wi-Fi não está ativado nos
dispositivos no momento.

Ative o Wi-Fi em ambos
os dispositivos Wi-Fi e
verifique novamente as redes
disponíveis.

Alguns dispositivos podem
desligar automaticamente o
Wi-Fi quando esse recurso
não estiver em uso para
economizar energia.

Desligue e ligue/reinicialize
os dispositivos e verifique as
redes disponíveis.

O dispositivo não está
transmitindo.

1. Tente ativar a
transmissão de rede
do dispositivo usando as
configurações de Wi-Fi
no dispositivo ao qual
você está tentando se
conectar.

2. Você ainda pode se
conectar ao dispositivo,
quando ele não
estiver transmitindo,
inserindo manualmente
o nome Wi-Fi/SSID do
dispositivo e a senha
nas configurações de
conexão do dispositivo
ao qual você está
tentando se conectar.

Dispositivos fora de alcance
ou sinal bloqueado.

Aproxime os dispositivos
ou, se possível, remova as
obstruções e, em seguida,
verifique novamente as redes
disponíveis.

Não é possível se conectar à rede
Possível causa Possíveis soluções
Alguns dispositivos podem
desligar automaticamente o
Wi-Fi quando esse recurso
não estiver em uso para
economizar energia.

Desligue e ligue/reinicialize
os dispositivos e tente
reconectar.

Tentando se conectar à rede
Wi-Fi errada

Verifique se você está
tentando se conectar à rede
Wi-Fi correta. O nome da
rede Wi-Fi é mostrado nas
configurações de Wi-Fi no
dispositivo de transmissão (o
dispositivo ao qual você está
tentando se conectar).

Possível causa Possíveis soluções
Credenciais de rede
incorretas

Verifique se você está usando
a rede Wi-Fi correta. O nome
da rede Wi-Fi é mostrado nas
configurações de Wi-Fi no
dispositivo de transmissão (o
dispositivo ao qual você está
tentando se conectar).

Anteparas, deques e outras
estruturas pesadas podem
prejudicar e até mesmo
bloquear o sinal de Wi-Fi.
Dependendo da espessura
e do material utilizado, nem
sempre será possível passar
um sinal de Wi-Fi através de
certas estruturas

1. Tente reposicionar os
dispositivos de modo
que a estrutura seja
removida da linha
direta de visão entre os
dispositivos ou,

2. se possível, use uma
conexão cableada.

Interferência causada por
outros dispositivos Wi-Fi
habilitados ou dispositivos
habilitados para Bluetooth
mais antigos (Bluetooth e
Wi-Fi operam na faixa de
frequência de 2,4 GHz,
alguns dispositivos Bluetooth
mais antigos podem interferir
nos sinais de Wi-Fi).

1. Altere o canal de Wi-Fi
do dispositivo ao qual
você está tentando
se conectar e tente
novamente. Use
aplicativos de análise
de Wi-Fi gratuitos no
dispositivo para ajudá-lo
a escolher um canal
melhor (com menos
tráfego).

2. Desative
temporariamente
um dispositivo sem
fio de cada vez até
identificar o dispositivo
que está causando a
interferência.

Interferência causada por
outros dispositivos que
utilizam a frequência de 2,4
GHz. Veja a seguir a lista de
alguns dispositivos comuns
que usam a frequência de 2,4
GHz:

• Fornos de micro-ondas
• Lâmpadas fluorescentes
• Telefones sem fio/babás

eletrônicas
• Sensores de movimento

Desligue temporariamente
um dispositivo por vez até ter
identificado o dispositivo que
está causando a interferência
e, em seguida, remova ou
reposicione o dispositivo
responsável.

A interferência causada
por aparelhos elétricos e
eletrônicos e cabeamento
associado pode gerar um
campo eletromagnético que
pode interferir no sinal de
Wi-Fi.

Desligue temporariamente
um dispositivo por vez até ter
identificado o dispositivo que
está causando a interferência
e, em seguida, remova ou
reposicione o dispositivo
responsável.
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Conexão muito lenta e/ou que cai
constantemente
Possível causa Possíveis soluções
O desempenho do Wi-Fi
diminui com a distância,
assim, produtos mais
distantes receberão menos
largura de banda de rede.
Produtos instalados perto
de seu alcance máximo de
Wi-Fi operarão a baixas
velocidades de conexão,
sofrerão quedas de sinal ou
não se conectarão.

• Aproxime os dispositivos.
• Para instalações fixas,

como a Radar Quantum,
habilite a conexão Wi-Fi
em um MFD instalado
mais perto do dispositivo.

Interferência causada por
outros dispositivos Wi-Fi
habilitados ou dispositivos
habilitados para Bluetooth
mais antigos (Bluetooth e
Wi-Fi operam na faixa de
frequência de 2,4 GHz,
alguns dispositivos Bluetooth
mais antigos podem interferir
nos sinais de Wi-Fi).

1. Altere o canal de Wi-Fi
do dispositivo ao qual
você está tentando
se conectar e tente
novamente. Use
aplicativos de análise
de Wi-Fi gratuitos no
dispositivo para ajudá-lo
a escolher um canal
melhor (com menos
tráfego).

2. Desligue
temporariamente um
dispositivo por vez
até ter identificado o
dispositivo que está
causando a interferência
e, em seguida, remova
ou reposicione o
dispositivo responsável.

Interferência de dispositivos
em outras embarcações.
Quando estiver próximo de
outros navios, por exemplo,
quando ancorado em uma
marina, muitos outros sinais
Wi-Fi podem estar presentes.

1. Altere o canal de Wi-Fi
do dispositivo ao qual
você está tentando
se conectar e tente
novamente. Use
aplicativos de análise
de Wi-Fi gratuitos no
dispositivo para ajudá-lo
a escolher um canal
melhor (com menos
tráfego).

2. Se possível, mova sua
embarcação para um
local com menos tráfego
de Wi-Fi.

A conexão de rede foi estabelecida, mas não há
dados
Possível causa Possíveis soluções
Conectado à rede errada. Certifique-se de que

seus dispositivos estejam
conectados à rede correta.

Incompatibilidade do software
do dispositivo

Certifique-se de que ambos
os dispositivos estejam
executando o software mais
recente disponível.

É possível que o dispositivo
esteja com defeito

1. Tente atualizar o
software para uma
versão mais recente ou

2. tente reinstalar o
software.

3. Substitua o dispositivo
por um novo.

O aplicativo está lento ou não está executando
Possível causa Possíveis soluções
O aplicativo Raymarine não
está instalado

Instale o aplicativo móvel
acessando a loja de
aplicativos relevante.

A versão do aplicativo
Raymarine não é compatível
com o software MFD

Certifique-se de que o
aplicativo móvel e o software
MFD sejam das versões mais
recentes disponíveis.

Aplicativos móveis não
ativados no MFD

Habilite “Somente
visualização” ou “Controle
remoto” conforme necessário
para a configuração dos
aplicativos para dispositivos
móveis em seu MFD.

Recuperação de conexão Wi-Fi
Use o SSID e a senha fornecidos com o radar para
emparelhar o radar com o MFD. Se o SSID original
e a senha não forem localizados, siga as etapas a
seguir para tentar reconectar ao radar.
1. O radar armazenará as credenciais de Wi-Fi

(SSID e senha) dos últimos 10 dispositivos
emparelhados com ele. Isso significa que
você pode usar as credenciais de Wi-Fi de um
MFD previamente emparelhado com o radar
Quantum. Digite o nome da rede Wi-Fi do MFD e
a senha na página de emparelhamento do radar
Quantum e tente conectar. O nome do Wi-Fi
do MFD (SSID) e a senha estão localizados no
menu Wi-Fi: (Tela inicial > Configuração >
Configuração do sistema > Conexões sem
fio > Wi-Fi > Compartilhamento de Wi-Fi)

2. Se o método acima não funcionar, entre em
contato com o Suporte Técnico para obter mais
assistência.
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Capítulo 8: Manutenção

Conteúdos do capítulo
• 8.1 Manutenção na página 52
• 8.2 Instruções de limpeza da unidade na página 52
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8.1 Manutenção
Uma vez por ano:
1. Desligue o radar.
2. Remova um dos parafusos de fixação da antena

e as arruelas associadas.
3. Limpe o parafuso e as arruelas.
4. Substitua o parafuso e as arruelas associadas.
5. Repita os passos 1 a 4 para todos os parafusos

de fixação da antena.
6. Aperte todos os parafusos de fixação da antena

com um torque de 15 Nm (133 lbf/pol.).
Realize periodicamente estas outras tarefas de
manutenção com o radar desligado:
• Certifique-se de que a antena esteja firmemente
conectada à superfície de montagem.

• Verifique se todos os cabos conectados estão em
boas condições e bem fixos.

• Examine todos os cabos quanto a sinais de
escoriações, cortes ou outros danos.

Aviso: Altas tensões
Este produto pode conter altas tensões.
NÃO remova nenhuma tampa ou, de
outra forma, tente acessar qualquer
componente interno, a menos que
seja especificamente instruído na
documentação fornecida.

8.2 Instruções de limpeza da unidade
A unidade não requer limpeza regular. Entretanto,
se considerar necessário limpar a unidade, siga as
etapas abaixo:
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.
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Capítulo 9: Suporte técnico

Conteúdos do capítulo
• 9.1 Manutenção e suporte do produto Raymarine na página 54
• 9.2 Instruções de operação na página 55
• 9.3 Visualizando as informações do produto na página 55

Suporte técnico 53



9.1 Manutenção e suporte do produto
Raymarine
A Raymarine oferece um abrangente serviço de
suporte ao produto, bem como garantia, manutenção
e reparos. Você pode acessar esses serviços por
meio do site, telefone e e-mail da Raymarine.

Informações sobre o produto
Caso precise solicitar um serviço ou suporte, 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.

Manutenção e garantia
A Raymarine oferece departamentos de serviço
dedicados para garantia, serviço e reparos.
Não se esqueça de acessar o site da
Raymarine para registrar o seu produto
para os benefícios de garantia ampliados:
http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788.
Região Telefone E-mail
Reino Unido
(RU), EMEA e
Ásia-Pacífico

+44
(0)1329
246 932

emea.service@raymarine.com

Estados
Unidos (EUA)

+1 (603)
324 7900

rm-usrepair@flir.com

Suporte pela Web
Visite a área de "Suporte" do site da Raymarine
para obter:
• Manuais e Documentos — http://www.rayma-
rine.co.uk/display/?id=10125

• Perguntas e Respostas / Base de conhecimento
— http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/

• Fórum de suporte técnico — http://rayma-
rine.ning.com/

• Atualizações do software — http://www.rayma-
rine.com/software

Suporte por telefone e e-mail
Região Telefone E-mail
Reino Unido
(RU), EMEA e
Ásia-Pacífico

+44
(0)1329
246 777

support.uk@raymarine.com

Estados Unidos
(EUA)

+1 (603)
324 7900
(Ligação
gratuita:
+800 539
5539)

support@raymarine.com

Região Telefone E-mail
Austrália e Nova
Zelândia

+61 2
8977
0300

aus.support@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

França +33 (0)1
46 49 72
30

support.fr@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Alemanha +49
(0)40 237
808 0

support.de@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Itália +39 02
9945
1001

support.it@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Espanha +34 96
2965 102

sat@azimut.es
(Distribuidor autorizado
Raymarine)

Holanda +31
(0)26
3614 905

support.nl@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Suécia +46
(0)317
633 670

support.se@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Finlândia +358
(0)207
619 937

support.fi@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Noruega +47 692
64 600

support.no@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Dinamarca +45 437
164 64

support.dk@raymarine.com
(Subsidiária da Raymarine)

Rússia +7 495
788 0508

info@mikstmarine.ru
(Distribuidor autorizado
Raymarine)
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9.2 Instruções de operação
Para obter instruções operacionais detalhadas,
consulte a documentação fornecida com o visor.

9.3 Visualizando as informações do
produto
É possível visualizar informações sobre sua
unidade a partir do menu Diagnóstico em um
visor multifuncional compatível. Essa opção exibe
informações como o número de série do produto e a
versão do software.
Com a Tela inicial exibida:
1. Selecione Configuração.
2. Selecione Manutenção.
3. Selecione Diagnostics (Diagnóstico).
4. Selecione a opção Selecionar dispositivo.

Uma lista de dispositivos conectados é exibida.
5. Selecione o produto sobre o qual deseja

visualizar informações. Como alternativa,
selecione Exibir todos os dados para exibir
informações sobre todos os produtos conectados.
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Capítulo 10: Especificação técnica

Conteúdos do capítulo
• 10.1 Especificações técnicas na página 58
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10.1 Especificações técnicas
Aprovações
Aprovações: Certificação:
EUA: 47CFR FCC Parte 2 e Parte

80
Certificado de aprovação

Canadá: RSS238 Iss. 1
Certificado de aceitação
técnica

União Europeia e EFTA: Diretiva 1999/05/EC do
R&TTE
Certificado de opinião

Austrália/Nova Zelândia: Declaração de conformidade
ACMA
Nível de conformidade 3

Geral
Dimensões:
Diâmetro:
Altura:

541,0 mm
209,5 mm

Peso: 5,6 kg
Tensão de alimentação: 12 V cc ou 24 V cc nominal

Mínimo: 10,8 V cc
Máximo: 31,2 V cc

Consumo de energia: Modo (máximo) de
transmissão: 17 W
Modo de espera: 7 W
Modo de hibernação
(aplicado apenas aos radares
conectados via Wi-Fi): 2 W

Ambiental:
Impermeável a:
Intervalo de temperatura
operacional:
Intervalo de temperatura de
armazenamento:
Condições de
armazenamento adicionais:
Umidade:
Velocidade máxima do vento:

IPX6
-10°C a +55°C
-25°C a +70°C
Guardar na posição vertical;
não bloqueie as aberturas de
ventilação inferiores
Até 95% a 35°C
100 kts

Escalas de alcance: 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4,
1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 e
24 milhas náuticas

Transmissor
Tipo: O transmissor de estado

sólido de banda X com a
tecnologia de compressão de
impulsos

Frequência de transmissão: 9354 MHz a 9446 MHz
Saída de energia de pico: 20 W
Duplexer: Circulador
Larguras de pulso (3 dB): 40 ns a 14,7µs
Comprimentos de Chirp: 400 ns a 22 µs
Frequência de repetição de
pulso:

2083 Hz a 4167 Hz

Banda larga de Chirp: Até 32 MHz
Modo de espera: Rotação do scanner - OFF

Transmissão do scanner -
OFF
Link do Wi-Fi - ON

Receptor
Banda larga IF: 26 MHz
Figura de ruído: Menos de 4 dB

Antena
Tipo: Matriz de correção
Beamwidth (nominal) Horizontal: 4,9°

Vertical: 20°
Polarização: Horizontal
Velocidade de rotação: 24 rpm nominal
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Capítulo 11: Acessórios e peças sobressalentes

Conteúdos do capítulo
• 11.1 Acessórios do radar Quantum na página 60
• 11.2 Hardware de rede na página 60
• 11.3 Tipos de conectores de cabo de rede na página 61
• 11.4 Cabos e conectores RayNet a RayNet na página 62
• 11.5 Cabos adaptadores RayNet para RJ45 na página 63
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11.1 Acessórios do radar Quantum
Os seguintes acessórios estão disponíveis para o
scanner de radar Quantum™:

Acessórios
Item Número da peça
Cabo de energia de 10 m
(32,8 pés) Quantum™

A80309

Cabo de energia de 15 m
(49,2 pés) Quantum™

A80369

Cabo de dados de 5 m
(16,4 pés) Quantum™

A80274

Cabo de dados de 10 m
(32,8 pés) Quantum™

A80275

Cabo de dados de 15 m
(49,2 pés) Quantum™

A80310

Cabo de dados de 25 m
(82,0 pés) Quantum™

A80311

Cabo adaptador em Y
Quantum™

A80308

Junção de cabo RayNet A80162

Observação: Para mais informações sobre os
cabos e adaptadores adicionais RayNet, consulte
as seções 11.4 Cabos e conectores RayNet a
RayNet e 11.5 Cabos adaptadores RayNet para
RJ45.

11.2 Hardware de rede

Item

Núm-
ero da
peça Observações

Comutador de
rede HS5 RayNet

A80007 Comutador de cinco portas
para conexão de rede
de vários dispositivos
apresentando conectores
RayNet. Equipamentos
com conectores SeaTalkhs
RJ45 também podem ser
conectados usando cabos de
adaptador adequados.

Comutador de
rede SeaTalkhs
RJ45

E55058 Comutador de oito portas
para conexão de rede de
vários dispositivos SeaTalkhs
apresentando conectores
RJ45.

Acoplador cruzado
SeaTalkhs RJ45

E55060 • Permite a conexão direta
dos dispositivos SeaTalkhs
RJ45 a sistemas menores
em que um comutador não
é necessário.

• Permite a conexão de
dispositivos SeaTalkhs
RJ45 a um comutador de
rede HS5 RayNet (junto
com os cabos adaptadores
adequados).

• Permite que dois cabos
RJ45 SeaTalkhs sejam
unidos para estender seu
comprimento.

Recomendado para
instalações internas.

Importante: NÃO use
dispositivos de crossover
para conexões POE
(Power Over Ethernet,
Energia sobre Ethernet).

Acoplador de
Ethernet RJ45

R32142 • Permite a conexão direta
dos dispositivos SeaTalkhs
RJ45 a sistemas menores
em que um comutador não
é necessário.

• Permite a conexão de
dispositivos SeaTalkhs
RJ45 a um comutador de
rede HS5 RayNet (junto
com os cabos adaptadores
adequados).

• Permite que dois cabos
RJ45 SeaTalkhs sejam
unidos para estender seu
comprimento.
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Item

Núm-
ero da
peça Observações

Recomendado para
instalações externas.

11.3 Tipos de conectores de cabo de
rede
Há dois tipos de conectores de cabo de rede, o
RayNet e o RJ45 SeaTalkhs.

Conector RJ45 SeaTalkhs.

Conector RayNet.
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11.4 Cabos e conectores RayNet a RayNet

D13160-1

4

2 3

1

A80161 A62361 A80005 A62362 A80006
400 mm (1.3 ft) 2 m (6.56 ft) 5 m (16.4 ft) 10 m (32.8 ft) 20 m (65.6 ft)

A80162
100 mm (3.9 in)

R70014 A80262

Descrição Uso típico Quantidade
1 Cabo de conexão padrão RayNet

com um soquete (fêmea) RayNet em
ambas as extremidades.

Adequado para conectar todos os equipamentos RayNet
diretamente em visores multifuncionais LightHouse que
possuem um conector RayNet. Também pode ser usado
para conectar equipamentos RayNet por meio de um
comutador de rede RayNet (por exemplo, HS5).

1

2 Puxador de cabo RayNet (pacote
com 5).

Esses "manipuladores" são anexados com segurança à trava
de torção em cabos RayNet, permitindo que você puxe os
cabos por meio de conduítes e outros obstáculos.

5

3 Acoplador / adaptador de ângulo
direito RayNet a RayNet.

Adequado para conectar cabos RayNet em ângulos de
90º (ângulo reto) a dispositivos para instalações em que
o espaço é limitado. Por exemplo, use esse adaptador
para conectar um cabo RayNet a um visor multifuncional
quando não há espaço suficiente atrás do visor para o raio
de dobra usual do cabo exigido por um cabo RayNet padrão.
Esse adaptador inclui um soquete (fêmea) RayNet em uma
extremidade e um plugue (macho) RayNet em outra.

1

4 Cabo adaptador com um plugue
(macho) RayNet em ambas as
extremidades.

Adequado para juntar cabos (fêmea) RayNet para passagens
de cabo mais longas.

1
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11.5 Cabos adaptadores RayNet para RJ45

D13158-1

1

2

3

4

5

A80160
400 mm (1.3 ft)

A80151
3 m (9.84 ft)

A80159
10 m (32.8 ft)

A62360
1 m (3.28 ft)

A80276
3 m (9.84 ft)

A80272
400 mm (1.3 ft)

A80247
100 mm (3.9 in)

Descrição Uso típico Quantidade
1 Cabo adaptador com um soquete

(fêmea) RayNet em uma extremidade
e um soquete (fêmea) impermeável
em outra extremidade que aceita os
seguintes cabos com um plugue RJ45
SeaTalkhs de travamento (macho)
impermeável:

• A62245 (1,5 m).
• A62246 (15 m).

Um uso típico para este cabo adaptador é conectar um
módulo de sonar DSM300 a um MFD LightHouse, usando
todas as conexões de cabo impermeável. Este cabo
adaptador também aceitará os seguintes cabos RJ45
SeaTalkhs, embora o plugue RJ45 que se conecta na
extremidade do equipamento (por exemplo, DSM300) NÃO
será impermeável:

• E55049 (1,5 m).
• E55050 (5 m).
• E55051 (10 m).
• A62135 (15 m).
• E55052 (20 m).

1

2 Cabo adaptador com um soquete
(fêmea) RayNet em uma extremidade
e um soquete (fêmea) RJ45 em outra
extremidade, juntamente com uma
prensa de travamento para um ajuste
de vedação impermeável.

Conecte diretamente um scanner do radar Raymarine com
um cabo (macho) RJ45 SeaTalkhs a um comutador de rede
RayNet (por exemplo, HS5) ou MFD LightHouse.

1

3 Cabo adaptador com um plugue
(macho) RayNet em uma extremidade
e um plugue (macho) RJ45 SeaTalkhs
impermeável na outra.

Conecte um legado G-Series GPM-400, Widescreen
C-Series ou Widescreen MFD E-Series a um scanner do
radar Raymarine fornecido com um cabo de dados / energia
RayNet.

1

4 Cabo adaptador com um soquete
(fêmea) RayNet em uma extremidade
e um plugue (macho) RJ45
SeaTalkhsimpermeável na outra.

Conecte um legado G-Series GPM-400, Widescreen
C-Series ou Widescreen MFD E-Series a um comutador de
rede RayNet (por exemplo, HS5).

1

5 Cabo adaptador com um soquete
(fêmea) RayNet em uma extremidade
e um soquete (fêmea)RJ45 SeaTalkhs
na outra.

Conecte um MFD LightHouse a um receptor climático
/ comutador SR6 legado ou a um comutador de rede
SeaTalkhs legado com oito portas. Outro uso comum para
o cabo é em conjunto com um acoplador cruzado (E55060
ou R32142) para conectar produtos Raymarine com uma
conexão RJ45 (por exemplo, scanner do radar, câmera de
imagem térmica ou DSM300) a um MFD LightHouse ou
comutador de rede RayNet (por exemplo, HS5).

1
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