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Hoofdstuk 10: AIS
Vereist een aansluitbare AIS-ontvanger en VHF-marifoon.
Als uw A-Serie Display is aangesloten op een geschikte Automatisch Identificatiesysteem (AIS)-ontvanger, hebt u 
toegang tot informatie die uitgewisseld wordt tussen andere met overeenkomstige apparatuur uitgeruste boten en 
kuststations. Deze informatie wordt gebruikt voor het snel, automatisch en nauwkeurig leveren van gegevens met 
betrekking tot gevaren en het voorkomen van aanvaringen. 
Naast dit hoofdstuk dient u de handleiding van uw AIS-ontvanger te lezen.

Inhoud
�  10.1 Achtergrondinformatie op pagina 116
�  10.2 Instellen AIS op pagina 117
�  10.3 Gebruik van AIS op pagina 117
�  10.4 Veilige zones op pagina 119
�  10.5 AIS-schermopties op pagina 120
�  10.6 Meldingen en alarmen op pagina 122
�  10.7 AIS-alarmen op pagina 122
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116 A-Serie display - Gebruikershandleiding

10.1  Achtergrondinformatie
AIS zendt informatie uit tussen vaartuigen en walstations op VHF-
frequenties op de maritieme band. Deze informatie wordt gebruikt 
voor het snel, automatisch en nauwkeurig leveren van gegevens om 
aanvaringen te vermijden. Het werkt ook in gebieden die de radar 
niet bestrijkt en kan kleinere (met AIS uitgeruste) vaartuigen 
ontdekken dan de radar.
AIS is geen vervanging voor radar, omdat het geen land- of 
navigatiebakens kan zien.

AIS-dataklassen
AIS-data is gedefinieerd als Klasse A of Klasse B. Het zenden en 
ontvangen van Klasse A data is voor grotere vaartuigen verplicht. 
Daardoor kunt u op uw AIS-display alle grotere vaartuigen zien. 
Niet alle AIS-ontvangers zullen alle informatie decoderen en niet 
alle Klasse A vaartuigen geven alle vereiste AIS-data. Sommige 
goedkopere AIS Klasse B ontvangers decoderen en verstrekken de 
naam van het schip, IMO-nummer en data van het vaartuig niet.
Klasse B data is van toepassing op kleinere schepen en is niet 
verplicht. Ga er niet van uit dat uw AIS de data van alle kleinere 
vaartuigen in uw gebied zal tonen.
De volgende informatie kan worden verzonden door een Klasse A 
AIS-systeem:
� Statische data: naam schip, type, MMSI-nummer, 

radioroepnaam, IMO-nummer, lengte, bundel en locatie GPS-
antenne.

� Vaargegevens: diepgang, lading, bestemming, ETA, andere 
relevante informatie.

� Dynamische data: tijd, positie, COS, SOG, gyrokoers, 
draaisnelheid, navigatiestatus.

� Dynamische rapporten: snelheid en status
� Meldingen: alarm en veiligheid
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Hoofdstuk 10: AIS 117

10.2  Instellen AIS
Voordat u AIS-doelen kunt zien, dient u de NMEA-poort correct in te 
stellen.

Opstarten AIS

1.  Houd de PAGE/MENU-knop ingedrukt om het Setup Menu te 
openen.

2.  Gebruik het trackpad om het menu System Setup te selecteren
3.  Scroll naar beneden en selecteer het menu System Integration
4.  Selecteer NMEA Port Setting
5.  Kies de juiste instelling.
6.  Druk op OK

10.3  Gebruik van AIS
AIS is een selecteerbare laag op de kaartapplicatie. 



1.  Als een kaartscherm actief is, drukt u op de PRESENTATION-
softkey.

2.  Druk op de softkey CHART LAYERS AND DATA en daarna op 
CHART LAYERS. 

3.  Gebruik het trackpad om ON te selecteren in de AIS Objects-
optie.

AIS-statusiconen
Statusiconen worden getoond in de databalk.

          

Geen recente AIS-meldingen. (Wordt ook getoond als er 
geen GPS-positiebepaling is).

Er zijn recente AIS-meldingen.

AIS-unit aan met actieve alarmen.

AIS-unit ingeschakeld en werkend maar alarm voor 
gevaarlijke en verloren doelen uitgeschakeld. 

D9
54
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1
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118 A-Serie display - Gebruikershandleiding

AIS Layer
Met het AIS Layer Setup Menu kunt u:
� Getoonde doeltypen selecteren (ALL of DANGEROUS).
� AIS-veiligheidsmeldingen in- of uitschakelen.
� Lijst met actieve AIS-alarmen weergeven.

Tonen van het AIS Layer Setup Menu

1.  Zorg dat de AIS LAYER op ON staat (zie Gebruik van AIS op 
pagina 117,).

2.  Houd de PAGE/MENU-knop ingedrukt.
3.  Selecteer AIS Layer Setup.

Het AIS-scherm
Met AIS uitgeruste vaartuigen (of AIS 'doelen') worden getoond als 
driehoekige symbolen. Er kunnen maximaal 100 doelen worden 
getoond.

Voor elk doel kunnen vectoren worden getoond. Deze vectoren 
geven de vaarrichting en draaisnelheid van het vaartuig aan en de 
afstand die gedurende een specifieke tijd gevaren wordt (COG/SOG 
vector). Doelen die met hun vectoren getoond worden, worden 
aangegeven als 'actieve doelen' en worden ingeschaald volgens de 
grootte van het vaartuig. 
U kunt ervoor kiezen alle doelen te tonen of alleen de gevaarlijke 
(zie pagina 118).
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Hoofdstuk 10: AIS 119

AIS-doelsymbolen
Hieronder vindt u een overzicht van AIS-doelsymbolen.

Weergeven van AIS-informatie
U kunt informatie met betrekking tot individuele AIS-doelen tonen. 

AIS-data voor een geselecteerd doel bekijken

1.  Markeer het AIS-doel met de cursor.
2.  Selecteer de gewenste data in de werkbalk.

10.4  Veilige zones
Een veilige zone is een cirkelvormig gebied rond uw boot. Als een 
AIS-doel (d.w.z. een vaartuig dat AIS-data uitzendt) dit gebied 
binnenkomt, beschouwt uw A-Serie dit als gevaarlijk en zal een 
overeenkomstig alarm activeren. De omtrek van de veilige zone 
verschijnt op het scherm als een rode cirkel rond het icoon van uw 
vaartuig.
Het systeem controleert de veilige zone en beschouwt een doel als 
gevaarlijk wanneer het binnen de gespecificeerde omtrek van de 
veilige zone komt. De volgende criteria worden hiervoor gebruikt:
� CPA.
� TCPA.
Als het systeem een gevaarlijk AIS-doel herkent:
� Het doelsymbool wordt rood en knippert.
� Op het scherm wordt een waarschuwing getoond.
� Er klinkt een alarm (als dat in het Setup Menu aan staat).

Instellen van een AIS veilig gebied.

1.  Druk op de TARGET TRACKING-softkey.
2.  Druk op de AIS OPTIONS-softkey. De dialoogbox AIS Options 

verschijnt.
3.  Selecteer Own Vessel Safe Zone en stel de radius van de veilige 

zone voor uw boot in.
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120 A-Serie display - Gebruikershandleiding

Veilige-zonealarm
Dit is een hoorbaar alarm dat klinkt wanneer een doel de veilige 
zone van uw vaartuig binnenkomt en gevaarlijk wordt. 
Het alarm klinkt ongeacht doelstatus, weergave of de status van het 
veilige gebied. De huidige status van het AIS-alarm wordt getoond 
door het AIS-icoon in de databalk.

Time to safe zone
De functie Time to Safe Zone berekent hoe lang met AIS uitgeruste 
schepen er over zullen doen om uw veilige zone te bereiken, op 
basis van hun AIS-data.

Instellen van de Time to Safe Zone

1.  Druk op de TARGET TRACKING-softkey.
2.  Druk op de AIS OPTIONS-softkey. De dialoogbox AIS Options 

verschijnt.
3.  Selecteer Time to Safe Zone en stel de vereiste tijd in.
4.  Druk op OK.

10.5  AIS-schermopties

Tonen van AIS-vectoren
De functie AIS vector geeft u de volgende data voor geselecteerde 
doelen:
� Een COG/SOG-vector die de voorspelde afstand aangeeft die 

een vaartuig binnen een gegeven tijdsduur zal afleggen.
� Grafische weergave van koers en draairichting.

AIS-vectoren in- en uitschakelen

1.  Markeer het AIS-doel waarvan u de vectoren wilt tonen.
2.  Switch naar de gewenste setting op de AIS VECTOR-softkey.

Tonen van veiligheids-kritische AIS-data
Doelgegevens die cruciaal zijn voor de veiligheid, zoals COG, SOG, 
CPA en TCPA kunnen worden getoond in een labeltje naast elk 
doel. U kunt deze data aan- en uitzetten of zo instellen dat deze 
automatisch getoond wordt als de cursor op het doel staat.

Weergeven van AIS-data

1.  Markeer een AIS-doel.
2.  Switch naar de gewenste setting op de AIS DATA-softkey:

AUTO (standaard): veiligheids-kritische data die getoond wordt 
als de cursor op het doel staat.
ON: veiligheids-kritische data wordt constant getoond.
OFF: veiligheids-kritische data wordt nooit getoond.
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Hoofdstuk 10: AIS 121

AIS-lijst
De AIS-lijst geeft data voor het vermijden van aanvaringen voor het 
gemarkeerde doel:

Tonen van de AIS-lijst

1.  Maak een kaartscherm actief, met AIS Layer aan.

1.  Druk op de AIS OPTION-softkey.
2.  Druk op de TARGET TRACKING-softkey.
3.  Selecteer AIS LIST.

Full AIS data
Full AIS data voor een individueel doel bevat statische, dynamische 
en vaartgerelateerde gegevens.

Volledige AIS-data van een doel weergeven

1.  Markeer het doel met de cursor.
2.  Druk op de VIEW FULL AIS DATA-softkey.

of

1.  Selecteer het doel in de AIS-lijst.
2.  Druk op de VIEW FULL AIS DATA-softkey.

AIS Options softkey
De AIS OPTIONS-softkey geeft een aantal configuratie-instellingen.

Parameter Opties

Vector Length
De gespecificeerde tijdsduur voor het trekken van 
een vectorlengte.

0,5min, 1 min, 3 min, 
6min, 12min, 30 min, 60 
min

Own vessel safe zone
De veilige zone is een ring rond uw boot 
waarbinnen een doel als gevaarlijk wordt 
beschouwd als dit binnen een gespecificeerde 
afstand komt (CPA). 

0,1 nm, 0,2nm, 0,5nm, 
1,0 nm, 2,0nm

Time to safe zone
Als een doel binnen deze tijd uw zone binnenkomt, 
wordt het beschouwd als gevaarlijk.

3 min., 6 min., 12 min., 
24 min.

Safe zone ring
Bepaalt of de ring rond de veilige zone op het 
scherm getoond of verborgen wordt.

Visible
Hidden
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