
BOORDNETWERK

als gps-data (low speed NMEA). En dat blijkt best prak-
tisch: de gecombineerde high speed-uitgang hebben we 
aangesloten op de serieel/wifi-converter en de low speed 
gps-data-uitgang zit vastgeknoopt aan de vaste marifoon 
om bij een DSC-alarmoproep de gps-coördinaten mee te 
kunnen sturen.
Al die data zijn natuurlijk leuk, maar hoe maak je die 
 gegevens zichtbaar op een elektronische kaart? Daarvoor 
draaien op de mini-pc twee navigatieprogramma’s: 
NVcharts en OpenCPN, waarbij OpenCPN via een plug-in 
gebruikmaakt van de kaarten van NVcharts. Zowel de gps- 
als AIS-data worden mooi weergegeven op de duidelijke 
kaarten. Op de tablet draaien de programma’s iSailor en 
NVcharts.

In nood
Mochten we ooit in de problemen raken met ons boord-
netwerk, dan is er ook een back-up: een hand-gps- 
ontvanger die normaal gebruikt wordt als snelheidsmeter, 
maar die je in geval van nood ook via usb kunt aansluiten 
op de mini-pc. En voor het geval de mini-pc ooit zonder 
spanning komt te zitten, hebben we een kleine 12V-7Ah 
back-up loodaccu achter de hand. En als écht alle elektro-
nica uitvalt, dan hebben we nog altijd een aantal actuele 
kaarten van zowel NV Charts als Imray aan boord.” 

daarop aangesloten een gps-ontvanger. 
Aangezien onze AIS-ontvanger beschikte 
over een ingebouwde multiplexer, leverde 
het apparaat op de NMEA- en usb-uitgang 

gecombineerde data 
van gps en AIS. Om 
storing door aard-
lussen te voorkomen 
had ik de mini-pc via een serieel/
usb-converter aangesloten op de 
NMEA-uitgang van de ontvanger.
Al snel ontstond de behoefte om de 
data via wifi beschikbaar te maken, 
zodat ik de data ook zou kunnen 
 ontvangen op een tablet. In eerste 
instantie keek ik naar maritieme 
serieel/wifi-converters, maar die 
bleken veel te complex en te duur 
voor mijn toepassing. Gelukkig  
vond ik een goedkopere oplossing: 
de HLK-RM04-module. Deze module 

zet seriële data om naar wifi en is eenvoudig instelbaar via 
een webinterface. Het apparaatje is te koop bij meerdere 
Chinese internetwinkels en kost zo’n 15 euro. Voor wie het 
interessant vindt: op mijn website (www.virtualware.nl) 
kun je alle details vinden over ons navigatiesysteem en 
hoe je deze module kunt aansluiten en instellen. En zo 
hebben we nu al weer een paar jaar een betrouwbare en 
stabiele beschikbaarheid van gps- en AIS-data via wifi op 
zowel de mini-pc, als de tablet en mobiele telefoon.

Extra veilig
Voor extra veiligheid op zee zijn we later overgegaan  
op een AIS-transponder. Het door ons gebruikte type 
beschikt over twee NMEA-ingangen en uitgangen en levert 
zowel gecombineerde gps- en AIS-data (high speed NMEA) 

GEBRUIKTE APPARATUUR
•  Advansea RX100 AIS-ontvanger
•  Em-Trak B100 AIS-transponder
•  HLK-RM04 module op testboard
• NMEA wifi-converter
•  Navilock NL-604P gps-ontvanger
•  PC-Nautic gps-aansluitblokje
•  Standard Horizon GX1100E marifoon
•  Garmin GPSmap 60cx hand-gps 

ontvanger
•  Pipo X9 mini tablet-pc (Windows 10)
•  Samsung-tablet type 10.1 2016 

(Android 7)

Gps-aansluitblokje.

HLK-RM04  
in kastje met  

12V/5V-  
converter.

De HLK-RM04-
module zet 
seriële data om 
naar wifi.

Navigatiehoek 
van TinTin.
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