
Watcheye S AIS Splitter

handleiding



Hartelijk dank voor uw aankoop van deze 
AIS-antennesplitter.

Dit product is ontworpen om u de beste prestaties en duurzaamheid te 

bieden, en we hopen dat het u vele jaren betrouwbare diensten kan 

verlenen. We streven voortdurend naar de hoogste kwaliteitsnormen. 

Als u problemen met dit product ervaart, vragen we u dan ook contact op 

te nemen met de leverancier, die u graag alle nodige hulp zal bieden.
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 Kennisgevingen
1 Kennisgevingen

1.1 Veiligheidswaarschuwingen

1.2 Algemene kennisgevingen

Veilige afstand van kompas

De veilige afstand ten opzichte van het kompas van dit apparaat is 0,5 m of meer voor een afwijking van 0,3°. 

RF-emissieverklaring

In de informatie in deze paragraaf is ervan uitgaan dat de AIS-antennesplitter op een klasse B AIS-transponder is aangesloten. 

Houd voorafgaand aan de installatie van de AIS-antennesplitter rekening met de waarschuwingen met betrekking tot RF-emissies die in
deze handleiding staan voor de VHF-radio die wordt gebruikt in combinatie met de AIS-antennesplitter. 

Let op: door de AIS-antennesplitter wordt radiofrequente elektromagnetische energie gegenereerd en uitgestraald. Installeer en bedien
deze apparatuur in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of
storing van de AIS-antennesplitter en/of de AIS-transponder waarop deze is aangesloten. 

Let op: bedien de AIS-antennesplitter nooit tenzij deze op een VHF-antenne is aangesloten. 

Voor maximale prestaties en minimale blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische energie, moet u ervoor zorgen dat de
antenne minimaal 1,5 m vanaf de AIS-antennesplitter wordt gemonteerd en op de AIS-antennesplitter is aangesloten voordat u de
stroom inschakelt. 

Het systeem heeft een MPE-radius (maximaal toelaatbare blootstelling) van 1,5 m. Voor het bepalen van deze waarde is uitgegaan van het
maximale vermogen van de AIS-transponder en een maximale versterking van de gebruikte antennes van 3 dBi.

Besteed bij het lezen van deze handleiding met name aandacht aan de waarschuwingen die met het driehoekige
waarschuwingssymbool aan de linkerzijde worden aangegeven. Dit zijn belangrijke mededelingen op het gebied van
de veiligheid, installatie en gebruik van het product. 

!

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding. !

Gebruik alleen deze AIS-antennesplitter in combinatie met een goedgekeurde AIS-transponder of -ontvanger die u bij
een vertrouwde leverancier hebt gekocht. !

Installeer deze apparatuur niet in een ontvlambare omgeving, zoals een machinekamer of in de buurt van brandstoftanks.!
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 Kennisgevingen
Monteer de antenne 3,5 m boven het dek om aan de RF-blootstellingseisen te voldoen. Voor antennes met een hogere versterking is 
een grotere MPE-radius vereist. Gebruik het apparaat niet als iemand zich binnen de MPE-radius van de antenne bevindt (tenzij zij van 
het antenneveld zijn afgeschermd door een geaarde metalen barrière). De antenne moet niet in hetzelfdegebied worden geplaatst 
of gebruikt als eventuele andere zendantennes. De vereiste impedantie van de antenne is 50 Ohm.

Garantie

Dit product wordt geleverd met een standaardgarantie zoals is omschreven in de bijgeleverde garantie-informatie. 

Verwijdering van dit product en de verpakking

Gelieve deze AIS-antennesplitter te verwijderen in overeenstemming met de Europese WEEE-richtlijn of de geldende lokale regels voor 
het verwijderen van elektrische apparatuur. 

We hebben alle mogelijke moeite gedaan om ervoor te zorgen dat de verpakking van dit product kan worden hergebruikt. Werp de 
verpakking op een milieuvriendelijke wijze weg. 

Nauwkeurigheid van deze handleiding

De AIS-antennesplitter kan van tijd tot tijd worden geüpgraded en latere versies van de AIS-antennesplitter komen daarom mogelijk niet 
exact overeen met deze handleiding. De fabrikant van dit product is niet verantwoordelijk voor gevolgen van weglatingen of 
onnauwkeurigheden in deze handleiding en alle andere documentatie die bij dit product is meegeleverd. 

Door welke pogingen dan ook om het product aan te passen of te beschadigen, vervalt de garantie. !
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 Over de AIS-antennesplitter
2 Over de AIS-antennesplitter
2.1 Over AIS

Het Automatische identificatiesysteem (AIS) voor de zeevaart is een rapportagesysteem voor locatie- en scheepsgegevens. Schepen die met
AIS zijn uitgerust, kunnen hun positie, snelheid, koers en andere informatie, zoals identiteit van het schip, automatisch en dynamisch
uitwisselen en regelmatig bijwerken met schepen die van een soortgelijk systeem zijn voorzien. De positie wordt afgeleid van het GPS (Global
Positioning System) en de communicatie tussen schepen gebeurt met digitale VHF-transmissies (Very High Frequency). 

Er zijn een aantal soorten AIS-apparaten:

• Klasse A transponders. Deze zijn vergelijkbaar met klasse B transponders, maar ze zijn ontworpen om in grote vaartuigen zoals
vrachtschepen en grote passagiersschepen te worden geplaatst. Klasse A transponders verzenden met een hogere VHF-signaalsterkte
dan klasse B transponders, en kunnen daardoor door schepen op grotere afstand worden ontvangen. Klasse A transponders zijn verplicht
op alle schepen die zwaarder zijn dan 300 ton bruto en op bepaalde typen passagiersschepen onder SOLAS-mandaat. 

• Klasse B transponders. Lijken in veel opzichten op klasse A transponders, maar zijn doorgaans goedkoper omdat er minder hoge
eisen aan de prestaties worden gesteld. Klasse B transponders verzenden met een lager vermogen en met een lagere
rapportagefrequentie dan klasse A transponders. 

• AIS-basisstations. AIS-basisstations worden door VTS (Vessel Traffic Services) gebruikt om de transmissies van AIS-transponders te
bewaken en te controleren. 

• AtoN-transponders (Aids to Navigation). AtoNs zijn transponders die op boeien of andere gevaren voor de scheepvaart worden
gemonteerd, en die gegevens over hun locatie uitzenden naar de omringende schepen. 

• AIS-ontvangers. AIS-ontvangers ontvangen doorgaans signalen van klasse A ontvangers, klasse B ontvangers, AtoNs en
AIS-basisstations, maar verzenden geen informatie over het schip waarop ze zijn geïnstalleerd. 

Omdat VHF-radio’s en AIS-apparaat binnen hetzelfde frequentiebereik werken en daarom hetzelfde type VHF-antenne nodig hebben,
is het mogelijk om met behulp van een AIS-antennesplitter één VHF-antenne voor beide apparaten te gebruiken. 

Deze AIS-antennesplitter is ontworpen om primair met klasse B AIS-transponders te werken, maar functioneert even goed met
AIS-ontvangers.

We raden het gebruik van deze AIS-antennesplitter in combinatie met klasse A transponders, AtoN-transponders of
AIS-basisstations niet aan. !
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 Over de AIS-antennesplitter
2.2 Inhoud van de doos

Afbeelding 1 toont de items die u bij de aankoop van de AIS-antennesplitter hebt ontvangen. De volgende paragrafen bevatten een kort
overzicht van elk item. Controleer of alle items aanwezig zijn en neem contact op met de leverancier als dat niet het geval is. 

Afbeelding 1     Items meegeleverd bij het product

• Snelstartgids

De snelstartgids is een handig overzicht van één pagina van het installatieproces. 

• Producthandleiding

De producthandleiding is dit document en moet worden gelezen voordat u de AIS-antennesplitter gaat installeren of gebruiken. 

• Aansluitkabel voor VHF-radio

Dit is de kabel om een VHF-radio aan te sluiten op de AIS-antennesplitter. De kabel is aan beide uiteinden voorzien van PL259-
connectors die op een SO239-connector op de VHF-radio moeten worden aangesloten. Heeft uw VHF-radio geen SO239-connector,
neem dan voor informatie over geschikte adapters contact op met de leverancier. 

• Aansluitkabel voor AIS-transponder

Dit is de kabel om een AIS-transponder aan te sluiten op de AIS-antennesplitter. Het ene uiteinde van de kabel is voorzien van een
BNC-connector (voor aansluiting op de AIS-antennesplitter), het andere kabeleinde is voorzien van een PL259-verbinding (voor
aansluiting op een AIS-transponder met een SO239 VHF-connector). Heeft uw AIS-transponder geen SO239-connector, neem dan
voor informatie over geschikte adapters contact op met de leverancier. 

Schroeven 
(pakket van 4)

Producthandleiding

AIS-antennesplitter

Voedings- en FM-kabel Accessoirekabels ( x2)

Garantie-
informatie

Snelstartgids

Product-cd
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 Over de AIS-antennesplitter
• AIS-antennesplitter eenheid

Afbeelding 2 toont een overzicht van de AIS-antennesplitter-eenheid. 

De AIS-antennesplitter heeft een aantal indicatoren die de gebruiker informatie bieden over de status van de AIS-antennesplitter. 
Raadpleeg paragraaf 4 voor meer informatie over de functies van de indicatoren. 

De montagegaten van de AIS-antennesplitter staan afgebeeld in Afbeelding 2. Raadpleeg paragraaf 3.2 voor meer informatie over de 
montage van de AIS-antennesplitter. 

• Voedings- en FM-kabel

De voedings- en FM-kabel wordt aangesloten op de AIS-antennesplitter voor de voeding en de antenne-ingang voor de FM-radio.

Elektrische verbindingen

De AIS-antennesplitter heeft de volgende elektrische verbindingen (zie Afbeelding 2). 

• Stroomtoevoer

• Aansluiting VHF-antenne

• Aansluiting VHF-radio

• Aansluiting AIS-transponder

• Aansluiting FM-radio
 

Afbeelding 2     Overzicht AIS-antennesplitter

Groen Geel Geel

Voeding en FM

VHF-antenneVHF-radio

AIS-transponder

Indicatorlampjes

MontagegatenMontagegaten
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 Installatie
3 Installatie
3.1 De installatie voorbereiden

Afbeelding 3 toont een typische installatieconfiguratie voor de AIS-antennesplitter. Maak uzelf bekend met de systeemelementen en 
hun aansluitingen voordat u het apparaat gaat installeren. 

Afbeelding 3     Typische installatieconfiguratie

VHF-antenne

Voedingsingang

VHF-radio

FM-radio

AIS-antenne-
splitter

GPS-antenne 
(optioneel)

Kaartplotter

Voedingsingang

NMEA 2000

Schakelaar

NMEA0183-apparaat

USB

Klasse B 
AIS-transponder
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 Installatie
Naast de items die bij de AIS-antennesplitter zijn geleverd, hebt u voor de installatie de volgende items nodig:

VHF-antenne

De AIS-antennesplitter werkt alleen als een geschikte VHF-antenne is aangesloten. Een standaard VHF-scheepsantenne, zoals een 
antenne die met VHF-voiceradio's wordt gebruikt, is voldoende. Houd rekening met de waarschuwingen in paragraaf 1 met betrekking 
tot het gebruik van antennes. 

VHF-radio

Als u een bestaande VHF-voiceradio rechtstreeks op een VHF-antenne hebt aangesloten, kunt u de VHF-radio loskoppelen van de 
VHF-antenne en ze beide aansluiten op de relevante connectors op de AIS-antennesplitter. 

AIS-transponder

Als u een bestaande AIS-transponder rechtstreeks op een VHF-antenne hebt aangesloten, kunt u de AIS-transponder loskoppelen van 
de VHF-antenne en ze beide aansluiten op de relevante connectors op de AIS-antennesplitter. 

De antennesplitter werkt alleen als de VHF-antenne, VHF-radio en AIS-transponder zijn aangesloten. 

FM-radio

De AIS-antennesplitter heeft ook aansluitingen voor de antenne van een FM-radio-ontvanger. De aansluiting van een FM-radio is 
optioneel.

Stroomkabel

De AIS-antennesplitter wordt geleverd met een twee meter lange stroomkabel. Als u langere kabels nodig hebt om de voedingsbron te 
bereiken, moet u ervoor zorgen dat de kabels geschikt zijn voor een stroomdoorvoer van gemiddeld maximaal 200 mA. Er zijn ook 
middelen meegeleverd om de kabels aan elkaar te koppelen. Hiervoor worden ScotchlokTM-connectors aanbevolen. 

3.2 Installatieprocedures

Controleer voordat u de AIS-antennesplitter gaat installeren of u alle aanvullende items bij de hand hebt die zijn beschreven in 
paragraaf 3.1. U wordt ten zeerste geadviseerd alle instructies in deze handleiding te lezen voordat u de installatie begint. 

Neem contact op met de leverancier voor advies als u na het lezen van deze handleiding bepaalde aspecten van het installatieproces 
niet begrijpt. 

In de volgende paragrafen wordt het installatieproces voor elk hoofdsysteemelement stap voor stap uitgelegd. 

Stap 1 - De AIS-antennesplitter installeren

Hanteer de volgende richtlijnen bij het selecteren van een locatie voor de AIS-antennesplitter:

• De AIS-antennesplitter moet worden gemonteerd op een afstand van minimaal 0,5 m van een kompas of ander magnetisch 
apparaat. 

• Er moet voldoende ruimte rond de AIS-antennesplitter zijn om de kabels om te leiden. Zie Afbeelding 4 voor meer informatie over de 
afmetingen van de AIS-antennesplitter. 

• De omgevingstemperatuur rond de AIS-antennesplitter moet worden gehandhaafd tussen -25 °C en +55 °C. 
Pagina 7



 Installatie
• De AIS-antennesplitter mag zich niet bevinden in een ontvlambare of gevaarlijke omgeving, zoals in een machinekamer of in de 
buurt van brandstoftanks. 

• De AIS-antennesplitter is volledig waterbestendig (beschermingsklasse IPx7); het wordt echter aanbevolen de AIS-antennesplitter 
niet gedurende langere perioden aan spatwater of onderdompeling bloot te stellen. 

• De AIS-antennesplitter kan zowel verticaal als horizontaal worden gemonteerd. 

• We raden u aan de AIS-antennesplitter in een 'onderdekse' omgeving te installeren.

• De AIS-antennesplitter moet op een locatie worden gemonteerd waar de indicatoren goed zichtbaar zijn, aangezien deze 
belangrijke informatie over de status van de AIS-antennesplitter verschaffen. 

Afbeelding 4     Afmetingen van de AIS-antennesplitter

140 mm

43 mm

10
0 
m
m

42
 m

m
128 mm
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 Installatie
 

Afbeelding 5     Montage van de AIS-antennesplitter
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 Installatie
Stap 2 - De VHF-antenne aansluiten

Leid de kabel van de VHF-antenne naar de AIS-antennesplitter en sluit deze aan op de VHF-antenne-aansluiting op de AIS-
antennesplitter (zie Afbeelding 6). 

Gebruik een standaard VHF-scheepsantenne of AIS-antenne bij de AIS-antennesplitter. Het connectortype op de AIS-antennesplitter is 
SO239. Voor de VHF-antenne die u hebt gekozen, is een PL259-connector nodig. Heeft uw VHF-antenne niet dit type connector, neem 
dan voor informatie over geschikte adapters contact op met de leverancier. 

Afbeelding 6     Positie van de VHF-antenne-aansluiting

Voeding en FM

VHF-antenneVHF-radio

AIS-transponder
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 Installatie
Stap 3 - De VHF-radio aansluiten

Leid de meegeleverde accessoirekabel voor de VHF-radio van de VHF-radio naar de AIS-antennesplitter en sluit deze aan op de VHF-
radio-aansluiting op de AIS-antennesplitter (zie Afbeelding 7). Als de meegeleverde kabel niet lang genoeg is, moet u contact opnemen 
met uw leverancier voor meer informatie over geschikte verlengsnoeren. 

Gebruik een standaard VHF-scheepsvoiceradio bij de AIS-antennesplitter. De antennesplitter is DSC-compatibel. 

Afbeelding 7     Positie van de VHF-radio-aansluiting

Voeding en FM

VHF-antenneVHF-radio

AIS-transponder
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 Installatie
Stap 4 - De AIS-transponder aansluiten

Leid de meegeleverde accessoirekabel voor de AIS-transponder van de AIS-transponder naar de AIS-antennesplitter en sluit deze aan 
op de AIS-transponderaansluiting op de AIS-antennesplitter (zie Afbeelding 8). Als de meegeleverde kabel niet lang genoeg is, moet u 
contact opnemen met uw leverancier voor meer informatie over geschikte verlengsnoeren. 

Gebruik een volledig goedgekeurde klasse B AIS-scheepstransponder of AIS-ontvanger bij deze AIS-antennesplitter. Hiervoor moet 
een SO239 VH-antenne-aansluiting met behulp van de meegeleverde accessoirekabel op de AIS-antennesplitter worden aangesloten. 

Afbeelding 8     Positie van de AIS-transponderaansluiting

Voeding en FM

VHF-antenneVHF-radio

AIS-transponder
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 Installatie
Stap 5 - De voeding en optionele FM-uitgang aansluiten

Voor de AIS-antennesplitter is een voeding van 12 V of 24 V nodig. Deze wordt doorgaans geleverd door de accu van het vaartuig.
We raden u aan geperste en gesoldeerde aansluitingen te gebruiken om de AIS-antennesplitter op de voedingsbron aan te sluiten.
We raden u aan de voedingsbron via een geschikte stroomonderbreker en/of zekeringblok van 1 A aan te sluiten. 

1. Sluit de rode draad aan op het positieve aansluitpunt van de voedingsbron. 

2. Sluit de zwarte draad aan op het negatieve aansluitpunt van de voedingsbron.

3. Sluit de witte draad aan op de antenne-ingang van de FM-radio.

4. Koppel de blauwe en groene draden en sluit deze aan op de aarding van de FM-radio-antenne.

Afbeelding 9     De voeding en optionele FM-uitgang aansluiten

Voedingsingang +

Voedingsingang -

FM-uitgang

FM geaard

Groen

Wit

Rood

Zwart

FM geaard

Blauw
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 Bediening
4 Bediening
De AIS-antennesplitter werkt automatisch. De gebruiker hoeft geen handelingen uit te voeren. 

Als de antennesplitter in gebruik is, worden de signalen die via de VHF-antenne worden ontvangen met zowel de AIS-transponder als 
de VHF-radio gedeeld. 

Als de AIS-transponder of de VHF-radio uitzendt, vangt de AIS-antennesplitter de transmissie automatisch op en wordt het signaal naar 
de antenne geleid. 

In het geval zowel de VHF-radio als de AIS-transponder tegelijkertijd uitzenden, geeft de AIS-antennesplitter prioriteit aan de VHF-radio. 

4.1 Indicatorfuncties

De AIS-antennesplitter bevat drie gekleurde indicatoren (zie Afbeelding 10). De staat van de indicatoren biedt informatie over de status 
van de AIS-antennesplitter. 

 

Afbeelding 10     Indicatorlocatie op de AIS-antennesplitter-eenheid

De indicatoren bieden de volgende functies:

• Vermogen - deze indicator brandt als het apparaat is ingeschakeld

• TX AIS - deze indicator knippert tijdens AIS-transmissies

• TX VHF - deze indicator knippert tijdens VHF-radiotransmissies

Let op: zowel de TX AIS- als de TX VHF-LED’s kunnen branden als de AIS-antennesplitter bij de hoge uitvoervermogeninstelling (25 W) 
wordt gebruikt bij bepaalde VHF-radiomerken. Dit is normaal en duidt niet op een fout.

De beide aangesloten apparaten kunnen niet tegelijkertijd uitzenden via één VHF-antenne. Als u via de VHF-radio 
praat, worden er geen AIS-positierapporten verzonden.!

Groen 
(Voeding)

Geel 
(AIS TX)

Geel 
(VHF TX)

Indicatorlampjes
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 Probleemoplossing
5 Probleemoplossing

Als u met behulp van de bovenstaande tabel het probleem niet kunt oplossen, moet u contact opnemen met de leverancier voor verdere
assistentie. 

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing

Voedingsindicator brandt niet Controleer de verbindingen met de voedingsbron en de zekering of 
stroomonderbreker

Controleer de polariteit van de verbindingen van de voedingsbron

Controleer het voltage van de voedingsbron

'VHF'-indicator brandt niet als de 
VHF-radiotelefoon uitzendt

Controleer of de antenne-uitgang van de VHF-radiotelefoon is aangesloten op de 
antennesplitteringang met de tekst 'VHF'

'AIS'-indicator brandt niet als de 
ALS-transponder uitzendt

Controleer of de antenne-uitgang van de AIS-transponder is aangesloten op de 
antennesplitteringang met de tekst 'AIS'

Hoorbare klik- of plofgeluiden van 
aangesloten FM-ontvanger

Dit is normaal en kan optreden tijdens VHF- of AIS-uitzending

VHF- of AIS-uitzendbereik is beperkt Een kleine vermindering van het uitzendbereik is normaal en wordt veroorzaakt 
door het invoegen van de antennesplitter

Zowel 'AIS'- als 'VHF'-indicator brandt tijdens 
uitzending met VHF-radio 

Dit is normaal voor sommige VHF-radiomerken en duidt niet op een fout. Dit heeft 
geen invloed op de werking van de antennesplitter
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 Specificaties
6 Specificaties

Parameter Waarde

Afmetingen 140 x 100 x 42 mm (L x B x H)

Gewicht 250 g

Voltage 9,6 tot 31,2 V gelijkstroom

Stroomverbruik <150 mA bij 12 VDC

VHF- en AIS- frequentiebereik 156 MHz tot 163 MHz

Verlies door invoegen voor AIS- en 
VHF-ontvangstpaden 0dB

0 dB

Verlies door invoegen voor AIS- en 
VHF-zendpaden

<1 dB

Max. ingangsvermogen, AIS-poort 12,5 W

Max. ingangsvermogen, VHF-poort 25 W

Min. ingangsvermogen, VHF-poort 100 mW

Impedantie AIS-, VHF- en antennepoort 50 Ohm

Impedantie FM-poort 75 Ohm

Omschakeltijd, ontvangst naar AIS-uitzending <10 us

Omschakeltijd, ontvangst naar VHF-uitzending <10 us

Bedrijfstemperatuur: -10 ºC tot +55 ºC

Beschermingsklasse voor water IPx7
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