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RF40 roerstandterugmelder
Installatiehandleiding

De RF40 is een roerstandterugmelder, geschikt voor stuuurautomaatsystemen met 
een NAC-1 of NAC-2 autopilot-computer.

 ¼ Opmerking: de RF40 kan niet worden gebruikt met de NAC-3 autopilot-
computer.

De RF40 kan ook worden gebruikt met autopilot-computers die een analoge 
roerstandterugmelder-ingang hebben.

 ¼ Opmerking: verwijder de overbrengingshendel niet van de terugmelder-unit. 

 ¼ Opmerking: de unit is in de fabriek afgesteld en er hoeft bij installatie geen 
andere afstelling plaats te vinden dan hieronder beschreven. 

Montagelocatie
De RF40 unitA) wordt dicht bij het roer geplaatst en wordt mechanisch verbonden 
met de roerarm (B) of het roerkwadrant.
Selecteer een bevestigingslocatie voor de RF40 volgens de afbeelding

• X1 = X2: min. 150 mm (5,9 inch), max. 345 mm (13,6 inch)
• Y1 = Y2: min 44 mm (1,7 inch), max. 130 mm (5,1 inch)
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Installatie
De RF40 hendel (C) heeft twee sleuven voor de overbrengingsstang (D). Deze 
sleuven bieden maximale flexibiliteit voor de 1:1 mechanische overbrenging.
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1. Zet de roerarm (B) ongeveer in de middenpositie
2. Monteer de RF40 unit op een geschikt platform

• Indien nodig:
 - plaats blokken onder de RF40 om de hoogte van de overbrengingshendel 

aan te passen aan de hoogte van de roerarm.
 - kort de overbrengingsstang (D) in om de terugmelder-unit dichter bij de 

roerkoning te brengen
3. Draai de RF40 hendel naar de middenpositie

• de markeringen (E) op de unit en op de hendel moeten op één lijn liggen
4. Draai de RF40 unit zodanig dat de roerhendel evenwijdig is aan de roerarm
5. Stel de overbrengingsstang in op de binnenste limiet van de buitenste sleuf, 

indien mogelijk
6. Boor en tap de roerarm zodat de afmeting Y2 gelijk is aan de afmeting Y1
7. Bevestig het kogelgewricht op de roerarm en verbind de overbrengingsstang 

met het kogelgewricht op de roerarm
8. Draai de bevestigingsschroeven van zowel de RF40 als het kogelgewricht van de 

overbrengingsstang stevig vast.
9. Observeer de terugmelder-unit terwijl iemand anders het roer helemaal naar 

links en naar rechts beweegt en controleer of de mechanische overbrenging vrij 
kan bewegen.
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Bedrading
De RF40 is uitgerust met een kabel van 15 m (49 voet) met connectorA). 
De unit wordt aangesloten op de aansluiting met drie pinnen voor de 
roerstandterugmelder van de NAC-1/NAC-2 autopilot-computer (B).
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Functie Kleur

1 +5 V DC Rood

2 Signaal Geel

3 -0 V DC Zwart

Maattekeningen
RF40

177 mm (6.97”)

55 mm
(2.16”)

99 mm (3.90”)

65 mm
(2.56”)

Overbrengingsstang

345 mm (13.6”)
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Extra onderdeel
20193454 Overbrengingsstang

Technische specificaties
 ¼ Opmerking: de meest recente lijst met specificaties is beschikbaar op 

www.simrad-yachting.com

Fysieke specificaties

Afmetingen Zie afbeelding

Gewicht 0,5 kg (1,1 lbs)

Materiaal Arnite T06 200 PBT

Veilige kompasafstand 1,0 m (3,1 voet)

Montage Horizontaal, verticaal of ondersteboven

Kabel 15 m (49 voet) met connector

Overbrengingsstang Roestvrij staal 345 mm (13,6 inch) met 2 
kogelgewrichten

Elektrische specificaties

Voedingsspanning 5 V DC

Energieverbruik 2,5 mW

Milieu

Bedrijfstemperatuur -25 tot +55 °C (–13 tot +130 °F)

Opslagtemperatuur -30 tot +70 °C (–22 tot +158 °F)

Waterbestendigheid IP56

Interface

Roerhoek +/-120 graden

Uitgangssignaal 0 - 5 V DC

Weerstandswaarde 10 kOhm

Nauwkeurigheid +/-0,25° binnen +/-5°, anders +/-0,5°

Herhaalbaarheid +/-0,1°

*988-12046-001*


