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Motor Management

Overzicht

De manier van gasgeven is afhankelijk van het type motor. Vaak is bij 
moderne brandstofmotoren elektronisch gasgeven mogelijk. Dit kan 
doormiddel van een voltage/amperage of Can-bus signaal.
Indien elektronisch gasgeven niet beschikbaar is, passen wij de Navio920 
toe.

Tevens moet de koppeling elektrisch zijn. Vraag naar de mogelijkheden 
indien niet aanwezig.
Als de koppeling het toelaat, is varen in trolling mogelijk.

Benodigdheden:
- 1x Navio260 Gashandel (Meerdere stuurstanden mogelijk);
- 1x Navio920;
- 1x besturingskast.

Stabilizers
Hydrosta stabilizers worden hoofdzakelijk geleverd met een Navio301 
display. Op dit display kan de gevoeligheid en afstelling worden
geregeld.

Benodigdheden:
- 1x Navio301 display;
- 1x Navio820 Girosensor;
- 1x Inklinometer (elektronische waterpas);
- 1x besturingskast.

Afstandsbediening
Met de afgebeelde afstandbediening is uw complete schip te besturen. 
Via de Navio202 kunt u de verschillende stuurmodes (Servo, Giro en A.P.)
bedienen en met de knoppen kunt u de koppeling bedienen. Boeg- en 
hekschroef bediening is mogelijk. Met de fraaie en nauwkeurige
gashendel heeft u de PK’s in de hand. 
De afstandbediening is niet draadloos. Dit raden wij u ook niet aan in 
verband met de veiligheid. Wel heeft de kabel maar vier aders (voeding, 
Can-bus) en is daarmee flexibel.

Met deze afstandbediening kunt u het schip zowel op de boeg
besturen als ook op de achtersteven. 

Navio-componenten
Of het nu om een stuurautomaat of motormanagement gaat, met de Navio-lijn maakt u de besturing van een schip compleet. Alle Navio producten 
kunnen aan elkaar gekoppeld worden door middel van het CAN-bus systeem. Hiervoor worden connectoren gebruikt, wat de installatie
vereenvoudigt. Uiteraard is de gehele Navio-lijn waterdicht en ontwikkeld volgens één ontwerp. Alle knoppen en displays lichten blauw op als het 
donker is. De complete lijn bestaat uit bedieningshendels, bedieningssystemen, motormanagementsystemen, monitoren en andere elektronische 
componenten. Alles in de vertrouwde Hydrosta kwaliteit (zie ook het Navio overzicht).


