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Geral
A bússola Precision-9 foi concebida para fornecer dados de direção magnética em 
embarcações à vela e a motor. Liga-se à rede NMEA 2000 da embarcação e pode ser 
configurada e controlada a partir de outras unidades existentes na rede. A bússola 
Precision-9 fornece dados de rumo magnético, que podem ser utilizados para controlo 
de direção por piloto automático, e dados de taxa de viragem, inclinação longitudinal, 
inclinação transversal e movimento vertical.

 ¼ Nota: a inclinação longitudinal e a inclinação transversal são referidas como Heel e Trim nos 
produtos B&G.

Instalação
A bússola Precision-9 pode ser instalada numa superfície plana ou numa divisória, em 
posição longitudinal ou transversal em relação à embarcação. Selecione uma localização 
sólida e livre de vibrações (tanto quanto possível) para a montagem e o mais próxima 
possível do centro de inclinação transversal e longitudinal da embarcação, ou seja, 
junto à linha de água. Deverá ficar o mais afastada possível de interferências magnéticas 
perturbadoras, por exemplo, motores (mín. 2 metros), cabos da ignição, outros objetos 
metálicos de grandes dimensões e, especialmente, a unidade de acionamento do piloto 
automático. Nas embarcações com casco em aço, pode ser montada 0,75 - 1 m (2,5 - 3,3 
pés) acima da casa do leme, sobre um suporte antimagnético, se não existirem outras 
opções disponíveis.

 ¼ Nota: nunca monte a bússola invertida na vertical! O sensor deve ficar tão nivelado na 
horizontal quanto possível.

Utilize o kit de montagem fornecido, incluindo o modelo de montagem, e faça os orifícios 
através do centro das ranhuras.

A bússola pode ser montada diretamente 
sobre uma superfície horizontal ou numa 
parede com um suporte.

1. Quando colocar a bússola no local em 
que ficará, não aperte os parafusos de 
montagem totalmente (aperte apenas 
até meio).

2. Ajuste fisicamente a orientação da 
bússola de modo a ficar paralela à 
linha de meia nau.

3. Aperte totalmente os parafusos de 
montagem para fixar a bússola.
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Cablagem 
A bússola Precision-9 deve ser ligada ao barramento central da rede NMEA 2000 através 
do conector em T.

Configuração
Para oferecer o melhor desempenho possível, a bússola deve ser calibrada e todos os 
desvios devem ser compensados. 
A configuração tem de ser efetuada a partir de uma unidade de visualização adequada. 
Dependendo da unidade, o acesso à configuração encontra-se disponível a partir da caixa 
de diálogo Informações do dispositivo (MFDs) ou a partir de uma secção de calibração 
dedicada no menu de definições da unidade (p. ex., o AP44).

Exemplo 1: Simrad MFD

Exemplo 2: AP44

 ¼ Nota: se tiver uma unidade de visualização Navico e não conseguir encontrar uma forma de 
configurar a Precision-9, verifique se existe uma atualização de software disponível para a sua 
unidade.

Calibração
Uma boa calibração compensa o desvio (campo magnético local) a bordo da embarcação 
e adapta os sensores à intensidade do campo magnético terrestre para proporcionarem 
uma resolução ótima.
A bússola suporta dois modos de calibração:

 - Calibração automática
 - Calibração manual

 ¼ Nota: para obtenção de bons resultados, a configuração da bússola deve ser efetuada em mar 
calmo, com pouco vento e com pouca corrente. Certifique-se de que existe água livre suficiente 
à volta da embarcação para fazer uma volta completa.

 ¼ Nota: se a embarcação tiver viajado uma grande distância e se encontrar num local onde 
o campo magnético terrestre é significativamente diferente do existente no local onde foi 
calibrada anteriormente, poderá ser necessário efetuar uma nova calibração para se obter um 
excelente desempenho. Isto deve-se ao facto de a intensidade do campo magnético variar de 
local para local.
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Calibração automática
Neste modo, a bússola obtém dados magnéticos continuamente e tenta determinar 
os parâmetros de calibração ótimos. O estado da calibração atual e os possíveis avisos 
podem ser vistos no menu de configuração. 
Existem 4 modos diferentes que têm comportamentos ligeiramente diferentes. Em 
todos os modos, a recolha de dados é contínua e estão sempre a ser calculados novos 
parâmetros de calibração. A diferença reside no modo e no momento de utilização dos 
novos parâmetros.
O modo predefinido é o modo Auto e a maioria dos utilizadores não precisará de mudar. 
No entanto, se desejar certificar-se de que a bússola não alterará a sua calibração, pode 
bloquear os parâmetros quando estiver satisfeito com o desempenho.
Selecione a opção Configurar para aceder à caixa de diálogo Configuração do dispositivo.

O modo de calibração automática da bússola é selecionado na lista pendente.

Auto
Serão aplicados novos parâmetros de calibração apenas quando os parâmetros existentes 
não forem válidos.

Locked (Bloqueada)
Neste modo, a bússola não alterará os parâmetros que estiverem a ser utilizados. Se forem 
determinados novos parâmetros que sejam considerados melhores do que os atuais, surgirá 
um texto de aviso: Parameters in use are not valid (Os parâmetros em uso não são válidos).

On (Ativa)
Serão aplicados novos parâmetros de calibração sempre que forem considerados 
melhores do que os existentes.

Off (Inativa)
Neste modo, não são utilizados parâmetros de calibração automática e a bússola utiliza a 
calibração manual.

Estados e avisos
Os estados e avisos são apresentados na caixa de diálogo de configuração.

Estados Descrição

Is not calibrated 
(Não está calibrada)

Os dados magnéticos não tratados necessários ainda não foram 
obtidos.

Is calibrating (Está a 
calibrar)

Foram encontrados novos parâmetros de calibração e estão a 
ser aplicados.

Is calibrated (Está 
calibrada)

Os parâmetros de calibração foram determinados e estão a ser 
utilizados.

- - - A calibração automática está desativada.

Avisos Descrição

First calibration in 
progress (Primeira 

calibração em curso)
Os dados da primeira calibração estão a ser obtidos. 
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Avisos Descrição

No warning (Sem 
aviso) O desempenho dos parâmetros atuais é considerado bom.

Parameters in use 
are not valid (Os 

parâmetros em uso 
não são válidos)

Os parâmetros atuais não são válidos. Se esta mensagem 
aparecer e a bússola estiver no modo Locked (Bloqueada), deve 
colocar a bússola no modo On (Ativa) ou Auto pelo menos 
temporariamente para que possa mudar os parâmetros. 

- - - A calibração automática está desativada. 

Calibração manual
Também é possível efetuar uma calibração manual, mas é necessário fazer vários círculos 
completos com a embarcação. Existem duas formas de iniciar uma calibração manual:

 - Premir o botão Calibrar na caixa de diálogo de configuração de uma unidade de 
visualização Navico. 

 - Fazer 2 viragens de 360 graus consecutivas dentro dos primeiros 5 minutos após a 
bússola ser ligada à alimentação elétrica.

 ¼ Nota: se utilizar a Precision-9 com uma unidade de visualização que não seja da Navico, pode 
utilizar o 2.º método indicado para iniciar a calibração manual.

Após a calibração iniciar, pode terminá-la fazendo outra viragem de 360 graus com uma 
taxa de viragem fixa, estável e reduzida, de 2°-3°/segundo. 
Se utilizar o 1.º método para iniciar a calibração, as instruções no ecrã irão orientá-lo. 
Quando a calibração estiver concluída, será apresentada uma mensagem. 

Desvios
É possível aplicar desvios às saídas de rumo, inclinação transversal e inclinação 
longitudinal. Estes desvios servem para compensar eventuais desvios criados na 
montagem. 
Para as inclinações transversal e longitudinal, os desvios devem fazer com que os valores 
de saída sejam 0 quando a embarcação está imóvel no cais.
A opção de desvio de rumo serve para compensar qualquer diferença entre a linha de 
meia nau da embarcação (A) e a linha de fé da bússola (B).  

1. Determine a direção entre a posição da embarcação e um objeto distante visível. Utilize uma 
carta ou um chartplotter.

2. Manobre a embarcação de forma que a linha de meia nau da embarcação fique alinhada 
com a linha de direção até ao objeto.

3. Altere o parâmetro Offset (Desvio) de modo a ler na bússola a direção para o objeto.

 ¼ Nota: certifique-se de que o rumo indicado pela bússola e a direção para o objeto têm a 
mesma unidade (magnético ou verdadeiro).

 ¼ Nota: tenha em atenção que os valores de rumo e direção indicados podem estar sujeitos 
a filtros atenuadores de variações. Aguarde algum tempo até os valores de rumo e direção 
estabilizarem antes de aplicar o desvio.

B
A

x



| 5Precision-9 – Manual de Instalação

Ver os dados da bússola
Selecione o botão Dados para ver os dados que a bússola está a fornecer à rede NMEA 
2000.
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Especificações técnicas
Dimensões: A: 36 mm (1,42”), L e P: 119 mm (4,69”)

Peso:

- módulo: 165 g (5,8 oz)

- suporte: 130 g (4,6 oz)

Alimentação e interface: 8-16 V através de NMEA 2000

Consumo de energia: 0,4 W

- Equivalência de carga NMEA 2000 N.º (LEN): 1

- Portas NMEA 2000 (entrada/saída): 1

Calibração: Automática

Repetibilidade: ± 1,0° (ou melhor)

Intervalo de inclinação long./trans.: ± 45°

Precisão de rumo: ± 2° após a calibração

Desempenho dinâmico:

- com excitação aleatória de ± 10° no máx. 1 
Hz:

Erro de rumo < 2°

- com entrada de passo de rumo de 90° a uma 
velocidade de 10°/s:

Erro de rumo 10 seg. após virar < 2°

Proteção ambiental: IPx7

Distância de segurança da bússola: 0,5 m (1,7')

Intervalo de temperatura:

- funcionamento: -25 °C a +65 °C (-13 °F a +149 °F)

- armazenamento: -30 °C a +70 °C (-22 °F a +158 °F)

Cabo fornecido: 4,5 m (15') com ficha

Montagem: Divisória ou superfície plana

Material: Plástico

Saída no formato NMEA 2000
 - Mensagens: PGN 127250, 127251, 127257, 127252
 - Saída de dados: direção magnética (20 Hz), taxa de viragem (20 Hz), inclin. long.  

/trans. (10 Hz), movimento vertical (10 Hz)
 - Informação de estado

Declaração de Conformidade
A bússola Precision-9 está em conformidade com:

 - CE ao abrigo da diretiva EMC 2014/30/UE
 - Requisitos de dispositivos de nível 2 da norma 2008 para Comunicações por rádio 

(compatibilidade eletromagnética)

A Declaração de Conformidade relevante está disponível na secção do produto nos 
seguintes websites:
www.bandg.com / www.lowrance.com / www.simrad-yachting.com

 ¼ Nota: este produto inclui código do projeto Eigen, licenciado ao abrigo da licença MPL v2.0, 
disponível em http://eigen.tuxfamily.org/.
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