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1. POPIS
1.1 POUŽITIE
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK :
Podvodný modul
riadiaci a nápájací modul
Ochranný rám
Ručný navíjak
Koaxialny kábel
Joystick
Digital video recorder
Počítač
Monitor
Vodotesný kufor
Manipulačná ruka
Harpúna a laser
Sektorový sonar
USBL pozičný systém

Diaľkovo ovládaná podvodná kamera GNOM
je určená na kontrolu podmorských vrakov a
iných objektov, predmetov pomocou videokamery .
Moderné počítače a telekomunikačné technológie použité v prístroji umožňujú jeho ľahkú
manipuláciu, jednoduchú konštrukciu a nízku cenu.
Toto riešenie používa tenký ( iba 4 mm priemer ) , flexibilný komunikačný kábel pre prenos dát
z a do podvodného modulu a zároveň zabezpečuje napájanie podvodného modulu. Špeciálne
Kevlárové vlákna boli použité na zlepšenie pevnosti kábla v ťahu . Vzhľadom k týmto skutočnostiam
, má prístroj vysokú stabilitu , čo je veľmi dôležité pri kontrole objektov. Modul má dobrú
ovládateľnosť a môže sa ľahko otočiť na mieste .
Vysoko účinné elektromotory s magnetickou spojkou a hi-tech elektronika použitá v podvodnom
module , zabezpečujú jeho vysokú rýchlosť pri nízkej spotrebe energie .
Jednou z najdôležitejších vlastností tohto zariadenia je možnosť ovládať pomocou PC cez
LAN / Internet .
GNOM je v podstate podvodný vrtuľník s kamerou , ktorý sa pohybuje v akomkoľvek smere podľa
pokynov operátora .

Aktuálne informácie nájdete na našej stránke http://rov-1.eu
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1. POPIS
1.2 PREVEDENIE
ROV GNOM Standard – základná zostava

– ROV GNOM Standard
– Riadiaci modul
– Navíjak s káblom
- Koaxialny kábel
- Joystick

ROV GNOM Standard kompletná zostava – na objenávku

- ROV GNOM Standard,
– Riadiaci modul zabudovaný vo vodotesnom kufri,
– navíjak so zberným krúžkom,
- Koaxialny kábel,
– joystick,
–LCD monitor 15",
– manipulačná ruka,
- Ochranný rám,
- Vodotesný kufor

Základná charakteristika














Farebná kamera so servom
4 pohonné jednotk, s reguláciou rýchlosti
Pomalý/richly mód, možnosť nakláňania podvodného modulu
LED svetlá
Flexibílny tenký kábel
Modul je vybavený snímačom hĺbky – režim auto-hĺbka
Modul je vybavený kompasom – režim auto-navigácia
Videotextové informácia s grafikou
Menu na obrazovke
Jednoduché ovládanie pomocou joysticka
Digitálny datový kanál
PC rozhranie, Lan/Internet web video/ovládanie (na objednávku)
Všetko uložené v dvoch kufroch pre jednoduchý prenos a manipuláciu
v01/2016
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1. POPIS

Podvodný modul sa skladá z dvoch hliníkových valcov - predný valec



a hlavný valec

.

Vertikálna

 sa nachádza medzi týmito valcami. V zadnej časti modulu je upevnená druhá vertikálna
hnacia jednotka  alebo druhá kamera. V prednej časti je sklenená kopula  s hlavnou kamerou .
hnacia jednotka

Kompozitný video-signál z kamery – 720 TV riadkov a citlivosťou – 0.1 lux. je prenášaný na vstup LCD
monitora alebo iného video zariadenia.
Je možné použiť aj druhú kameru, ktorá sa montuje namiesto zadnej hnacej jednotky

, v zadnej časti

modulu . Táto kamera sa používa pre horizontálne zobrazenie vľavo a vpravo . Pohľad z jednotlivých kamier
sa prepína pomocou ovládača.

 s LED svetlami prednej časti  sú upevnené na hlavnom valci. Plastový plavák
upevnený v hornej časti modulu zabezpečuje jeho neutrálny vztlak vo vode. 4-pohonová verzia má
Dva horizontálne pohony

funkciu korekcie náklonu a umoňuje sklon modulu vo vertikálnom smere 45 až 60°, čo rozširuje zorný uhol pri
.
pozorovaní. V zadnej časti hnacích jednotiek je os s lodnými skrutkami
Svetlá 2x14 LED sú na oboch stranách modulu, v prednej časti horizontálnych pohonov. Jas sa nastavuje
pomocou ovládača.
Celá elektrika ( prevodník napätia , procesorová jednotka, elektronický kompas ) a kamera sú uložené v
hlavnom hliníkovom valci. Na zadnej strane – uzávere valca je 6 konektorov pre káble pohonov a
komunikačný kábel , ako aj jeden prázdny konektor pre pripojenie ďalších zariadení . V zadnej časti je aj
senzor hĺbky
.

v01/2016

5

1. POPIS
V spodnej časti modulu sú plastové nohy

ktoré sa môžu zameniť za ochranný plastový rám. Pohony tvoria

jednosmerné motory, ktoré sú vložené do hliníkových valcov

.

Prenos rotácie na lodné skrutky je

realizované pomocou diskov magnetickej spojky. Jeden disk je upevnený na hriadeli motora vo valci, a druhý na oske lodnej skrutky vo vnútri kužeľovej hlavy ktorá je naplnená vodou. Kužeľová hlava môže byť
demontovaná uživateľom ( viď návod ) za účelom čistenia.
Modul je spojený s ovládacím modulom cez tenký kábel, ktorý prenáša napájacie napätie, riadiace inštrukcie,
dáta a video-signál z modulu.
Kábel s priemerom asi 4 mm , je zosilnený Kevlarovými vláknami ( nosnosť v ťahu je 90 kg ) , a ďalšou
polyetylénovou izoláciou . Kábel môže mať max 200m dĺžku. Pre kompenzáciu hmotnosti modulu
a zabezpečenie neutrálneho vztlaku je použitý plavák z penového polystyrénu, upevnený v hornej časti
modulu. Obdobné plaváky môžu byť použité na kábli na zmenu neutrálneho vztlaku na trochu pozitívny vztlak.
Maximálna prevádzková hĺbka modulu je až 150 metrov .
Ovládacimi prvkami na joysticku môže operátor pohybovať modulom dopredu dozadu , vpravo - vľavo ,
hore - dole , upraviť rýchlosť pohonu a jas svetla . Všetky dáta sa zobrazované na monitore v režime " TV text " . Po stlačení jedného z tlačidiel na joysticku môže operátor prejsť na menu nastavenie kde môže
nastaviť niektoré funkcie : - kalibrácia hĺbkového senzora alebo kompasu , max.rýchlosť .. a ďalšie funkcie .
Ovládací Joystick komunikuje s riadiacim modulo. Napájací zdroj pracuje v rozsahu 100 až 240 VAC,
prípadne na 12 VDC.

1.3 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Rýchlosť:
horizontálny pohyb do
1,5 m/s
vertikálny pohyb do
0.5 m/s
(nižšie uvedené data sú závislé od dĺžky pripojeného kábla)
Max pracovná hĺbka
150 m
Napájacie napätie
100-230VAC or 12 VDC
Pracovná teplota v rozsahu
-5…+45°C
Pracovná vlhkosť prostredia až do
100%
Hmotnosť podvodného modulu
5 kg
Hmotnosť kompletného setu ( závisí od modifikácie )
25 kg
Rozmer podvodného modulu
330x180x160mm
Kábel:
priemer
5 mm
dĺžka až do
250m
Rozšírenie základnej verzie:
 Zadná kamera s LED svetlom (color or b/w s IR svetlom)
 Prídavné svetlá
 Laserový zameriavač
 Grabber – manipulačná ruka
 Zberný krúžok na navíjak
 LCD 8-15" s možnosťou zabudovanie do kufra
 Sektorový sonar Micron, Tritech
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2. NÁVOD NA OBSLUHU
2.1

Postup

1. Pred použitím prosím skontrolujte kompletnosť zariadenia, skontrolujte všetky časti modulu, najmä : vrtule,
káble a kupoly. Ak je nutné, kupolu vyčistite. Prstom skontrolujte vrtule či sa otáčajú.
2. Pripojte 3-kolíkovú zásuvku konektora na navíjak a video kábel na video vstup monitora.

Pri použití monitora s pripojením na 230 VAC, skontrolujte neporušenosť sieťovej
šnúry!
Taktiež skontrolujte napájací kábel pre riadiaci / napájací modul ( ak pracujete s pripojením na
100-230VAC).

Nezapínajte pohony – motory na vzduchu!
Nezapínajte svetlá na vzduchu na plný výkon!
S káblom zaobchádzajte opatrne :
- nestojte na ňom, nebehajte po ňom;
- nestláčajte ho;
- nekrúťte ho, nerobte ostré ohyby.
- napätie na kábli je 180VDC! Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite ho
opravte alebo vymeňte kábel .
3. Napájatie sieťovým napätím 230VAC
Prepnite prepínač 230V do polohy ON
Po ukončení prác prepnite prepínač 230V do polohy OFF
POZNÁMKA:

Červená LED dióda krátko bliká
Zelená LED dióda bliká (Communication)
3.1 Ak je nutné LCD displej zapnite oddelene ( podľa typu inštalovaného monitora ). Jas, kontrast a
sýtosť farieb je možné nastaviť ručne (viď návod na obsluhu k monitoru). Pri obsluhe monitora (TV)
sa riaďte podľa návodu k príslušnému monitoru.
3.2 Po zapnutí (prepínač v polohe ON) vidíte uvítaciu správu WELCOME. GNOM je pripravený na
prácu.
3.4 Ak používate GNOM v mori, je potrebné spraviť jeho vyváženie na inú hustotu vody. K tomu je potrebné
použiť priložené olovené závažia – nalepte ich na vhodné miesta ( rám, puzdra motorov … ).
v01/2016
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2. NÁVOD NA OBSLUHU
4. Obsluha.

Nezapínajte pohony – motory na vzduchu!
vzduchu
Nezapínajte svetlá na vzduchu plný výkon!
výkon
Vložte podvodný modul do vody.
vody Tlačidlom ANALOG or HOME
or MODE
na joysticku
u aktivujte zariadenie
Všetky funkcie sú zobrazované na obrazovke monitora (pozri str.15 ).

# Pohyb modulu Dopredu/Dozadu
Dozadu alebo Doprava/Doľava

right joystick
.

# Pomalý režim (SLOW). Stláčaním tlačidla right joystick postupne
nastavíte výkon pohonov (25%,
25%, 50%, 75%, 100%).
V rámci nastaveného výkonu môžete meniť plynule rýchlosť v 128
úrovniach pomocou ovládača.
ovládača Rýchlosť a smer môžete sledovať na
obrazovke.

# Pohyb modulu Hore/Dole

left joystick
.

# Jump mode (Režim Skok ) - Tlačidlom ② zapnete Jump mode.
V tomto mode môžete kameru posúvať “ skokom “ 30 až 50cm.
50cm Ľavým
ovládačom left joystick posúvate kameru Dopredu / Dozadu alebo
Doľava / Doprava skokom – kamera sa posunie o určitú vzdialenosť a
následne sa zastaví.

v01/2016
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2. NÁVOD NA OBSLUHU
O
# Súčasným stlačením tlačidla ③ + R 1 meníte intenzitu predných svetiel
( v sľučke : 0%100%, 100%
. Súčasným stlačením tlačidiel
③+ R 1 + R 2 zapnete svetlá na 100% intenzitu.
( Súčasným stlačením tlačidiel ③+ R 2 regulujte intenzitu prídavných
svetiel ( na prídavnej zadnej kamere ) – ak je namontovaná

# Ovládanie GRABBERA – manipulačnej ruky (ak je namontovaná)
prevádzate tlačidlami R 1 / R 2

# Ovládanie serva kamery Hore/Dole
Hore
tlačidlami L 1 / L 2 . Ak stlačíte
tlačidlá L 1 + L 2 súčasne, kamera sa nastaví do východzej
vých
pozície.

# Tlačidlami ③ +
namontovaný )

# Tlačidlom

SELECT

SELECT

zapnete / vypnete laser ( ak je

prepínate prednú / zadnú kameru

# Autodepth mode – auto hĺbka.
hĺbka Tlačidlom ① zafixujete kameru v
hĺbke v ktorej sa nachádza. Pri plavbe bude automaticky udržiavať
zafixovanú hĺbku. Zmenu zafixovanej hĺbky prevediete ľavým ovládačom
na joysticku. Autodepth mód
d a hĺbka je zobrazená na obrazovke.

v01/2016
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2. NÁVOD NA OBSLUHU
# Autoheading - autosmer zapínate / vypínate tlačidlom Start Mali by
ste zvoliť doprednou rýchlosť potom zapnúť autoheading. Režim
Autoheading udržiava rýchlosť a smer kamery.

# Tlačidlom ④ prepínate režim zobrazenia na obrazovke :
Mode1 or Mode2 or Mode3 (str.15)

# Môžete si zmeniť jazyk komunikácie (Russian/English)

5. Ukončenie práce
Pred tým než vypnete riadiacu jednotku, VYPNITE korektne PC
( ak je nainštalované )
Po ukončení prác vypnite napájanie – prepnite prepínač 230V do
polohy OFF , odpojte kábel z navíjaka.
Snažte sa vyhnúť stláčaniu a krúteniu kábla.
Očistite vrtule a hriadele motorov. Ak ste pracovali v slanej vode, opláchnite podvodný
modul v sladkej vode.

Špecialna funkcia
Režim uspania (Úsporný režim)
V snahe šetrenia energie a predĺženia životnosti batérii má joystick implementovanú funkciu
uspania, ktorá sa aktivuje :
A. Ak nepoužíjete Joystick od prvotnej inicializácie dlhšie ako 30sekund
B. Ak počas prác nedáte viac ako 5 minút niektorý príkaz, joystick pôjde do spiaceho režimu
Tlačidlom【 ANALOG or HOME
or MODE
】zrušíte
režim spánku a opäť aktivujete ovládanie.
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3. KLÁVESY A TLAČIDLÁ NA OVLÁDACOM MODULE
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3. KLÁVESY A TLAČIDLÁ NA OVLÁDACOM MODULE
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3. KLÁVESY A TLAČIDLÁ NA OVLÁDACOM MODULE
Alternatíva s DVR a invertorom, bez PC
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3. KLÁVESY A TLAČIDLÁ NA OVLÁDACOM MODULE
Alternatíva s DVR a invertorom a PC
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4. OBRAZOVÉ REŽIMY
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5. KALIBRÁCIA
Do tohoto režimu sa dostanete zo START režimu (na obrazovke musí byť správa WELCOME). Ak chcete
kalibrovať snímač hĺbky alebo kompas, stlačte tlačidlo ③ po dobu 7-8 sec , (len vtedy keď je na obrazovke
spáva WELCOME). Po 8 sec. sa zobrazí správa "Calibration mode". Pre výber parametra použite ľavý ovládač
joysticka. Potvrdenie výberu prevediete tlačidlom ②

-

“Set current depth as 0”. Nastavenie hĺbky 0. Kalibráciu snímača hĺbky na hodnotu 0 robte vtedy keď
je podvodný modul na vodnej hladine. Ukončenie kalibrácie potvrďte tlačidlom ②. Kalibráciu by ste
mali robiť až po 5 minútach od zapnutia systému.

-

“Compass Calibration”. Kalibrácia kompasu. Nastavené výrobcom. Prosím použite len v prípade
nesprávnej funkcie. Pri kalibrácii kompasu postupujte nasledovne:
Postup kalibrácie:
1. Položte GNOM na rovnú plochu, ďaleko od kovových konštrukcii, kamera smer SEVER
2. Stlačením tlačidla ② spustíte kalibráciu
3. Pomaly otáčajte s GNOM v smere hodinových ručičiek okolo vlastnej osi. Spravte min. 2 otáčky
4. Stlačením tlačidla ② ukočíte kalibráciu

-

“Joystick for left-handler”. Joystick pre ľavákov. Nie je k dispozícii.

-

“Camera color adjust” . Nastavenie kamery. Nie je k dispozícii.

-

“Max vertical power”. Maximálny vertikálny výkon. Nastavenie max. výkonu vertikálnych pohonov v %.

-

“Max horizontal power”. Maximálny horizontálny výkon . Nastavenie max. výkonu horizontálnych pohonov v %.

-

“Max straight jump power” . Max. dĺžka skoku v JUMP mode. Nastavenie max. dĺžky skoku v JUMP MODE

-

“Date/Time Setup” . Nastavenie dátumu a času.

-

“Video systems” . Nastavenie normy PAL alebo NTSC.

-

“Перейти на Русский”. Nastavenie jazyka (Russian alebo English).

-

“- Bereg Vx.xxx -” and “- Bort Vx.xxx -” informácia o verzii software.

-

“Exit” - Ukončenie kalibrácie – stlačte tlačidlo ②.
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6. ÚDRŽBA PRI PREVÁDZKE
Na zariadení je potrebné vykonávať údržbu po každom použití zariadenia:
 čistiť lodné skrutky od rias, piesku a blata
 umývať zariadenie v čistej sladkej vode po použití v mori. Ponoriť do nádoby so
sladkou vodou a zapnúť motory na cca. 1 min ( zabezpečíme tým uvolnenie
a vypláchnutie usadenej soli v priestoroch spojky )
 skontrolovať kábel po práci. V prípade, že je kábel poškodený musí sa opraviť alebo
vymeniť
 pravidelne kontrolovať magnetické kotúčové spojky
 používať silikónový olejový spray pre mazanie hriadeľov vždy pred a po ponáraní. Olej
vstrekneme cez otvor na spojke a počkáme kým vsiakne do hlavy. Olej musí vsiaknuť
do kužeľovej hlavy motorov.

Na nasledujúcej strane je postup pri údržbe spojky, ktorý použite len v nutnom
prípade, ak bežná údržba už nestačí. Pred tým, než sa rozhodnete pre tento
servisný zásah konzultujte prípadné technické problémy v našej firme emailom : odbyt@vftech.sk alebo vladoo@vftech.sk
Pozor:
v prípade neodborného zásahu a prípadne poškodenia niektorého dielu bude
následná oprava v našej firme PLATENÁ.
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7. POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ

1. Zariadenie je zaradené medzi el. spotrebiče 1 triedy. Z tohto dôvodu musí byť
napájací modul pripájaný k rozvodnej sieti s ochranným vodičom. ( pripojovacia
šnúra s ochranným kolíkom )
2. Na vypínanie a zapínanie zariadenia používajte vypínač 230V inštalovaný v riadiacej
/ napájacej jednotke.
3. Nepoužívajte system s poškodeným káblom.
4. Nedotýkajte sa podvodného modulu ani kábla ak je system zapnutý a vy ste vo vode.
5. Riadiaci modul ako i navíjak s káblom udržujte v suchu.
6. V prípade dobíjania batérie odpojte podvodný modul I navíjak od riadiaceho modulu

v01/2016
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8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
VFTECH zaručuje, že v čase dodania všetky výrobky sú bez chyby materiálu, spracovania a určené
na účel, špecifikovaný v dokumentácii výrobku.
Jednotný systém záruky začína plynúť hneď odo dňa prijatia zákazníkom a trvá po dobu 1 roka. Za
prijatie zákazníkom sa bude považovať doba 72 hodín od dodania tovaru.
Poznámka: Akékoľvek testovanie pri prijatí výrobku (ak bude vykonané) musí byť vykonané
v prevádzke VFTECH alebo u niektorého ním schváleného distribútora, ak je tak vopred vzájomne
písomne dohodnuté.
Podmienky:
Tieto zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledujúce:
1.Záruka sa považuje za platnú len v prípade, že zariadenie bolo predané prostredníctvom VFTECH alebo
niektorým ním odsúhlaseným distribútorom.
2. Zariadenie musí byť nainštalované a uvedené do prevádzky v prísnom súlade so schválenými technickými
normami a špecifikáciami a za účelom, pre ktorý bol systém navrhnutý.
3. Záruka je neprenosná, s výnimkou ak sa uplatňuje najskôr pre kupujúceho potom pre klienta.
4. Spoločnosti VFTECH musí byť hneď písomné oznámené akékoľvek podozrenie na poruchu a ak odporučí
VFTECH, vadné zariadenie musí byť vrátené zákazníkom do VFTECH vhodným spôsobom prepravy, poplatky
za dopravu musia byť uhradené.
5. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nedodržaním odporúčanej inštalácie alebo údržby. Alebo na
poruchy, ktoré sú výsledkom bežného opotrebovania, nesprávneho používania, ohňa, vniknutia vody,
poškodenia bleskom, kolísaním napájacieho napätia, alebo inými okolnosťami ktoré sa môžu vyskytnúť po
dodaní, ktoré je mimo kontroly VFTECH. (poznámka: Záruka sa nevzťahuje v prípade, ak poškodenie bolo
spôsobené izoláciou nekompatibility).
6. Záruka nepokrýva výdavky na prepravu personálu a diéty ktoré sú spojené s opravou alebo výmenou.
7. Záruka sa nevzťahuje na žiadne priame, nepriame, trestné, zvláštne následné škody alebo škody
vyplývajúce alebo súvisiace s nesprávnym použitím tohto výrobku.
8.Akékoľvek zariadenie alebo časti vrátené v rámci záruky budú vrátené zákazníkovi na náklady VFTECH
9. Záruka stráca platnosť, ak zákazník sa pokúsi opraviť alebo zmeniť zriadenie bez príslušného písomného
oprávnenia vopred získaného od VFTECH.
10. VFTECH si vyhradzuje výhradné právo prijať alebo odmietnuť reklamáciu
11. Každý výrobok je pred odoslaním starostlivo preskúšaný a skontrolovaný. Mal by byť vizuálne
a prevádzkovo skontrolovaný hneď po dodaní. Ak je poškodený, reklamáciu treba uplatniť u doručovateľa
a oznámiť to spoločnosti VFTECH.
Poznámka: VFTECH vyhradzuje právo na zmenu špecifikácii kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia
a bez akejkoľvek povinnosti začleniť novú funkciu do už predaného nástroja.
Poznámka: Ak zariadenie nie je kryté zárukou, alebo ak je určené, že porucha je spôsobená nesprávnym
použitím, opravy budú účtované zákazníkovi a cenová kalkulácia mu bude predložená na schválenie pred
začatím opráv.
v01/2016
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Connection diagramm
power cable: max 20 м.
3G х 1.0 mm?

Power supply
~230V, 50-60 Hz

Input power – max. 125W

power cable: max 5 m.
3G х 0.75 mm?
L, N, PE - wires

L, N, PE - wires

plug

Monitor

L
N

Video out (RCA) 1
RF Filter

L

F1

RCBO

~230V 50-60 Hz

+180V

Main board

AC\DC

L

Video out (RCA) 2

+180V
N

N

control

PE

video

TEST

F2

connection wirelles
cable
Joystick
additional monitor or
record device

Power, video and control cable +180V,

RCBO - Residual Current Circuit Breaker
with Overcurrent Protection 16А/10мА

Hand reel
Tether, up to 200 m.

F1 - fuse 3A/250V
F2 - fuse 2A/250V

ROV

№

Движитель
вертикальный передний

2

Движитель маршевый

horizontal
thruster

3

Корпус прочный

main hull section

8

4

Плавучесть

buoyancy

7

5

Движитель
вертикальный задний

rear vertical
thruster

6

Гайка M3-6H ГОСТ 5927-70

Nut M3-6H

7

Шайба 3 ГОСТ 11371-78

Washer 3

8

Шайба 2U 3 L ГОСТ 640270

Washer 2U 3 L

9

Винт A.M2-6gx16 ГОСТ
17473-80

Screw A.M26gx16

10

Гайка 2 М3-6H ГОСТ
15524-70

Nut 2 М3-6H

11

Винт M3-6gx12 ГОСТ
17475-80

Screw M3-6gx12

12

Шайба 2 ГОСТ 11371-78

Washer 2

13

Винт A.M3-6gx9 ГОСТ
17473-80

Screw A.M3-6gx9

13

5
2

3
2

7

6

10

12

9

12

11

Gnom
Standard.
Assembly.
forward
vertical

1

1

4

Гном Стандарт.
Сборка.

thruster

16

№

Сборка
Плавучести

Assembly of
buoyancy

14

Плавучесть
стандарт

buoyancy

15

Шпилька

flotation
fastering stud

16

Гайка

Nut

17

Шайба 3 ГОСТ
11371-78

Washer 3

14

17
15

6
8
7

18
31

№

24
29

камерой в сборке

31

19 Сегмент электрики

21

в сборке
Задняя крышка в
сборке
Проставка

Segment
electricians
assembled closure
backwall
hull spacer

22

Труба

pipe

23

Кольцо крепления
горизонтальных
Гайка накидная

skid fixing ring

Кронштейн

arm
Screw A.M3-6gx5.

33

Винт A.M3-6gx5.
ГОСТ 17473-80
Винт A.M3-6gx16.
ГОСТ 17473-80
Винт A M2-6gx20
ГОСТ Р 50404-92
Винт M3-6gx5. ГОСТ
17475-80
Гайка M2-6H ГОСТ
5927-70
Кольцо 068-072-25-1
ГОСТ 9833-73
Шайба 2 N ГОСТ
6402-70
Плата

34

Полозье

skid

35

Винт 2.M3-6gx8.
ГОСТ 17475-80

Screw 2.M3-6gx8.

20

19

33
22
12
26
27

32
8

30

24
25
26
27

7
27

12

28

36

20

7
25
35
34

29
30
31
32

23

28

Main hull
assembly

18 Блистер с наклонной assembled blister

21

12

Сборка
Прочного

Nut cap

Screw A.M3-6gx16.
Screw A M2-6gx20
Screw M3-6gx5.
Nut M2-6H
sealing ring 66.5x2.5
Washer 2 N
PCB

41

43

50
54
40
56

№

Сборка

Blister assembly

36

Вставка труба

front hull insertion

37

Наконечник
тяги
Хомут

Draft tip

38

39
48
44

39

Уголок

Corner

40

Шпилька-ось

Hairpin axis

41

Гайка оголовья

thruster cone nut

42

blister body

43

Корпус
блистера
Сфера камеры

forward-viewing window

44

Скоба

crampon

37
52

45

53
38

49

51

45

47

46
47

12
46
30
40
57
55
51
46
30
42

31
36

thruster

48
49
50

Скоба без
crampon without a cut
прорези
Шайба 2 L ГОСТ
Washer 2 L
6402-70
Винт A.M2Screw A.M2-6gx10
6gx10 ГОСТ
Винт M2-6gx6
Screw M2-6gx6
ГОСТ 17474-80
Кольцо 062-066-25- sealing ring 61.0x2.5
1 ГОСТ 9833-73
Прокладка
sealing ring

52

Шайба A 2 ГОСТ
6958-78
Тяга камеры

Draught of camera

53

Сервомашинка

servo-driver

54

Камера

camera

55

Плата

PCB

56

Винт A.M2-6gx8
ГОСТ 17473-80
Винт A.M2-6gx5
ГОСТ 17473-80

Screw A.M2-6gx8

51

57

Washer A 2

Screw A.M2-6gx5

8
7
64
77
66
78
60
61
31
58
72
59

70

№

Сборка Задней
крышки

Backwall assembly

58

Задняя крышка

backwall

59

cable pressure seal

60

Корпус
гермоввода
Датчик

61

Втулка датчика

sensor mounting bush

62

cable clip

63

Хомут крепления
кабеля
Шайба прижимная

Fit Washer

64

Плата задняя

backwall PCB

65

Стойка

mount

66

backwall bush

69

Втулка задней
крышки
Хомут крепления
вертикального
Полухомут
крепления
Винт A.M4-6gx11

70

Винт A.M3-6gx14

Screw A.M3-6gx14

71

Винт A M3-6gx35

Screw A M3-6gx35

67

63
75

68

74
69
68
7
8

73

71

76
65
62
7
67
7
8
26

sensor

thruster attachment clip
thruster attachment clip
counterpart
Screw A.M4-6gx11

72 Кольцо 010-013-19-1

sealing ring 9.7x1.9

73 Кольцо 023-027-25-1

sealing ring 22.5x2.5

74

Шайба 4 N

75

Шайба 4

Washer 4 N
Washer 4

76 Кольцо 008.5-011.519-1 ГОСТ 9833-73
77
RS-разъем-вилка

sealing ring 7.7x1.9

78

RS-connector nest

RS-разъем-гнездо

RS-connector plug

94

112

102
103
100
85
84
98

89

108

99

113

51
90
91
96
110
101

79
105

97

82

95

87

103
80
106
108
88
93
104
107
83

111

92

86

№

Сборка маршевого
движителя

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Гермоввод
Средняя часть корпуса
Кольцо муфты
Задняя часть корпуса
Сфера
Верхняя часть корпуса
Гайка
Гайка задней части
Гайка осветителя
Вставка задняя
Ограждение винта
Гайка ограждения винта
Стержень
Основание светодиода
Сегмент
Ось
Подпятник
Наконечник оголовья
Муфта внешняя
Муфта внутренняя
Наконечник гребного винта
Гайка оголовья
Втулка фильтра
Втулка оголовья
Винт A.M2-6gx5
Гайка M5-6H
Кольцо 007-010-19-1 ГОСТ 9833-73
Кольцо 022-025-19-1 ГОСТ 9833-73
Кольцо 025-029-25-1 ГОСТ 9833-73

Horizontal thruster
assembly
thruster pressure seal
thruster hull spacer
Ring coupling
Back part of the case
sphere
Top part of the case
nut
Nut of a back part
Nut of the lighter
Insert back
propeller guard
Nut of propeller guard
core
Light-emitting diode
segment
propeller shaft
Bearing
Tip of headband
outside magnetic coupling
inside magnetic coupling
propeller cap nut
thruster cone nut
filter bushing
thruster cone bushing
Screw A.M2-6gx5
Nut M5-6H
sealing ring 6.7x1.9
sealing ring 21.5x1.9
sealing ring 24.5x2.5

108 Кольцо 034-038-25-1 ГОСТ 9833-73 sealing ring 33.0x2.5
109
Магнит редкоземельный
Magnet rare-earth
110
Фильтр
filter
111 Кольцо осветительных диодов
ring cluster LED
112
Винт гребной
propeller
113
Электродвигатель
motor

99

№

Сборка.
Двигатель
вертикальный
передний.

Forward vertical
thruster assembly

114

Кольцо крепления
ограждения

propeller guard
mounting ring

115

Оголовье

thruster cone

116

Центрирующее
кольцо

Aligning ring

117

Втулка

bush

118

Подпятник
мотора

Bearing of the
motor

119

Болт M6-6gx10
ГОСТ 7798-70

Bolt M6-6gx10

120

Кольцо 036-04025-1 ГОСТ 9833-73

sealing ring 35x2.5

89

112
94

102
95
115
98
116

51
114

120
96

113
110

117

101

119
118

97
100

Ńőĺ ě ŕ ęđĺ ďë ĺ í č ˙ ě ŕ í č ďóë ˙ ň î đŕ
Manipulator installation

Đŕ ě ŕ
frame

Ě ŕ í čďóë ˙ ň î đ
Manipulator

Î ďî đŕ
Feet

C

Đŕ ě ŕ
Frame

Ďđî ęë ŕ ä ęŕ
Seal

Âčí ň
Screw
Ďđî ęë ŕ ä ęŕ
Seal
Ř ŕ é áŕ
Washer

142

141

131

140

132

№

Сборка.

Assembly.

129

ТПА ГНОМ

GNOM ROV

130

Манипулятор

Grabber

131

Сонар

Sonar

132

129

133

Рама нижняя

Down frame

134

Рама правая

Right frame

135

Рама левая

Left frame

136

Шайба крепления
сонара
Шайба ГОСТ
11371-78 4,3
Винт ГОСТ 1164475 M 4 x 30
Крепление
манипулятора
Гайка DIN EN ISO
10511 M3
Винт A ГОСТ
17473-80 M3Шайба ГОСТ
6402-70 3 L
Винт A ГОСТ
17473-80 M3Винт JIS B 1111
M3x16
Шайба ISO 7092
ST 3 - 140 HV

sonars washer

137

135

138
139

139

140

143

141

137

133
142

136
143

138
144

130

144

145

145
134

Блок плавучести Flotation block

Washer 4,3
Screw M 4 x
30
Fixing of
Grabber
Nut DIN EN
ISO 10511 M3
Screw M36gx14
Washer 3 L
Screw M36gx20
Screw JIS B
1111 M3x16
Washer ISO
7092 ST 3 -

11. PRÍLOHA
RIEŠENIE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV
LED DIODY riadiacej
jednotky nesvietia



Skontrolujte či je riadiaca jednotka pripojená k napájacie napätiu



Skontrolujte či zapnutý vypínač 230V v polohe ON



Ak sú predchádzajúce body Ok, skontrolujte sieťovú poistku riadiacej jednotky

Podvodný modul
nereaguje na povely z
JOYSTICKA



Skontrolujte či je zapnutá riadiaca jednotka – LED diody musia svietiť



Skontrolujte či je zapnutý joystick



Skontrolujte baterie v joysticku

Podvodný modul
nepláva priamo



Skontrolujte horizontálne pohony. Skontrolujte vrtule – musia sa dať voľne otáčať
prstom.



V prípade že niektorá vrtuľa sa otáča ťažko, skontrolujte nastavenie spojky, premažte
ložiská

Podvodný modul
nereaguje správne na
Joystick



Máte pravdepodobne zapnutú funkciu MAKRO na joysticku (niektoré modely). Problém
odstránite podľa návodu v kapitole JOYSTICK DESCRIPTION

Na obrazovke sú
nesprávne údaje o hĺbke



Preveďte kalibráciu Depth senzoru podľa postupu v manuály

Podvodný modul
nereaguje na pokyny z
joysticka



Joystick je v režime spánku (úsporný režim).
Postupujte podľa návodu v tomto manuály

11. PRÍLOHA
SERVICE COUPON
Coupon No.1
DATE OF INSPECTION

Date of sale
TRUE

SERIAL NUMBER
FALSE

DESCRIPTION OF REPARATION

HORIZONTAL THRUSTER L
HORIZONTAL THRUSTER R
VERTICAL THRUSTER F
VERTICAL THRUSTER B
LIGHTS
SERVO
COMPASS
DEPTH SENSOR
JOYSTICK
CONTROL UNIT
MOTOR COUPLING

STAMP AND SIGNATURE
Coupon N.2
DATE OF INSPECTION

Date of sale
TRUE

SERIAL NUMBER
FALSE

DESCRIPTION OF REPARATION

HORIZONTAL THRUSTER L
HORIZONTAL THRUSTER R
VERTICAL THRUSTER F
VERTICAL THRUSTER B
LIGHTS
SERVO
COMPASS
DEPTH SENSOR
JOYSTICK
CONTROL UNIT
MOTOR COUPLING

STAMP AND SIGNATURE
Coupon No.3
DATE OF INSPECTION

Date of sale
TRUE

SERIAL NUMBER
FALSE

DESCRIPTION OF REPARATION

HORIZONTAL THRUSTER L
HORIZONTAL THRUSTER R
VERTICAL THRUSTER F
VERTICAL THRUSTER B
LIGHTS
SERVO
COMPASS
DEPTH SENSOR
JOYSTICK
CONTROL UNIT
MOTOR COUPLING

STAMP AND SIGNATURE
Coupon No.4
DATE OF INSPECTION

Date of sale
TRUE

SERIAL NUMBER
FALSE

DESCRIPTION OF REPARATION

HORIZONTAL THRUSTER L
HORIZONTAL THRUSTER R
VERTICAL THRUSTER F
VERTICAL THRUSTER B
LIGHTS
SERVO
COMPASS
DEPTH SENSOR
JOYSTICK
CONTROL UNIT
MOTOR COUPLING

STAMP AND SIGNATURE

11. PRÍLOHA
Year of purchase:

TABLE № 1. Registration of working time
Start and end date of
executed works

Place of works

Underwater unit working
time (hours)

Operator name and
signature

11. PRÍLOHA
Table No. 2 Statistics of damaged and replaced fuses in control unit
Date / time of fuse
seasoning and her
replacements

Type and parameter
of network fuse

Type and parameter of
power cable fuse +180V

Operator name and work
position

Signature

1.
2.
3.
4.
5.

Table No. 3 Inspection of coaxial cable intact
Date

Type of cable

Result

Name

Signature

Name

Signature

1.
2.
3.
4.
5.

Table No. 4 Inspection of grounding cable clamp resistance
Date
1.
2.
3.
4.
5.

Type of cable

Result

11. PRÍLOHA
Protocol of perform warranty repairs
Client
Address
Client’s agent name
Name of employee taking complaint
Date of taking complaint
Date of product sale
Type of product + serial number

Description of defect by client

Description of defect by service operator

Used material

Legitimate complaint
If no legitimate - reason

Date of repaired good expedition to client

Yes

No

