
mpirbus uit Zweden heeft hier voor-

goed verandering in gebracht met

een gepatenteerd modulair stroom-

verdeelsysteem, dat zo robuust is dat o.a.

Zweedse reddingboten, luxe jachten als

Hallberg Rassy en grote zeeschepen ermee

worden uitgerust. De eerste kennismaking

met het systeem op de Succes 108 van

Jachtbouw 2000 maakte uw verslaggever

zo enthousiast dat een bezoek aan de

fabriek in Zweden volgde. Het gaat hier niet

om zomaar een paar nieuwe kastjes of

schakelaars, maar om een volledig nieuwe

manier van ontwerp en aanleg van alle

stroomvoorziening aan boord die digitaal

wordt bestuurd en gecontroleerd en waar-

bij nog maar 30% van de traditionele beka-

beling nodig is, zekeringkasten niet meer

bestaan en veel gewicht wordt gespaard.

OONNTTWWEERRPP IINN DDEE HHUUIISSKKAAMMEERR

Of we het nu hebben over de verlichting in

de salon, het ankerlicht of de stroom voor

de stuurautomaat, het begint met het instal-

leren van een stuk speciale software,

waarin alle onderdelen en mogelijkheden

van het systeem liggen opgesloten. U kunt

de lichtjes in de kajuit dimmen, het schip

stroomdood maken via uw GSM als het

gestolen wordt of gewaarschuwd worden

als de bilgepomp langer dan normaal aan

het draaien is. U kunt na aanschaf van de

software en als U enigszins verstand heeft

van de aanleg van elektrische apparaten

rustig in uw huiskamer gaan zitten en het

allemaal zelf instellen en programmeren op

uw eigen computer zonder dat u daarvoor

een extra cursus elektrotechniek moet

gaan volgen. Ook kunt u bij ieder apparaat

de Amp waarde aangeven en wordt auto-

matisch een digitale zekering ingesteld. Als

deze overbelast wordt gaat op het bedie-

ningspaneel een lampje branden en kunt u

aan de leds op de schakelbus of op uw PC

zien waar het probleem zit. Deze zekerin-

HHeett bbeeggoonn mmeett eeeenn eeeennvvoouuddiiggee GGPPSS,, ddiiee ddaaaarrnnaa ggeekkooppppeelldd wweerrdd aaaann eeeenn ssttuuuurraauuttoommaaaatt eenn vveerrvvoollggeennss
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EE

Stroomschema via je eigen PC
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gen kunnen ook weer digitaal worden her-

steld. En wat nog mooier is. U kunt aan de

slag gaan zonder van te voren ook maar

één onderdeel aan te schaffen,

want als u klaar bent met het

totale schakelschema drukt het

systeem niet alleen een com-

plete bestellijst uit voor alle

onderdelen, maar ook een

installatieschema voor de juiste

aansluiting van alle kabels, een

schema voor naast de master-

bus zodat u nooit hoeft te zoe-

ken waar wat zit en een afdruk

voor het bedieningspaneel met

uw eigen tekst die u er zo in

kunt schuiven en eventueel

later veranderen. Als U niet zo

technisch bent kunt U het

geheel ook overlaten aan de

technici van importeur Holland

Nautic.

DDRRIIEE KKAASSTTEENN VVOOOORR 4455 VVOOEETT

Om alles duidelijk te illustreren

is in Zweden een model

gebouwd waarop alle schakelpunten staan

voor een 54 voet Hallberg Rassy met een

dubbele set navigatielichten, werklichten in

de mast, binnenver-

lichting in voor- en

achterkajuit, salon en

natte cel, bediening

van de ankerlier,

waterpomp en len-

spomp, een alarmset

via de GSM en de

hoofdschakelaar voor

de accu's. Met de

druktoetsen op het

schakelpaneel kunt u

het hele systeem

bedienen alsof u aan

de kaartentafel zit. Bij

toevoeging of vervan-

ging van apparatuur

kunnen nieuwe scha-

kelingen aangebracht

en gecontroleerd wor-

den door een laptop

met een seriële kabel

aan te sluiten op de

masterbus en het originele schakelschema

verschijnt weer op uw scherm.. 

Aan de achterzijde zien we dat het hele

schip bediend wordt door één masterbus

en twee slavebussen, die onderling met

maar twee hoofdkabels aan elkaar verbon-

den zijn. Vanuit iedere van de drie bussen

kunnen direct kabels getrokken naar de

diverse lampen, lieren of pompen. Het is

dus niet meer nodig om voor ieder apparaat

kabels door het hele schip te trekken naar

een centraal bedieningspaneel zoals we tot

nu toe gewend zijn. Nee, de signalen voor

de bediening lopen door de hoofdkabels,

zoals we dat ook in moderne computernet-

werken aantreffen. We hebben dus een bus

aan de voorzijde bij de

mast, een bus bij de

kaartentafel en een bus

in de machinekamer. 

MMOODDUULLAAIIRREE OONNDDEERRDDEELLEENN

Technisch begint het allemaal met een

masterbus, die - als je hem openmaakt –

eruit ziet als een kleine computerkast.

Onderop ligt een moederbord en daarboven

een paar sleuven voor 4 insteekkaarten met

ieder 8 digitale input- of outputsignalen.

Bovenop iedere insteekkaart zitten 16 aan-

sluitpunten (mannetjes) waar later de
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kabels (vrouwtjes) op kunnen worden aan-

gesloten. Die 16 aansluitpunten worden bij

het plaatsen van de deksel aan de boven-

kant ook nog eens vastgezet, zodat ze tij-

dens het varen door trillen of stoten niet los

kunnen raken of kunnen verbuigen. Zelfs

onder de zwaarste omstandigheden komt

er geen kracht te staan op deze rvs verbin-

dingspunten die bedekt zijn met een goud-

chromatische laag voor de beste geleiding.

De kasten zijn bedekt met een zoutwaterbe-

stendige beschermlaag en zo ontworpen

dat condensatie - die ontstaat door warmte

binnenin - naar buiten kan ontsnappen.

Volgens de fabrikant kan een verbinding op

die manier tussen 10 en 15 jaar gewoon blij-

ven zitten. Op één masterunit is dus ruimte

voor 32 schakelingen! Groene en rode leds

zitten naast de aansluitpunten om te con-

troleren of alles goed werkt. Voor de

beroepsvaart en verzekering zijn volgens

de ABYC standaarden zekeringen nog

steeds een vereiste en dienen ook te wor-

den aangebracht, maar het Empirbus sys-

teem is zo geprogrammeerd dat de digitale

zekeringen eerder doorslaan dan de traditi-

onele. Zodra de regelgeving is veranderd

kunnen de oude zekeringkasten worden

verwijderd, zonder dat het systeem dient te

worden aangepast. 

SSYYSSTTEEEEMM BBLLIIJJFFTT UUPP--TTOO--DDAATTEE

Een zeer belangrijk punt is verder dat de

onderdelen van het systeem niet veroude-

ren. Kasten en insteekkaarten die de basis

vormen van het Empirbus systeem zijn en

blijven in de toekomst hetzelfde. Nieuwe

toevoegingen komen in de vorm van een

nieuwe insteekkaart en verbeterde versies

van de software kunnen online overgehaald

worden naar de eigen PC. Dat geldt ook

voor de nieuwe NMEA 2000 norm voor de

overdracht van gegevens die al is inge-

voerd. Het schakelschema van uw eigen

schip kunt u onder uw eigen naam uploa-

den naar de centrale server in Zweden,

zodat het functioneren van de hardware

van ondergeschikt belang wordt. Het kan

ook door de technici van Empirbus gebruikt

worden om problemen op te lossen als u er

zelf niet meer uitkomt.

OONNBBEEPPEERRKKTTEE MMOOGGEELLIIJJKKHHEEDDEENN

Er kunnen nog veel meer dingen uitgehaald

worden met het systeem dan de ruimte hier

toe laat. Laat ik nog een korte opsomming

geven. Salonlichten dimmen, leds op het

controlepaneel dimmen tijdens 's nachts

varen, met een druk op de knop alle stroom

uitschakelen bij het verlaten van de boot

behalve de lenspomp, noodverlichting en

alarm. Toetsenbord aanslagen omzetten in

digitale codes voor het bedieningspaneel

zodat een computerleek toch het systeem

kan bedienen. Via een seriële kaart appara-

tuur van andere fabrikanten aansluiten en

integreren in het systeem. Met een GSM

module verbinding maken met uw mobiele

telefoon en met SMS berichten alle para-

meters veranderen of als het schip ver-

plaatst wordt een alarm af laten gaan en

een bericht sturen naar de havenmeester

en/of politiecentrale.

PPRRIIJJZZEENN..

Duur zult u denken als u dit allemaal heeft

gelezen en bestudeerd. Dat valt allemaal

verschrikkelijk mee. Voor een 54 voeter

bent u bij een gemiddelde installatie in

totaal €5000 kwijt, bij een 27 voeter met

twee schakelunits kost het rond €1200. U

heeft veel minder kabels nodig, geen zeke-

ringkasten en u kunt veel meer doen met

uw apparatuur dan tot nu toe het geval is.

Het systeem is een aanrader voor iedereen

die elektrisch ongestoord wil varen. VB

Holland Nautic importeert het systeem in
Nederland en kan samen met U – als U zelf aan
het verbouwen bent – of de werf het systeem
voor u opzetten en installeren.

HHoollllaanndd NNaauuttiicc
Nagelpoelweg 16
Postbus 20089
7302HB Apeldoorn
Tel 055 541 21 22
www.hollandnautic.nl
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