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1 Inhoudsopgave 

 

Wij feliciteren u van harte met uw aankoop van Hydronautica’s Remote Motor Control 

systeem! 

 

Met deze handleiding gaan wij u stap voor stap uitleggen hoe u dit systeem vakkundig en 

betrouwbaar kunt inbouwen, aansluiten en inregelen. 

 

Om het overzicht te bewaren beginnen we met een opsomming van de hoofdstukken die u 

allemaal in de handleiding kunt terug vinden. 
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2 Remote Motor Control 

Het RMC systeem is een op zichzelf staand systeem dat op nagenoeg elk bestaand 

motorbesturingssysteem kan worden ingebouwd. RMC werkt enkel en alleen op elektronische 

motorbesturing.. 

 

Het RMC systeem is dus zowel toepasbaar op Hydronautica’s EMC systeem als op ‘vreemde’ 

merken. 

 

Later in deze handleiding zullen we u duidelijk uitleggen wat de bijzonderheden zijn van de 

verschillende leveranciers. 

 

Naast het RMC systeem heeft Hydronautica een drietal producten in de EZY lijn. In 

samenwerking de intelligentie van het RMC systeem bieden zij ongekend gemak, te weten: 

 

EZY-dock: Bestuur alle bewegingen van uw schip door middel van één ‘pienter’ 

pookje. 

EZY-positioning: Dit elektronische anker houdt uw boot met behulp van GPS exact in 

positie. 

EZY-Pilot: Een elektronisch koerspiloot, die u met behulp van een Gyrokompas 

altijd op koers houdt. Verder biedt het de mogelijkheid om met de RMC 

draadloos stuurcorrecties uit te voeren.  

 

Alle producten uit de EZY serie maken gebruik van het RMC systeem en geven commando’s  

Die resulteren in het bedienen van de motor(en) en boeg-/ hekschroef. Installatie is uiterst 

eenvoudig doordat elke module middels één stekker verbinding gebruiksklaar is. 

 

 

Om meer informatie over de Producten uit de EZY-serie te krijgen kunt u 

onze site www.hydronautica.nl raadplegen, of contact opnemen met 1 van 

onze werknemers. 
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3 Installatie 

De installatie van het RMC systeem is niet moeilijk, toch zijn er een paar dingen waar even 

goed op gelet moet worden. Allereerste maken we een splitsing tussen de verschillende 

onderdelen: 

 

���� Algemene installatie (aansluiten boeg/ hekschroef e.d.),  

���� RMC aansluiten op EMC  

���� RMC aansluiten op een niet Hydronautica systeem. 

 

3.1 Algemene installatie 
 

Het RMC systeem bestaat uit 2 onderdelen. Ten eerste een 

blauwe box, met daarin de printplaat. Van nu af aan noemen 

we dit de ‘CPU-box’.  

Ten tweede is er de handheld, het onderdeel dat u 

daadwerkelijk in de hand zult houden wanneer u 

het systeem gaat gebruiken.  

 

3.1.1 Plaatsing van de CPU-box 

 

Bij het plaatsten van de CPU-box zijn er een aantal dingen waar rekening mee gehouden moet 

worden. 

 

• Plaats de CPU-box op een droge plek. 

• Zorg dat de CPU-box niet direct op een 

trillingsbron bevestigd wordt (Motoren). 

• Zorg dat de omgevingstemperatuur nooit 

boven de 50° Celsius komt (dus niet te 

dicht bij de uitlaat of in slechte 

geventileerde motorruimen). 

• In de meeste gevallen is het 

raadzaam om de CPU-box te 

plaatsen in de directe 

omgeving van de onderdelen die 

het aan moet gaan sturen (hendel, 

boeg/ hekschroef bediening). 

• Bedenk dat u eenmalig een aantal instellingen 

moet aanpassen d.m.v. de potmeters op de printplaat. 

Zorg daarom dat de CPU-box nog enigszins bereikbaar is.  
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3.1.2 Het voeden van de RMC handheld 

 

Zie hoofdstuk 6.2 voor de oplaad instructies voor de RMC. Zorg ervoor dat u voor u begint 

met de installatie de RMC handheld aan de lader hangt. De batterij zal vol zijn wanneer u 

klaar bent met de installatie, zodat u direct kunt gaan testen. 

3.1.3 Het voeden van het RMC 

 

Het RMC systeem kan gebruik maken van 2 aparte 

voedingsbronnen, dit is een extra veiligheidsfunctie. Mocht 

een van de accusystemen wegvallen dan schakelt het systeem 

altijd automatisch over op de andere spanningsgroep. Bij de 

meeste schepen liggen alle minpolen aan elkaar verbonden, 

ongeacht of deze afkomstig is van het startnet of lichtnet.  

 

Kijk naar de overzichtsafbeelding van de printplaat (bijlage) om uit te zoeken waar de 

connector voor de voeding zit. Op de connector is de middelste aansluiting de min, deze mag 

direct gelegd worden naar de dichtstbijzijnde min. De plus van ieder net mag naar keuze links 

of rechts naast de min worden aangesloten, zolang dit een gelijkspanning tussen de 8 en 32 

volt is. Beide plussen zijn door diodes beveiligd, hierdoor kan er geen stroom tussen beide 

groepen lopen. Naar gelang kan de voeding van de RMC geschakeld worden met het 

contactslot of met een losse aan/uit knop op het dashboard. 

 

3.1.4 Aansluiten boeg/ hekschroef en dergelijke 

 

Zoals bekend kunnen niet alleen de motoren worden aangestuurd middels 

het RMC systeem, maar ook zijn er acht vrije contacten die geschakeld 

kunnen worden. Deze kunnen worden gebruikt voor de boeg/ hekschroef, 

maar bijvoorbeeld ook voor uw elektrisch bediende Davits-kraan, 

schuifdak, scheepshoorn etc. 

 

Op de printplaat zijn 8 relais geplaatst die een contact kunnen maken 

of breken wanneer deze wordt bekrachtigd. Op de afbeelding ziet u 

op de knoppen cijfers afgebeeld, knop nummer 1 bediend het relais 

nummer 1. Zie de bijlage in hoofdstuk 7 voor de lay-out van de 

printplaat.  

Als u gebruik maakt van producten uit Hydronautica’s EZY-serie, 

dient u de boegschroef op contact 3+4 te zetten. De hekschroef moet 

op 5+6 komen. 

 

Wilt u dat een contact gemaakt wordt wanneer u op de behorende 

knop op het RMC drukt, dan gebruikt u de linker aansluiting samen 

met de middelste. 

Wilt u dat het contact verbroken wordt, dan gebruikt u de middelste 

aansluiting samen met rechter. Gebruikt voor het aansluiten van een 

systeem zoals een boeg of hekschroef altijd twee contacten die bij 

elkaar horen. Bijvoorbeeld 3 + 4. 
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Wanneer op de RMC op beide knoppen wordt gedrukt zal er in de CPU-box helemaal niets 

gebeuren, om te voorkomen dat er storingen optreden door het activeren van beide 

draairichtingen tegelijk. 

 

Allereerst moet u uitzoeken op welke manier u een systeem aan gaat sturen. Zo kan een 

boegschroef worden bediend door de draden bijvoorbeeld vlakbij het joystick te gebruiken om 

daar de draden richting het RMC op aan te sluiten. In andere gevallen kan het misschien 

makkelijker zijn om het signaal bij een klemmenstrook op te pakken. 

Bedenk altijd goed van te voren of een de schakeling parallel of in serie met de bestaande 

bedrading moet aansluiten. Mocht u problemen tegen komen, dan is het niet onverstandig 

contact op te nemen met uw elektrotechnisch installateur. Uiteraard kunt u ook een belletje 

naar ons plegen, Hydronautica heeft in loop der jaren talloze systemen ingebouwd en een 

ruimschoots kennis opgedaan met de meest uiteenlopende merken en toepassingen. 

 

Stel nu dat na installatie de boegschroef naar rechts gaat wanneer u op de knop voor links 

drukt, kunt u dit eenvoudig wijzigen door de twee stekker die bij elkaar horen om te wisselen. 

 

3.1.5 Voorstellen van de handheld aan de CPU 

 

De RMC handheld en de CPU-box komen apart van elkaar verpakt bij u binnen. Voordat de 

een met de ander kan communiceren moeten ze aan elkaar voorgesteld worden. In praktijk 

komt het er op neer dat u het systeem onder spanning moet zetten (het kleine rode led’je zal 

oplichten). Uiterst links van de printplaat zit een zwarte druktoets (LEARN). Druk deze knop 

in en vervolgens op een willekeurige knop van de handheld., wanneer het voorstellen 

geslaagd is zult u een relais horen klikken en het bijbehorende ledje zal groen oplichten. 

 

Lukt dit allemaal niet, dan kan het zijn dat u nog niet genoeg bereik hebt. Lees in dat geval 

eerst even de volgende alinea om de antenne aan te sluiten. 

3.1.6 Aansluiten van de antenne 

 

Een systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Het bereik van de RMC is hierin 

heel belangrijk. Het is van belang zeker te weten dat u minimaal overal op uw schip 

volledig bereik hebt. Om dit te verkrijgen sluiten we een antenne aan op de 

printplaat. Deze zijn verkrijgbaar in twee varianten. Standaard krijgt u een 

antenne meegeleverd die voorzien is van 1,5 meter. Wanneer de plakstrip 

op de platte kant van de antenne wordt blootgelegd kan deze op een 

positie neer worden geplakt. Let er op dat de antenne niet in een 

zogenaamde ‘kooi van faraday’ wordt geplaatst. Dit betekent dat de 

antenne niet in een kooi van staal of aluminium mag zitten. 
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Test van te voren het bereik, positioneer de antenne ongeveer daar waar u hem in gedachten 

had en test het bereik. Is dit goed genoeg, dan kan hij definitief worden vastgeplakt.  

Verzeker uzelf ervan bereik op het hele schip te hebben. Wanneer dit met de standaard 

antenne niet lukt kunt u contact met ons opnemen voor een verlengkabel of een sprietantenne. 

Deze antenne dient verticaal te worden geplaatst en zal het bereik van het systeem sterk 

verbeteren. 

 

U hebt bereik zolang de signaal-led groen oplicht tijdens het gebruik. Wordt deze rood tijdens 

het indrukken van de knop, dan bent u buiten het bereik van het systeem. 

3.2 RMC aansluiten op EMC 
 

Het RMC systeem gebruiken in combinatie met Hydronautica’s EMC is uiterst eenvoudig. 

Het enige dat dient te gebeuren is het doorvoeren van de 12-aderige kabel uit de EMC hendel 

door de CPU-box alvorens deze verder gaat naar de blauwe kast van het EMC. Op de 

printplaat zijn rechts onderin twee connectoren geplaatst. Sluit willekeurig op een van de twee 

stekkers de EMC hendel aan. Sluit op de andere stekker de kabel aan die richting de 

besturingskast van het EMC systeem gaat.  

 

3.3 RMC aansluiten op niet Hydronautica systemen 
 

De kracht van het RMC systeem schuilt de functionaliteit. Bijna alle merken kunnen worden 

gebruikt als basis voor de draadloze motor bediening.  

 

In de basis komt het op het volgende neer: een gashendel bevat een zogenaamde 

‘potentiometer’. Deze potmeter geeft een signaal door aan het besturingssysteem. Het RMC 

systeem dient parallel over de potmeter heen te staan. Tijdens het geven van een commando 

die de motoren zou moeten bedienen wordt er een extra weerstand over de potmeter van de 

hendel heen gelegd. De vervangingsweerstand die hierdoor ontstaat simuleert een bepaalde 

stand van de hendel. 

 

 

3.3.1 Potmeter aansluiten 

 

Er zijn verschillende manieren waarop men de hendel aan kan sluiten op de RMC. Zorg er 

voor dat de draden die op de potmeter komen altijd op het ruwe signaal van de hendel komt. 

Bij sommige hendels (Cummings bijv.) zit er in de hendel elektronica verwerkt. Maak in dat 

geval de hendel open en soldeer de signaal draden rechtsreeks achter de potmeter. 

 

Uit potmeter bestaat komen altijd 3 draden. 

• De plus 

• De loper 

• De min 
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Ook op de printplaat zitten drie aansluitingen per motor met exact dezelfde functie. De 

middelste van de drie in de stekker is altijd de loper. Kijk in de bijlage in hoofdstuk 7 voor de 

positie van de connectoren. 

 

Het doel is om beide minnen, plussen en lopers met elkaar te verbinden. Echter, u kunt niet 

weten of u een plus op een plus aansluit of op een min. Maak u hier eerst geen zorgen over, 

tijdens het testen komen we er achter of u goed hebt. Klopte het niet, dan zal de boot naar 

achteren gaan terwijl u het commando naar voren gaf. Wissel in dat geval de buitenste twee 

draden op de stekker op de printplaat om en het probleem zal verholpen zijn. 

 

Om zeker te weten welke van de drie draden de loper is (bij Volvo zit deze 

niet in het midden) moeten we een multimeter erbij pakken. Nevenstaande 

illustratie laat zien wat u zou moeten meten tussen de verschillende contacten. 

 

Hendels met neutraalschakelaar 

 

Sommige hendels hebben als extra veiligheidsfunctie een fysieke neutraalschakelaar. Het 

besturingssysteem kijkt naar de potmeter waarde en of de hendel nog in neutraal staat. Stel: 

het RMC simuleert dat de hendel in een bepaalde stand staat d.m.v. een verhoging van de 

potmeter waarde. Het besturingssysteem zal detecteren dat de potmeter waarde niet 

overeenkomt met het feit dat de neutraalschakelaar zegt dat de hendel nog in neutraal staat. 

Gevolg: Storingen. 

 

Om dit op te lossen is de RMC printplaat 

uitgevoerd met neutraalschakelaars, die 

bediend worden op het moment dat via de 

handheld een signaal naar de motoren 

wordt gestuurd. Om deze schakelaar aan te sluiten sluit u 

deze schakelaar in serie aan op de bestaande schakelaar in de 

hendel. U maakt als het ware een lus via de printplaat. Kijk 

in de bijlage in hoofdstuk 7 voor de positie van de 

connectoren. 
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4 Afstellen van de installatie 

 

Wanneer alle draden aangesloten zitten is het enige wat u nu nog rest het afstellen van de 

signalen die de motoren bedienen. Het instellen van de RMC installatie onafhankelijk van het 

type hendel waar deze op aangesloten zit. Op de printplaat zitten in totaal 4 potmeters voor 

het afstellen. Voor elke motor 2 (een voor het afstellen van het signaal: vooruit. een voor het 

signaal achteruit). 

 

De instelprocedure is als volgt: 

 

• Draai de potmeters geheel naar links. (belangrijk!) 

• Zet de hendels in neutraal. 

• Zet de motoren op contact. 

• Geeft het commando: Bakboord motor vooruit  

• Kijk hoe de motoren reageren, gebeurt er helemaal niets dan zult u de bijbehorende 

potmeter moeten verdraaien (het ledje van de bijbehorende potmeter ligt groen op, 

zolang u de knop ingedrukt houdt). Draai net zolang aan de potmeter tot u vindt dat de 

motoren genoeg vermogen leveren om prettig te kunnen manoeuvreren. 

• Herhaal de bovenste stap voor bakboord achteruit en voor stuurboord voor- en 

achteruit. 

• Druk op de knop van beide motoren vooruit en controleer aan de hand van het 

toerental of beide motoren een gelijke hoeveelheid vermogen levert. Herhaal dit met 

de knop voor de knop beide motoren achteruit. 

U weet wanneer u een fout hebt gemaakt wanneer het systeem in storing gaat, of wanneer 

het schip anders reageert dan zou moeten. 

Denk bij het zoeken van een oorzaak aan het volgende: 

 

• Zit de loper op in het midden van de drie? 

• Horen de drie draden bij een kant van de motor? 

• Zijn de jumpers verwijderd? 

• Is er een neutraalschakelaar aanwezig? 

o Is de neutraal schakelaar goed aangesloten? De weerstand in de 

neutraalstand tussen de twee aansluitingen op de hendel moet 0 zijn. 

o Zit de linker neutraalschakelaar ook op daadwerkelijk op linker motor? 

• Reageert de bakboord motor op een signaal voor de stuurboord motor? Draai dan 

beide stekkers om. 

• Gaat het schip achteruit bij een commando vooruit? Draai de buitenste twee 

draadjes (de plus en de min) om op de stekker. 
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5 Gebruikshandleiding 

Het gebruik van de RMC installatie is uiterst eenvoudig. Wanneer de CPU-box onder 

spanning staat is het systeem actief.  

 

De knoppen van het RMC geven hun signaal af zolang deze ingedrukt wordt. U kunt 

tegelijkertijd meerdere knoppen bedienen. Zo kunt u de boeg plus de hekschroef gelijktijdig 

bedienen. 

 

5.1 Het opladen van de RMC 
 

De RMC handheld haalt zijn voeding uit een batterij in de behuizing. Om nooit de batterij te 

hoeven vervangen kunt u de handheld aansluiten aan een oplader, om zo de batterij op te 

laden. 

Een volle batterij heeft een stand-by tijd van circa 600 uur (25 dagen). Deze capaciteit wordt 

bereikt nadat u de batterij 5 keer hebt gebruikt en opnieuw opgeladen.  

 

Wanneer de batterij zwakker wordt, zal een rode led gaan knipperen. 

Het is dan tijd om de batterij op te laden. Sluit de adapter aan en laat deze net zolang laden tot 

het er een groene led knippert, tijdens het laden brand deze continu groen. U kunt de lader 

gerust een week aan de RMC laten zitten, zodra de batterij vol is stopt het systeem met laden. 

Zolang de lader aangekoppeld blijft zal de batterij altijd op volle spanning zijn wanneer u 

deze weer gaat gebruiken. 

 

 

Na de allereerste keer opladen dient u de RMC te gebruiken totdat de batterij volledig leeg is! 
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6 Bijlages 

6.1 Bijlage: Lay-out van de printplaat: 
 

1. Antenneaansluiting 
2. ‘Learn’ toets. 
3. 8 vrije contacten. Van links naar rechts genummerd van 1 tot 8. Deze komen 

overeen met de cijfers op de RMC handheld. 

4. Aansluitpunt voor de voeding. 
Let op: de middelste aansluiting is de min, de buitenste aansluiting zijn voor twee 

verschillende plussen (1 voldoet). 

5. Potmeters voor het instellen van het motorvermogen. Druk op de bijbehorende 

knop en draai tegelijkertijd aan de juiste potmeter om het afgegeven signaal bij 

te stellen 

6. Neutraalschakelaar. 
7. Connector voor het aansluiten van een vreemde hendel op het RMC systeem. 

8. Jumpers, verwijder deze wanneer u het RMC systeem aansluit op een niet 

Hydronautica hendel. 

9. Doorlus connectoren voor een RMC installatie in combinatie met een 

Hydronautica EMC systeem. 
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6.2 Bijlage: Aansturen van meerstanden joystick  
(Vetus BPJSTH5) 

 

 

Inleiding: 

 

Het aansturen van een boegschroef die bediend wordt door een bijvoorbeeld een Vetus 

BPJSTH5 joystick vereist enkele toevoegingen aan het RMC systeem.  

 

Bij dit joystick worden intern drie draden tegelijk geschakeld, terwijl het RMC systeem 

standaard met een relais werkt met twee contacten. Om dit te ondervangen dient u gebruik te 

maken van een aantal diodes. 

 

Schema: 

 

In het geval van de Vetus BPJSTH5 

joystick, hebben de 6 draden de volgende 

funtie’s: 

1. Plus 

2. Min 

3. Links 

4. Rechts 

5. Half vermogen 

6. Vol vermogen 

 

Wanneer er gekozen word om de 

boeg/gekschroef op half vermogen te 

bedienen, dan dienen de draden 1 + 3 + 5 

verbonden te worden voor Linksom, en 1 

+ 4 + 5 voor Rechtsom. 

 

Voor aansturen met vol vermogen wordt niet draad 5 gebruikt maar nummer 6. 

 

Bovenstaande schema toont de methode die toegepast moet worden, 

om de boeg/hekschroef op de juiste manier aan te sluiten. De rode 

getallen staan hierbij voor de draden die van de Joystick afkomen. 

Alle draden richting het RMC dienen gewoon parallel over de 

bestaande bedrading te worden gelegd.  

 

Indien linksom op de RMC werkt voor rechtsom op de 

boeg/hekschroef, kan men eenvoudig te twee relevante stekkers op 

de printplaat van het RMC omwisselen. 

 

 

Vetus 



 

Installatiehandleiding RMC 

12 

6.3 Bijlage: Aansluiten van een PBRMC, ten behoeve van een 
proportionele Boeg/hekschroef 

 

 

Inleiding 

 

Speciaal voor boeg- / hekschroeven die proportioneel worden bediend heeft Hydronautica een 

additionele regeleenheid ontwikkeld. Hiermee kan de boegschroef bediend worden met de 

afstandsbediening, op een vooraf instelbaar vermogen. 

 

U kunt de zogenaamde PBRMC het beste plaatsen in de buurt van de joystick van de boegschroef. 

Ophanging van de eenheid geschiedt op een standaard, meegeleverde Dinrail. 

 

De PBRMC is zo ontworpen dat de bediening van de joystick komt te vervallen wanneer de Remote 

Control deze bediening heeft overgenomen. Het RMC signaal is dus dominant. 

 

Overzicht 

 

 
 

Bovenstaande afbeelding toont schematisch het systeem zoals dit eruit komt te zien na installatie. 

 

In het schema worden de draden van de joystick door de PBRMC heen geleid. In die configuratie 

word de eenheid gevoed door de voeding van de joystick. Er mag ook voor gekozen worden deze 

extern aan te bieden, en alleen het Loper signaal van de joystick aan te bieden. 
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In het bovenstaande systeem is de joystick uitgevoerd met een neutraal schakelaar. Indien aanwezig 

dient die ook door de PBRMC heen geleid te worden. Onderscheid moet worden gemaakt tussen een 

maak of breek schakelaar. 

 

 

Aansluiten van het PBRMC 
 

Onderstaande afbeelding toont de aansluitingen en indicatie led’s van het PBRMC. 

Allereerst de betekenis van de aansluitingen: 

 

Pin-nummer Functie 

a1 + a2 Schakelcontact Preset 1 �  Rechtstreeks bedraad vanuit het RMC 

a3 + a4 Schakelcontact Preset 2 �  Rechtstreeks bedraad vanuit het RMC 

a5 + a7 Breek contact �  

a5 en a7 worden gebruikt wanneer het signaal verbroken dient te worden wanneer 

de joystick uit neutraal komt. 

a6 + a7 Maak contact �  

a6 en a7 worden gebruikt wanneer het signaal gemaakt dient te worden wanneer de 

joystick uit neutraal komt. 

a8 t/m a10 Deze drie contact hebben dezelfde werking als a5 t/m a7 en worden niet gebruikt 
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Pin-nummer Functie 

b1 + b2 + draad vanaf boeg/hekschroef management komt binnen op b1 en verlaat de PB 

RMC weer op b2, b2 komt rechtstreeks op de joystick van boeg/hekschroef 

b3 + b4 - draad. Hiervoor geldt het zelfde als voor b1 + b2, maar dan voor de min-pool.  

b5 Loper-signaal rechtstreeks vanaf de joystick. 

b6  Het loper-signaal dat b5 is binnengekomen verlaat het PBRMC weer uit pin b6.  

b7 + b8 + pool voeding. De plus dient aangesloten te worden op b7 of b8. Worden er twee 

PBRMC’s gebruikt, en komt de voeding op b7 binnen, mag deze via b8 doorgelust 

worden naar het volgende PBRMC. 

b9 + b10 - pool voeding. Voor de minpool geldt verder het zelfde als voor de plus pool op 

pin b7 en b8. 

 

Afregelen van de installatie 

 

Preset 1 (bijvoorbeeld linksom) kan worden afgeregeld door op de Remote Control de knop voor links 

in te drukken, en te meten op pin b1 of b2 en b6. Door aan de potmeter van preset 1 te draaien (kleine 

draaiknop op het blauwe blokje) zal de waarde veranderen. Dit is ook in de praktijk af te regelen, door 

de motoren te starten en de boeg-/hekschroef via het RMC te bedienen. Door gelijktijdig aan de 

potmeter te draaien zal het vermogen van de boeg-/hekschroef hoger of lager worde 

 

 


