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OPTIONS

• Output power

• Modulation

• Conducted spurious

 emission

• Operating frequencies 

• Type of emission

• Antenna impedance

• Usable temperature

 range

• Power supply

 requirement

• Current drain

 (at 12.0V DC)

• Dimensions (W×H×D) 

 (projections not included) 

• Weight (approx.)

:  161.975, 162.025 MHz

 (Ch 87B, 88B, default)

 156.025–162.025 MHz

:  16K0GXW (GMSK)

:  50Ω
:  –20°C to +60°C

 ; –4°F to +140°F

:  12V DC (9.6–15.6V)

:  TX 1.5A

 RX 0.7A

:  165×110×123 mm

 ; 6.5×4.33×4.84 in

:  1.0kg; 2.2lb

• Data Input Interface

  NMEA1, NMEA3

  NMEA2

 Sentence format

 (common to NMEA1–3) 

 Input level (2V applied)

• Data Output Interface

  NMEA1, NMEA3

  NMEA2

 Sentence format

  NMEA1 DSC, RMC, GGA, VTG, GSA, GSV,

   GBS, DTM, DSE, GNS and GLL

  NMEA2 VDM, VDO, ALR, ACA, ACS, TXT,

   RMC*2, GGA*2, GNS*2, GLL*2, VTG*2,

   GSA*2, GSV*2, GBS*2 and DTM*2

  NMEA3 RMC, GGA, VTG, GSA, GSV, GBS,

   DTM, GNS, and GLL

 Output level

• Rating of alert terminal 

*1 To use a third party GPS receiver with the MA-500TR,

 a GPS receiver with RAIM function is required.

*2 Depending on AIS output setting.

:

 IEC 61162-1:2000 (4,800bps)

 or IEC 61162-2 (38,400bps)

 IEC 61162-2 (38,400bps)

 RMC, GGA, VTG, GSA,

 GSV, DTM, GNS, GLL,

 and GBS*1

   Less than 2mA

:

 IEC 61162-1:2000 (4,800bps)

 or IEC 61162-2 (38,400bps)

 IEC 61162-2 (38,400bps)

 

 

 

 

 

 5V, 40mA Max.

 RS-422 balanced type

: 24V DC, 500mA max.

: 2W

: GMSK

: Less than –36dBm 

• Sensitivity (20% error rate) 

• Adjacent Ch. selectivity

• Spurious response

• Intermodulation

• Conducted spurious

 emission

: –110dBm (AIS/DSC)

: More than 70dB (AIS/DSC)

: More than 74dB (AIS)

 More than 70dB (DSC)

: More than 65dB (AIS/DSC)

: Less than –57dBm (AIS)

GENERAL

Measurements made in accordance with IEC 62287-1. 

All stated specifications are subject to
change without notice or obligation.

MA-500TR contents:
● AIS transponder, MA-500TR ● Mounting bracket kits

● GPS receiver with 10m cable ● DC power cable

● NMEA connector cable

TRANSMITTER

MB-75

FLUSH MOUNT KIT

SPECIFICATIONS

RECEIVER

MB-75

DATA INTERFACE DIMENSIONS

For flush-mounting the MA-500TR to a flat surface,
such as a control panel.

CLASS B AIS TRANSPONDER

Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in the United States, 
the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Japan and/or other countries.

All other trademarks are the properties of their respective holders.

DC power 
connector

VHF transceiver, marine
navigation equipment or
external GPS receiver

GPS receiver
(Supplied)

VHF
antenna

MA-500TR
(Rear view)

3-lines of NMEA 
Input/Output 
(NMEA 1 to 3)

Cloning 
cable 
receptacle

External alarm

REAR PANEL VIEW

Unit : mm (inch)

* Shown with VHF radio (Sold separately).* Shown with VHF radio (Sold separately).

BỘ PHÁT ĐÁP AIS LỚP B

Thông tin tàu thuyền theo thời gian thực

Bộ phát đáp AIS lớp B dành cho 
các du thuyền & tàu đánh cá

www.icom.co.jp/world1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013



Bộ phát đáp AIS trên tàu bạn sẽ tự động thu nhận 

thông tin quảng bas của các tàu khác được trang bị 

AIS và các trạm bờ, trong khi đó toàn bộ các thông 

tin tĩnh và động của tàu bạn được phát xạ. Các tín 

hiệu AIS có thể không đi đến ra đa, thể hiện các 

tàu được trang bị AIS có thể bị che khuất do nằm 

phía bên kia của đảo hoặc nằm sau tàu lớn hơn.

Các tàu thương mại SOLAS yêu cầu phải lắp đặt 

bộ phát đáp AIS lớp, vì vậy vị trí của bạn sẽ được

biết nhờ ở gần các tàu lớn. Thiết bị MA-500TR giúp 

tăng sự an toàn cho bạn trên biển.

Thế nào là một bộ phát đáp AIS?
Màn hình thiết bị đồ giải (Plotter) trông giống như một màn 

hình ra đa hàng hải. Nó hỗ trợ hiển thị theo hướng Bắc (North-

up), theo hướng đi (course-up) và phóng đại cự ly từ 0.125 NM 

đến 24 NM. Màn hình danh sách mục tiêu thể hiện tất cả các 

tàu có trang bị AIS và các mục tiêu được phát hiện. Màn hình 

danh sách mục tiêu nguy hiểm (Danger) thể hiện một danh 

sách các tàu trong giới hạn 6 NM CPA và 60 phút TCPA tính 

từ tàu bạn. Danh sách Danger có thể được sắp xếp theo CPA 

hoặc TCPA. Thêm vào đó còn có màn hình chi tiết (Detail) thể 

hiện các thông tin khác về mục tiêu AIS được chọn.

Vận hành đơn giản
Khi được kết nối tới một máy vô tuyến VHF của Icom 

phù hợp, nó dễ dàng tạo ra một cuộc gọi DSC cá nhân.

Lựa chọn một tàu bằng các phím con trỏ của  MA-500TR

và sau đó nhấn nút ấn “DSC” trên MA-500TR. Nó 

không yêu cầu nhập số MMSI một cách thủ công.

Cuộc gọi DSC cá nhân*

Đến 100 điểm chuyển hướng có thể được lưu trong 

danh sách điểm chuyển hướng. Nút ấn “MOB” cho 

phép bạn thiết lập ngay một điểm chuyển hướng 

ở vị trí hiện thời của bạn. 

Ghi nhớ 100 điểm chuyển hướng

Khi MA-500TR nhận được một thông báo liên quan 

đến an toàn từ một bộ phát đáp AIS lớp A, biểu tượng 

tin nhắn xuất hiện trên màn hình Plotter. Đến 20 thông 

báo DSC thu được sẽ tự đọng được lưu trong nhật ký.

Tin nhắn an toàn hàng hải

Thiết bị MA-500TR có đầu nối D-SUB 15 chân 

cung cấp 3-đường vào/ra NMEA trên mặt máy 

phía sau. Đầu nối cáp NMEA được cung cấp giúp 

dễ lắp đặt và kết nối tới máy vô tuyến VHF và thiết 

bị hàng hải khác. 

3 đường vào/ra NMEA

Máy thu GPS

MX-5000 là một 

máy thu GPS  12 

kênh song song có 

chức năng SBAS.

Máy thu GPS đi cùng với MA-500TR

• Màn hình ma trận điểm đầy đủ có thể điều chỉnh 
được độ sáng và độ tương phản.

• IBảo vệ chống nước IPX7 (đến độ sâu 1m 
nước trong 30 phút; ngoại trừ các đầu nối).

• Chức năng tự chẩn đoán hỏng hóc.

• Tùy chọn MB-75 để lắp đặt phẳng trên mặt bàn.

• Chức năng cảnh báo di chuyển chậm.

Các tính năng khác

Khi một tàu đi vào giới hạn CPA và TCPA, biểu 

tượng tàu nhấp nháy trên màn hình Plotter  và 

phát ra âm bíp. Khi được lắp đặt với loa ngoài 

được lắp đặt trên boong 

hoặc trên cột, chức năng 

báo  động va chạm sẽ 

báo động ngay cả khi 

bạn ở cách xa bộ phát 

đáp AIS.

CPA và TCPA để quản lý 
nguy cơ va chạmThiết bị MA-500TR là một bộ phát đáp AIS lớp 

B cho các tàu Non-SOLAS như là các du thuyền, 

các xuồng công tác và các tàu nhỏ. Thông tin tàu 

bạn sẽ tự động được phát xạ ở các giãn cách 

thời gian cố định hoặc dưới sự kiểm soát của 

trạm bờ. Thiết bị MA-500TR thu nhận AIS đồng thời 

trên hai kênh (Kênh 87B và Kênh 88B) và thu nhận

cà lớp A và lớp B. 

Thông tin được MA-500TR phát đi là: 

• Mã MMSI

• Tên tàu

• Hô hiệu

• Kiểu loại tàu

• Vị trí an-ten GPS

• Vị trí của tàu

• SOG (Vận tốc so với mặt đất)

• COG (Hướng đi so với mặt đất)

• Ngày và giời quốc tế UTC

• Kiểu an-ten GPS

• PA (Độ chính xác của vị trí)

Bộ phát đáp AIS lớp B

Toàn bộ các ưu việt trong một thiết kế Dễ sử dụng và gọn nhẹ

BỘ PHÁT ĐÁP AIS LỚP B

Trên boong tàu

* Máy vô tuyến VHF được bán riêng.
Hình ảnh trên thể hiện thiết bị IC-M504 (Phiên bản USA).
Đối với Châu Âu thiết bị này là IC-M505. 

Các tàu khác không phải SOLAS
(Bộ phát đáp AIS lớp B)

Tàu của bạn
(Bộ phát đáp AIS lớp B)

Tàu SOLAS 
(Bộ phát đáp AIS lớp A)

Trạm bờ

AIS Data

Màn hình Plotter Màn hình danh sách mục tiêu

Màn hình danh sách 
mục tiêu nguy hiểm

Lựa chọn một tàu mục
tiêu bằng các phím 
con trỏ và sau đó nhấn 
nút "ENT" để xem màn 
hình chi tiết.

Màn hình chi tiết

*Chức năng này chỉ làm việc khi một thiết bị vô tuyến 
phù hợp được kết nhối chẳng hạn như các phiên bản 
phần sụn mới của IC-M604/M603, M504/M505 hoặc 
dòng IC-M412.
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TÙY CHỌN

• Công suất đầu ra
• Điều chế
• Phát xạ giả

• Dải tần số làm việc 

• Kiểu phát xạ
• Trở kháng an-ten
• Dải nhiệt độ sử dụng

• Yêu cầu nguồn nuôi

• Dòng dẫn
(tại 12.0V DC)

• Kích thước (W×H×D)
(không gồm đầu phát xạ) 

• Khối lượng (xấp xỷ)

:  161.975, 162.025 MHz
(Kênh 87B, 88B, mặc định)
156.025–162.025 MHz

: 16K0GXW (GMSK)
: 50Ω
: –20°C đến +60°C

; –4°F đến +140°F
: 12V DC (9.6–15.6V)

: TX 1.5A
RX 0.7A

: 165×110×123 mm
; 6.5×4.33×4.84 in : 
1.0kg; 2.2lb

• Giao tiếp dữ liệu đầu vào
NMEA1, NMEA3

NMEA2
Định dạng chuỗi (chung 
cho NMEA1–3) 

Mức đầu vào (sử dụng 2V)
• Giao tiếp dữ liệu đầu ra

NMEA1, NMEA3

NMEA2
Định dạng chuỗi

NMEA1 DSC, RMC, GGA, VTG, GSA, 
GSV, GBS, DTM, DSE, GNS và GLL

NMEA2 VDM, VDO, ALR, ACA, ACS, TXT,
   RMC*2, GGA*2, GNS*2, GLL*2,

, 

VTG*2,
GSA*2, GSV*2, GBS*2 và DTM* 2

NMEA3 RMC, GGA, VTG, GSA, GSV, GBS,
DTM, GNS, và GLL

Mức đầu ra

• Tần suất báo động đầu cuối 

*1 Để sử dụng máy thu GPS của bên thứ ba với thiết bị

MA-500TR, cần một máy thu GPS có chức năng RAIM.

*2 Tùy theo cài đặt đầu ra AIS.

:

IEC 61162-1:2000 (4,800bps)
hoặc IEC 61162-2 (38,400bps)
IEC 61162-2 (38,400bps)
RMC, GGA, VTG, GSA,
GSV, DTM, GNS, GLL,
và GBS*1

   Nhỏ hơn 2mA
:

IEC 61162-1:2000 (4,800bps)
hoặc IEC 61162-2 (38,400bps)
IEC 61162-2 (38,400bps)

5V, 40mA Max.
RS-422 kiểu cân bằng

: 24V DC, 500mA max.

: 2W
: GMSK
: Nhỏ hơn –36dBm 

• Độ nhạy (tỷ lệ lỗi 20%) 
• Độ nhạy kênh lân cận
• Đáp ứng giả

• Điều chế nội bộ
• Phát xạ giả

: –110dBm (AIS/DSC)
: Lớn hơn 70dB (AIS/DSC) :

Lớn hơn 74dB (AIS)
Lớn hơn 70dB (DSC)

: Lớn hơn 65dB (AIS/DSC) :
Nhỏ hơn –57dBm (AIS)

TỔNG QUAN

Các phép đo được thực hiện phù hợp với IEC 
62287-1. Tất cả các thông số có thể thay đổi mà 
không có nghĩa vụ báo trước.

MA-500TR bao gồm:
● Bộ phát đáp AIS, MA-500TR ● Bộ khung lắp đặt
● Máy thu GPS với 10m cáp         ● Cáp nguồn DC
● Đầu nối cáp NMEA

MÁY PHÁT

MB-75
BỘ GIÁ LẮP ĐẶT PHẲNG

CÁC THÔNG SỐ

MÁY THU

MB-75

GIAO TIẾP DỮ LIỆU CÁC KÍCH THƯỚC

Để lắp đặt MA-500TR bằng với bề mặt phẳng,
chẳng hạn như trên một bàn điều khiển.

BỘ PHÁT ĐÁP AIS LỚP B

Icom, Icom Inc. và lô-gô Icom được đăng ký thương hiệu của Tập đoàn Icom (Nhật Bản) tại Hoa Kỳ, Vương 
quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác.
Tất cả các thương hiệu khác là tài sản của những người sở hữu chúng.

Đầu nối 
nguồn DC

Máy thu phát VHF, thiết 
bị hàng hải hoặc máy 
thu GPS ngoài.

Máy thu GPS 
(Được cấp)

An-ten 
VHF

MA-500TR
(Mặt sau)

3-đường vào/ra
NMEA (NMEA 1 
đến 3)

Ống 
chứa 
cáp

Báo động ngoài

HÌNH ẢNH PHÍA SAU MÁY

Đơn vị đo : mm (inch)

CLASS B AIS TRANSPONDER

Real-time Vessel Traffic Information.

Class B AIS Transponder 
for Pleasure & Fishing Boats

www.icom.co.jp/world1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

* Đươc thể hiện cùng với máy vô tuyến VHF (được bán riêng)

Hãy tin chúng tôi!


