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Então o que é um piloto automático? Um piloto 
automático liga-se ao sistema de governo do barco 
e corrige continuamente o rumo do seu barco com 
a informação fornecida pela agulha, transdutores de 
vento	ou	GPS.	
O pilotos automáticos são concebidos para manter 
um rumo preciso em várias condições de mar com um 
minímo de movimentos do leme. Podem atuar como 
um par extra de mãos ou como um membro adicional 
da tripulação, permitindo-lhe fixar as velas ou colocar 
as defensas lateralmente. Como governam com tanta 
precisão, ajudam a economizar combustível e a chegar 
mais rapidamente ao destino, especialmente quando 
ligado a um chartplotter.

O que consiste num piloto automático?
Os pilotos automáticos consistem em três componentes 
principais:
 

 Um sensor de rumo (normalmente uma agulha)
 Um processador e controlador (os cérebros)
 E um mecanismo de potência (e acaba aqui)

Tipos de pilotos automáticos
Há dois tipos de piloto automático, acima do convés e 
de	Interior	(também	chamado	de	‘abaixo	do	convés’).

PILOTOS AUTOHELM – O SEU MEMBRO EXTRA DA TRIPULAÇÃO

Piloto automático 'acima do convés' para iates governados por cana de leme:

Instalação
Nós recomendamos que consulte um agente aprovado Raymarine que poderá especificar, instalar e comissionar o sistema Raymarine 
correto para o seu barco. Uma instalação aprovada acarreta a nossa garantia completa a nível mundial de 2 anos, extensível a 3 anos 
com o registo do produto.

Dica 
Técnica

Acima do Convés

 Os pilotos acima do convés são fáceis de 
instalar e permanecem no cockpit em quaisquer 
condições de tempo. 
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Importante informação sobre o deslocamento do barco Lembre-se de ter sempre em conta o peso em deslocamento 
com carga máxima, o que corresponde muitas vezes a 20% acima do deslocamento indicado, por isso não deverá escolher um piloto 
que esteja sempre a funcionar nos limites das suas capacidades. Se escolher o seu piloto com a segurança em mente, então não terá 
problemas quando as condições piorarem.

  Interior (abaixo do convés) é a característica destes pilotos 
automáticos montados permanentemente abaixo do convés e 
que são mais potentes, mais fiáveis, governam melhor a sua 
embarcação e podem ser fornecidos com uma gama de unidades 
de controlo de piloto.

Os sistemas de piloto automático da Raymarine integram-se 
perfeitamente com a nossa linha de produtos de displays multifunções 
para um rastreio fácil de pontos e de rotas. Nós oferecemos um gama 
completa de sistemas de piloto automático para barcos de todas as 
dimensões. A nossa qualificada equipa de especialistas em pilotos 
automáticos e agentes técnicos estão prontos a ajudá-lo a projetar a 
melhor solução para a sua embarcação.

Sistema típico de interior: computador de rumo, unidade de controlo e unidade de potência.

Dica 
Técnica

Pilotos Automáticos Interiores
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Pilotos Automáticos Interiores SmartPilot
Juntar um sistema de piloto automático Raymarine no seu barco, é uma das escolhas mais inteligentes que pode fazer. Para 
além da conveniência que se oferece em viagens longas, os sistemas de pilotos automáticos hoje em dia também lhe oferecem 
significativas vantagens económicas. Os sistemas SmartPilot da Raymarine, economizam tempo e combustível ao governar 
pelo rumo mais direto possível. A integração com sensores opcionais de vento, velocidade e de direção farão com que o piloto 
automático compense automaticamente os efeitos do vento e das correntes.

Qual é a dimensão do seu barco e o seu deslocamento? Tenha 
sempre em consideração o peso em deslocamento da sua embarcação 
totalmente carregada, o que normalmente corresponde a mais 20% acima 
do deslocamento projetado. 

Que tipo de sistema de governo tem? Vai ter de saber que tipo 
de sistema de leme está instalado na sua embarcação. Para isso poderá 
ter de abrir umas quantas tampas e dar uma espreitadela no mecanismo, 
ou poderá simplesmente consultar o representante do seu barco ou o 
fabricante do sistema de governo.

Se o seu sistema for hidráulico. Precisará então de descobrir a 
capacidade (em cc) do cilindro hidráulico montado no leme em barcos 
com motor interior ou montado na unidade de potência dos barcos com 
motores fora de borda. A documentação do seu sistema de governo terá 
esta informação. 

Não tem a certeza de qual o sistema de governo que está 
instalado no seu barco? 
Consulte por favor um agente Raymarine autorizado. Os agentes Rayma-
rine são altamente qualificados e foram treinados pela Raymarine para 
poderem avaliar e assisti-lo na seleção do piloto automático adequado 
para a sua embarcação.

1: Conheça o Seu Barco

2: Estabeleça o contato com o seu
Agente Raymarine

Uma vez reunida toda a informação relevante pertencente ao seu barco e 
seu sistema de leme, consulte o agente local Raymarine para determinar 
a melhor combinação de Unidade de Potência, Computador de Rumo e 
Unidade de Controlo para a sua embarcação. 

Verifique por favor os pontos 3, 4 e 5 para seleção da unidade de potência, 
computador de rumo correspondente e escolha da unidade de controlo.

3: Seleção da Unidade de Potência

A unidade de potência integra-se com o seu sistema de governo do barco 
de forma a mantê-lo no rumo certo. A Raymarine tem uma ampla gama 
de unidades de potência para combinarem com quase todos os tipos de 
sistemas de leme e de deslocamentos das embarcações (consulte a tabela).

Os sistemas SmartPilot da Raymarine aceitam os sistemas de potência 
hidráulicos, mecânicos e unidades de coluna com direção assistida. 

Direção Hidráulica
Os SmartPilots da Raymarine ligam aos sistemas com direção hidráulica 
através de bombas hidráulicas robustas ajustadas à capacidade do sistema 
de leme hidráulico. 

Direção Mecânica
As unidades de potência SmartPilot da Raymarine para sistemas de 
governo mecânico, estão disponíveis nas seguintes configurações:  linear  

 hidráulica-linear   rotativa

O computador de rumo é a central inteligente dum sistema de piloto
automático, permitindo a ligação da unidade de controlo à unidade de 
potência.

Girobússola Qualquer sistema SPX da Raymarine vem fornecido com um 
sensor de girobússola para proporcionar o melhor desempenho possível.

Tecnologia Avançada de Governo (AST). Monitoriza 
inteligentemente o balanço do barco e antecipa as mudanças de rumo bem 
como proporciona uma aguçada manutenção de rumo.

AutoLearn. Compreende automaticamente as características de governo 
da embarcação, simplificando a calibração e permitindo que o piloto se 
adapte continuamente às mudanças do estado do mar. 

4 Computador de Rumo Correspondente

Unidades de Potência Capacidade (cc) do 
Cilindro (Hidráulico)

Descolamento do 
Barco (kg)

Computador de Rumo

SPX10 SPX30* SPX-SOL SPX-CAN SPX-DI0 SPX-40

Bomba Hidráulica tipo 0.5L 50-110

Bomba Hidráulica tipo 1 80-230

Unidades Mecânicas Rotativas/Linear tipo1 11,000

Unidade Universal para Colunas tipo 1

Bomba Hidráulica tipo 2 230-350 

Bomba Hidráulica tipo 3 350-500

Unidade Hidráulica-Linear tipo 2 22,000

Unidade Hidráulica-Linear tipo 3 35,000

Unidade Linear Mecânica tipo 2 Curta 15,000

Unidade Linear Mecânica tipo 2 Longa 20,000

Unidade Rotativa Mecânica tipo 2 20,000

Unidades para solenóides

Sistemas para IPS da Volvo Penta

Sistemas Saildrive ZF

Sistemas NMEA2000 'Steer-by-Wire' baseado em CAN

Optimus Teleflex
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5: A Unidade de Controlo

Enquanto que o sistema de governo do seu barco determina a unidade de 
potência necessária e o computador de rumo é correspondido à unidade de 
potência, a escolha da unidade de controlo é uma questão de preferência 
pessoal, já que cada unidade de controlo, de montagem fixa, oferece o 
mesmo nível de desempenho ao piloto automático.  

Escolha entre as seguintes unidades de controlo:

Unidade de Controlo de Piloto Automático p70 
Um controlador com botões de pressão e com botões dedicados de -1/+1º 
e -10/+10º.

Unidade de Controlo de Piloto Automático p70R
Uma combinação de botões de pressão com um comando rotativo.

6: Contate o seu Agente Raymarine

Tecnologia Smart Rudder SenseTM. Permite uma direção precisa sem 
a necessidade de ter um sensor de referência de leme. Esta característica 
inovadora é a ideal para motores fora de borda e instalações onde não é 
possível instalar um sensor de leme.

A seleção do computador de rumo é determinada pela unidade 
de potência que por sua vez é determinada pelo sistema de 
governo. Consulte a tabela em baixo.

Contate o seu agente Raymarine para adquirir o seu piloto automático e 
providenciar a instalação.

Unidade de Controlo p70
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Dica 
Técnica

Será que vai caber no seu barco?
Sujeita a limitações de impressão e de produção, a imagem em cima da 
Unidade de Controlo de Piloto Automático p70r é do tamanho real. Assim, 
será que vai caber no seu barco? Experimente você mesmo e veja.

Modos de Pesca
Os modos para pesca estão disponíveis quando as 
unidades de controlo p70 e p70R são usadas com 
os computadores de rumo SPX..

S100 Controlo Sem Fios
O compacto S100 oferece-
lhe um controlo básico de 
qualquer piloto automático 
SeaTalk da Raymarine, mesmo 
quando esteja abaixo do 
convés ou fora do alcance do 
seu piloto automático.

SmartController
Adquira o controlo total, a 
bordo, do seu piloto automático 
SeaTalk com o comando sem 
fios SmartController. Uma 
operação sem fios significa 
uma liberdade para monitorizar 
informação vital quando estiver 
no convés ou fora do alcance de 
vista dos seus intrumentos.

Para barcos a motor com um sistema hidráulico da 
Seastar ou outros sistemas hidráulicos equilibrados 
(consulte www.raymarine.eu para sistemas de governo 
compatíveis). O S1000 é de instalação rápida e 
simples de operar. Controle o piloto automático S1000 
com o controlo remoto sem fios S100;
Siga simplesmente para o rumo desejado, carregando 
em PILOT para ativar o piloto em auto e já está

•	 Um	piloto	básico	tipo	‘regresso	ás	origens’.
•	 Desenhado	para	sistemas	hidráulicos	equilibrados.
•	 Não	necessita	de	de	agulha	eletrónica	ou	de	

unidade de referência do leme.
•	 Entrada	NMEA	para	um	Navegador/GPS/Plotter	

portátil ou fixo.
•	 Modos	de	pesca	incorporados	que	incluem	o	

andamento	tipo	‘folha	de	trevo’	e	de	‘zig-zag’.
•	 Pode	ser	ligado	ao	motor.
•	 Compatível	com	GPS/Plotter	com	saída	SeaTalk.
•	 Utiliza	o	COG	como	referência	da	proa

S1000 Piloto Interior para Pesca

Imagens e conteúdos apenas para fins ilustrativos.
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ST1000+: 3,000kg (6,000lbs) 

ST2000+: 4,500kg (10,000lbs)

Piloto Fixo Montado no Leme SPX-5R
O Piloto SPX-5R é um piloto automático montado sobre o leme concebido para 
ser usado em barcos pequenos desportivos e de pesca com comprimento típico 
até 9.2m (30'). Adequados para uso com lemes fixos e inclinados, o piloto consiste 
numa unidade de potência que se instala sobre o eixo da roda de governo 
existente, um computador de rumo com uma girobússola para manter um rumo 
preciso,	e	uma	unidade	de	controlo	com	um	grande	e	informativo	display	LCD.

Deslocamento Máximo do SPX-5R de 
Montagem no Comando de Leme

2,000kg (4,400lbs)

Semi-Rigídos e Foras de Borda (Mecânicos) até 7.7m (25')

3,181kg (7,000lbs)

Semi- Rígidos (Hidráulico) até 9m (30')

3,181kg (7,000lbs)

Semi- Rígidos (Hidráulico) até 9m (30')

Direção	Assistida	por	Coluna	até	10.7m	(35')

3,181kg (7,000lbs)

ST1000+/ST2000+ Pilotos Automáticos
para	Iates	Governados	por	Cana
Inventados pela Autohelm em 1973, os pilotos de cana do leme têm 
sido persistentemente os mais populares desde então, estabelecendo o 
standard de desempenho, fiabilidade e facilidade de operação.

ST1000+/ST2000+ Deslocamento Máximo

Piloto de Cana SPX-5
O piloto de cana SPX-5 é perfeito para grandes iates governados por 
cana. Navegue directamente para um waypoint, fixe um ângulo de 
vento, ou simplesmente siga para o rumo desejado, tirando partido da 
compatibilidade total SeaTalk e NMEA. 
O Piloto de Cana SPX-5 é adequado para a maior parte dos cenários de 
navegação e de regatas.

SPX-5 Piloto de Roda
O piloto de roda SPX-5 compreende uma unidade de roda completa para 
simplificar a sua instalação e obter o máximo rendimento do piloto. Monte 
a unidade de controlo em separado num local de fácil acesso e de ver. O 
computador de rumo e a bússola fluxgate são montadas separadamente 
para um óptimo rendimento.

Deslocamento Máximo do SPX-5 de Cana do Leme

SPX-5: 6,000kg (13,200lbs) 

Deslocamento Máximo do SPX-5 de Roda

7,500kg (16,000lbs)

Pilotos Automáticos Acima do Convés

Para informações detalhadas sobre os pilotos automáticos desta página, visite por favor o nosso sítio na 
internet em www.raymarine.com
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ESPECIFICAÇÕES

Especificações Genéricas 
Alimentação: Sistemas de 12V 
Gama de voltagem absoluta:	10	–	16V	DC
Consumo: SPX-5 Tiller /SPX-5 Wheel 250mA (modo de standby)/
ST1000/ST2000 de 40mA

ST1000/ST2000 Piloto de Cana
Peso kg (lbs): 1.53 (3.4) 
Métodos de montagem: Estibordo ou bombordo (reversível)
Dimensão do display:	LCD	segmentado	45mm
Iluminação do display: 3 níveis mais desligado
Ligações: Entrada NMEA 0183 e SeaTalk
Impulsão: ST1000: 57kg (125lbs) ST2000: 77kg (169lbs)
Curso: 236mm (9.3in)

SPX-5 Piloto de Cana
Impulsão: 84kg (185lbs)
Curso: 254mm (10")
Ligações:  Entrada/saída NMEA 0183 (x1); SeaTalk (x2); 
SeaTalkng (x1); NMEA 2000 com adaptador

SPX-5 Piloto de Roda
Deslocamento máximo recomendado com o barco carregado: 7500kg (16,500lbs)
Rotações por minuto (rpm): 9
Impulsão: 30Nm
Ligações: Entrada/saída NMEA 0183 (x1); SeaTalk (x2); SeaTalkng (x1); NMEA 2000 com 
adaptador

SPX-5R Piloto de Roda
Impulsão: 30Nm
Ligações: SeaTalk (x2); SeaTalkng (x1); entrada / saída NMEA (x1)
Torção máxima: 15Nm
Deslocamento máximo recomendado com o
barco carregado: Mecânico: 2000kg (4400lbs); Hidráulico: 3181kg (7000lbs)

S1000 Piloto
Métodos de montagem: Superfície
Peso kg (lbs): 0.4 (0.88)
Entradas NMEA 0183: 1
Saídas NMEA 0183: 1
Ligações SeaTalk: 1
Transmissor e recetor de RF: Sim
Unidade de Potência: bomba S1000 

Pilotos Automáticos Abaixo do Convés
Para especificações sobre os pilotos abaixo do convés, consulte o nosso sítio na internet em 
www.raymarine.com

Nota: Todas as especificações são preliminares e sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Pilotos Automáticos Raymarine
Pilotos Acima do Convés  Pilotos Interiores

CÓDIGOS DE PRODUTO

A12004 ST1000 Piloto de cana
A12005 ST2000 Piloto de cana
E12137 SPX-5 Piloto de cana (sem unidade de controlo)
E12133 SPX-5 Piloto de roda (sem unidade de controlo) (Core Pack)
A18081 SPX-5 Unidade de roda
E12220 SPX-5R Piloto de roda
E12222 SPX-5R Piloto de roda (sem unidade de controlo)
E12169 p70 Unidade de controlo de piloto (botões)
E22166 p70R Unidade de controlo de piloto (rotativo)
E22167 p70R Unidade de controlo de piloto (rotativo)
E15024 S100 Comando remoto sem fios com estação base
E15023 SmartController, Comando remoto sem fios com estação base

Para códigos de produto de pilotos de interior, consulte por favor o nosso sítio na internet 
em www.raymarine.com

SPX-5 Montado na Roda do Leme SPX-5 Roda

ST1000/ST2000 Pilotos de CanaSPX-5 Piloto de Cana

LIT70066-PT

ATUALIZE A SUA GARANTIA DE 2 
ANOS PARA 3 ANOS SEM CUSTOS

A Raymarine oferece uma garantia limitada de 2 anos (atualizável 
para 3 anos após o registo do produto) em produtos instalados nas 
embarcações e de acordo com as classificações de utilização nesta 
brochura.	Detalhes	completos	da	Política	Global	de	Garantia	e	como	
fazer para registar os seus produtos, podem ser encontrados em 
www.raymarine.com/warranty. Se necessitar de assistência local, 
contate o agente certificado Raymarine mais perto de si, cujos detalhes 
podem ser encontrados em www.raymarine.com/dealerlocator.

Aviso de Segurança 
Os produtos Raymarine são concebidos para serem utilizados como ajudas à navegação e nunca devem 
ser usados em detrimento dum juízo correcto de navegação. A sua precisão poderá ser afetada por vários 
fatores, incluindo as condições ambientais, falha do equipamento ou defeitos, e ainda a uma incorreta 
utilização ou manuseamento. Só as cartas oficiais governamentais e os avisos aos navegadores contêm 
a necessária e correcta informação para uma navegação segura e o capitão é o responsável pela sua 
prudente utilização. É da responsabilidade do utilizador a utilização de cartas oficiais governamentais, 
avisos aos navegantes, prudência e ter habilitações adequadas de navegação quando estiver a operar 
qualquer produto Raymarine.

Nota sobre o conteúdo
A informação técnica e gráfica contida nesta brochura, tanto quanto sabemos, foi corrigida na altura da 
sua impressão. No entanto, a política de contínuo melhoramento e atualização da Raymarine poderá 
alterar as especificações de produtos sem aviso prévio. Por isso, diferenças inevitáveis entre o produto 
e este catálogo poderão ocorrer de tempos a tempos, para as quais a Raymarine não aceitará qualquer 
responsabilidade por tal facto.

Especificações
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Vá a www.raymarine.com para as 
especificações mais atuais. Algumas imagens são apenas para fins ilustrativos.

Marcas
Para uma lista completa de marcas, consulte por favor o nosso sítio na internet www.raymarine.com.

Fotografia
As fotografias de ambiente usadas nesta brochura são cortesia de: Nord	West	and	Najad	AB;	Discovery	
Yachts Ltd; Riviera; Windy Boats AS; Sessa Marine; Northshore Yachts Ltd; San Lorenzo Spa; Jeanneau 
(Beneteau	Group);	Nikolas	Claris.

Nota: O	equipamento	aqui	descrito	pode	necessitar	de	autorização	Governamental	dos	E.U.A.	para	
efeitos de exportação. Qualquer desvio contrário à lei dos E.U.A. é proíbido.

Raymarine UK Limited  
T: +44 (0)1329 246 700

Raymarine Asia Pty Ltd
T: (+61) (0)2 9479 4800

Raymarine Inc. 
T: (+1) 603.324.7900

Raymarine France
T : (+33) (0) 146497230

Raymarine Finland Oy
T: (+358) (0) 207619937

Raymarine Italy
T: (+39) 02 5695906

  

Raymarine Belgium 
(Order Processing)
T: (+32) 765 79 41 74

Raymarine Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Germany GmbH
T: (+49) (0) 40 237 8080

Raymarine Nederland
T: (+31) (0) 26 361 4242

Raymarine Norway
T: (+47) 69 264 600

Raymarine Sweden AB
T: (+46) 317 633670
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