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Alman Denizcilik Ajansı BSH
SOLAS
Birleşik Devletler FCC
Birleşik Devletler Sahil Koruma
ATEX (Patlama koruması) tarafından
sertifikalıdır ve tam onaylıdır
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AIS S.A.R.T.
AIS ile güncel GPS pozisyonu
■ Mümkün olan en hızlı kurtarma

AIS S.A.R.T. ünitesi easy
RESCUE, AIS teknolojileri
aracılığıyla tehlikedeki
kazazedenin güncel GPS
pozisyonunu doğrudan
bağlı harita okuyucu ya
da PC ekranında görüntülemeyi sağlar.
“TEKNEDEN DENİZE DÜŞME” durumu meydana gelirse, kazazedeyi görüş alanında
tutmanız gerekir. Kurtulması için bu gereklidir.
easyRESCUE, AIS kullanarak net bir görüş
sağlar, böylece zor koşullarda ve minimal
görünürlükte bile kazazede görülebilir ve
izlenebilir.
Kıyafet ya da can yeleklerine takılan ve cankurtaran salında kullanım için direk üzerine takılabilen hafif bir kişisel AIS S.A.R.T.
(Arama ve Kurtarma) yer tespit cihazıdır.

Fonksiyon
Aktive edildikten sonra, AIS S.A.R.T. ünitesi easyRESCUE, VHF frekansları aracılığıyla
AIS sinyallerini iletmeye başlayarak COG,
SOG ve bireysel ünite ID’si ile birlikte güncel GPS pozisyonunu gösterir.
Kazazedelerin pozisyonu her dakika güncellenir ve en az 96 saat boyunca dakikada
8 kez iletilir.
Böylece gemi mürettebatı menzil içindeki AIS alıcılı diğer tüm gemiler ile birlikte
kazazedenin nerede olduğunu tam olarak
bilecektir. Acil durum AIS S.A.R.T. mesajı
iletildiğinde, dünya çapında standart hale
getirilmiş Sembol ve önceden tanımlı “AIS
S.A.R.T. aktif” metni ile her bir AIS Harita
Okuyucusu üzerinde alarm başlatır. Doğru
GPS verisi ile kurtarma çok daha hızlı gerçekleştirilebilir.

easyRESCUE’yu çalıştırmak için
ne gerekir?
AIS S.A.R.T. ünitesi easyRESCUE ekstra
aksesuar gerektirmez. Cihaz alıp gitmeye
hazırdır! AIS S.A.R.T. acil durum pozisyon
raporunu almak ve görüntülemek için AIS
alıcısı zorunludur.

TEXPERT TEKNOLOJI LTD. STI.

Yusufağa Sk.Yasemin Plaza No: 8 Kat: 2/13
Radar 34500 Bahçelievler / Istanbul
Tel.:
+90 212 515 8482
Fax:
+90 212 515 8485
Mail:
nadir@texpertltd.com
URL:
www.texpertltd.com

Mevcut değişkenler
;; A040 / manuel aktivasyon / uzun anten
;; A049 / manuel & suyla aktivasyon /
kısa anten

;; A072 / manuel & suyla aktivasyon /
uzun anten

;; A040-BM-COM / manuel, suyla &
paraşüt ipi ile aktivasyon / uzun anten

Önemli noktalar
;; AIS S.A.R.T. verici
;; Tamamen yüzebilir
;; Tek elle manuel aktivasyon
;; Tam onaylı ve
* Alman Denizcilik Ajansı BSH
* SOLAS
* Birleşik Devletler FCC
* Birleşik Devletler Sahil Koruma
* ATEX (patlama koruması) tarafından
sertifikalıdır
;; Aktivasyondan sonra 96 saat boyunca
iletim
;; Bireysel ünite ID’si iletilir
;; 4 LED ile net fonksiyon göstergesi
;; 15nm’ye kadar yüksek radyon menzili
(anten sinyal yüksekliğine bağlı olarak)
;; GPS pozisyonu her dakika güncellenir
;; Ana gemi kazazedenin nerede
olduğunu bilir
;; Yıllık ücret ya da üyelik yok
;; Uydu bekleme yok
;; Aktivasyon fonksiyonu
* manuel
* suya battığında su teması ile
otomatik
* manyetik sviçle paraşüt ipi ile
otomatik mümkündür

Teknik Veriler
;; BSH onayı: BSH / 4615 / 4361565 / 10
;; İletim gücü: yaklaşık 2 W
;; Su geçirmez, IP 68
;; Ortam çalışma koşulları: -20°C ila 65°C
;; Uzunluk 125 mm, genişlik 68 mm,
yükseklik 30 mm, ağırlık: yaklaşık 300 g

;; Batarya ömrü: 5 yıl (SOLAS standart)
;; Servis aralığı:
• kullanımdan sonra
• yalnızca test modunda 5 yıl sonra
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Weatherdock AG

Sigmundstraße 180
D - 90431 Nürnberg
Tel.:
+49 (0) 911 - 37 66 38 30
Fax:
+49 (0) 911 - 37 66 38 40
Mail:
info@weatherdock.de
URL:
www.easyais.de

