Følg utleiebåtene

POSISJON og SART

Enkel sporing av utleiebåter
POS-Alert sporingssender settes i utleiebåten i en brakett. Enhetene
sender sin posisjon med krypterte "ID" på en lukket VHF frekvens utstedt av Post & Teletilsynet. Signalet mottas av Weatherdock easyRX
som står på kontoret - i lokalet til utleier, og viser egne båter, eller
alle båter med AIS på PC, kartplotter eller TV avhengig av hvordan
dette utstyres.
POS-Alert
•
•
•
•
•

Posisjonen sendes som en  "lukket VHF bruker gruppe"
Sporingsenheten programmeres mot en easyRX enhet
Bare utleier ser sine egnene båter på sin skjerm
Det kan brukes så mange sporingssendere måtte ønskes
Rekkevidde 5-15nm avhengig av høyden på VHF antenne
og landskapet i område, som kan begrense rekkevidden

Hvis utleiebåten er i nød og trenger assistanse, trykkes Alert knappen
som en AIS SART. Utleiebåten vises da som nødsignal på alle båter
i området med AIS mottaker, for raskest søk og redning..
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• En full AIS SART ( Search And Resque Transponder) nødpeilesender

Båt 1

Tekniske data

• Bunnsolid, flyter, vanntett IP68 til 10m, 130x70x30mm,
-10-+55 grader
• Innebygget GPS,  Blinkende LED for GPS, sending/
ON og Alert/SART
• Sender i 96 timer - 2W, NiMH oppladbart batteri
- 1000 cycles. Batteriet kan skiftes.
• Sende-/mottak frekvens 155,475 MHz (POS) og
162,025 MHz (SART)
• Krever ingen konsesjon eller MMSI nummer

SART - for søk og redning

Unike Id-nummer

Komponenter

Hver sporingssender programmeres
med sitt unike Id-nummer mot easyRX.

A048 easyPOSAlert sporingsenhet og SART
B081 Syrefast brakett for feste i båten
A058 ladeenhet for 9-30VDC, for hver POSAlert
A067 easyRX spesialprogrammert AIS mottaker.
1200-CX Galaxy tilpasset VHF antenne

easyRX er en AIS mottaker klasse A+B,
men med tillegg av unik programmering av
POSAlert sporingssendere for mottak.

Ved programmering, kan man velge om det
KUN skal sees egne båter, eller i tillegg kunne
se alle AIS klasse A+B mål. easyRX tilkobles
1200-CX tilpasset VHF antenne som
monteres høyt

Se båtene på din PC/kartplotter via AIS- NMEA0183
inngangen eller TV via f.eks explorer3 og VGA utgangen.

A048
POSAlert
kr. 5460,eks. mva.

B081
brakett
kr. 1376,eks. mva.

A058
Ladestasjon
kr. 992,eks. mva.

Tillegg for progammering må påberegnes.

Følg utleiebåten

Tyske  Weatherdock AG
utvikler og produserer det
fremste av AIS sendere,
AIS sporingssystemer
og SART - sikkerhet til
sjøs, ved sine anlegg
i Nurnberg
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A067
easyRX
kr. 7920,eks. mva.

1200-CX
antenne
m/MDM70fot
kr. 1752,eks. mva.

