
De beste AIS MOB in zijn klasse:
Automatisch geactiveerd
In elk reddingsvest te plaatsen!




If you can‘t find him, 
you can‘t save him!

EasyONE AIS MOB



This product is available at:

Excellence in Radio Technologies

This product is available at:

2015

Zwanenburgerdijk 280B 
1161NL Zwanenburg - NL
Tel: +31 (0) 20-2100-199
kantoor@hollandmarinehardware.nl

Eenvoudige reddingsvest integratie
Kan in ieder reddingsvest worden 
toegepast zonder het reddingsvest aan 
te passen
Snelle en nauwkeurige positionering
36+ uur zendvermogen
7 jaar levensduur van de batterij
Hoge intensiteit LED flits licht
Drijft zonder hulpmiddelen
Automatisch geactiveerd door middel 
van water activatie
Minimaal 1,5 Watt zend vermogen 
(uitgestraald)
Geen registratie van toepassing















Zend vermogen: minimaal 1,5 watt 
(radiated)
Frequencie: 161,975 en 162,025 MHz
GPS ontvanger met geintegreerde 
antenne volgens IEC 61108-1
Uitvouwbare VHF antenne (35cm)
Twee knoppen: („TEST“ en „ON“)
Formaat: 168x48x27 mm, 150 gram
Batterijen: 6V, 2 lithium
Batterij: 36 uur bij 15 °C
Service periode: 7 jaar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +55°C














Wanneer u zich op het water bevindt 
en er onstaat een noodsituatie waarbij 
iemand over boord gaat, is het spoedig te-
rug vinden van levensbelang. De EasyONE 
AIS MOB zal hierbij van grote waarde zijn 
door de positie van de drenkeling zicht-
baar te maken op uw navigatiesysteem en 
die van anderen.
 
De EasyONE AIS MOB werkt door gebruik 
te maken van het AIS systeem. Om het  
noodbericht van de AIS MOB te kun-
nen ontvangen heeft een schip een AIS 
ontvanger nodig. In de beroepsvaart is dit 
verplicht. In de pleziervaart worden steeds 
meer schepen uitgerust met AIS.  

De EasyONE AIS MOB is volledig automa-
tisch! Een groot voordeel als de drenke-
ling door bewusteloosheid het apparaat 
niet zelf kan activeren. Het baken wordt 
actief als hij onder water komt en zal ver-
volgens zijn positie gaan bepalen. Zodra 
deze bekent is zal de EasyONE een nood-
bericht versturen. Het noodbericht wordt 
ontvangen door alle met AIS uitgeruste 
schepen binnen de 5-8 mijl. 
 
De EasyONE kan minimaal 24 uur zenden 
bij -20 °C en onder normale omstandig-
heden minimaal 36 uur. De EasyONE is 
tevens voorzien van een hoge intensiteit 
LED licht die het baken in het donker 
maximaal zichtbaar maakt. De correcte 
werking van de EasyONE wordt uitgelezen 
door middel van 2 LED‘s. Één LED toont of 
de unit uitzendt en de ander geeft aan of 
er een GPS fix is.

Een groot voordeel van de EasyONE AIS-
MOB is dat deze drijft. Hierdoor kan hij 
op een simpele manier in elk reddingsvest 
worden toegevoegd. Het baken wordt 
ondersteboven in het vest geschoven en 
verbonden middels een lijn met het vest. 
Het voordeel hiervan is dat de product-
aansprakelijkheid van de fabrikant van 
het reddingsvest niet aangetast wordt. 
De EasyONE past als enige AIS-MOB op 
geen enkele manier de werking van het 
reddingsvest aan.

Man over boord, 
de EasyONE zet de 
drenkeling op de kaart!
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