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De EasyRescue-Pro verreist geen acces-
soires om te functioneren. De combinatie 
met een reddingsvest wordt aangeraden.

Een AIS ontvanger is uiteraard noodzake-
lijk om een AIS S.A.R.T. bericht te ontvan-
gen. Een DSC marifoon is noodzakelijk 
voor het ontvangen van een DSC MOB-
distress call.

AIS S.A.R.T. 
Volledig drijvend
Geen jaarlijkse kosten
Schepen weten locatie drenkeling
Volledig gecertificeerd door: 
* BSH goedgekeurd:4615/4361565/10  
* SOLAS 
* United States FCC 
* United States Coast Guard 
* ATEX (explosion protection)
Minimaal 96 uur zendvermogen
Bereik 10 - 120 nm afhankelijk van de 
hoogte van de ontvangende antenne 

Zend vermogen:  2W + (radiated)
Waterbestendig, IP68
Gebruikstempratuur: 
-20°C - 65°C
Lengte 125mm, breedte 68mm, hoogte 
30mm, gewicht +/- 300g
Batterij levensduur: 7 jaar (fabriek)

Service benodigd na gebruik/ 5 jaar 
(SOLAS standaard) 

DSC class D controller
Volledige DSC - class D controller 
Zender en ontvanger
Alarmering op de VHF radio
Bereikt ook schepen zonder AIS
EasyRescue brengt drenkeling op de 
hoogte van acknowledgement
Groot bereik middels DSC relay
Zendvermogen: +/- 0.5W (min. 34 uur)
DSC frequentie 156,525 Mhz
ITU-R M.493-13 en ITU-R M.821





























AIS S.A.R.T. & 
DSC class D controller 

In een man overboord situatie is het essen-
tieel om de persoon in het water niet uit 
het oog te verliezen en zo snel mogelijk 
hulp te bieden.

De EasyRescue-Pro heeft dezelfde functio-
naliteit als de SOLAS approved EasyRescue 
AIS S.A.R.T. Tevens heeft de EasyRescue Pro 
een alarmerende DSC class D controller.  
Dit alarm zal op de DSC marifoon van het  
moederschip afgaan. Na 5 minuten 
zal deze opgevolgd worden door een  
„All Ships“ DSC MOB distress call. 

De DSC class D controller zorgt ervoor dat 
er een MOB distress call wordt verzonden 
naar het moederschip. Gedurende 5 minu-
ten wordt het moederschip gealarmeerd. 
Wanneer het moederschip geen acknow-
ledgement (bevestiging) stuurt zal de DSC 
controller een DSC MOB distress call uit-
zenden naar alle schepen. 

De tweede „all ships“ transmissie zal iede-
re 5 minuten herhaald worden tot dat er 
een acknowledgement ontvangen is. Door 
de DSC relay functionaliteit zal het bericht 
doorgestuurd worden en zo het bereik ver-
groten.

Zodra er een acknowledgement ontvan-
gen wordt zal de DSC controller in de Ea-
syRescue Pro zal stoppen met zenden. Dit 
wordt aangegeven op de EasyRescue-Pro 
door het knipperen van een LED i.c.m. 
een akoestisch signaal. Hierdoor weet de  
drenkeling: Redding is onderweg.

Het MMSI nummer van het moederschip 
moet wordt geprogrammeerd in de Ea-
syRescue-Pro met een simpele app op een 
mobiele telefoon. (IOS, Android, windows)

Zodra de EasyRescue geactiveerd 
wordt,  door water activatie of door het  
reddingsvest, bepaalt het baken zijn  
positie en start de EasyRescue met zenden 
van zijn AIS S.A.R.T. berichten. Het AIS 
bericht bevat  de  GPS positie, COG en 
SOG. Dit bericht wordt 8 keer per minu-
ut uitgezonden, tenminste 96 uur lang. 

De functie van de EasyRescue is dat de be-
manning exact weet waar de drenkeling 
zich in het water bevindt. Alle schepen uit-
gerust met AIS, ontvangen deze berichten. 
Bij ontvangst van een AIS S.A.R.T. bericht 
wordt wordt de positie van de drenkeling 
op een electronische kaart zichtbaar ge-
maakt. 

Twee volwaardige 
zenders in 1 apparaat

Technische gegevens

Functie AIS S.A.R.T.

Benodigdheden

Functie DSC controller


