
 

 

                              
 
 
 
 

                       SafeSea E100/ E100G EPIRB 
EPIRB – Emergency Position Indicating Radio Beacon 

 
 
 

 

O GMDSS é um sistema internacional desenvolvido pela IMO – Organização Marítima Internacional, tendo sido incorporado na 

Convenção Solas em 1988. Desde então, tornou-se obrigatório nas embarcações que fazem viagens internacionais e foi 

abrangendo também embarcações de pesca e recreio. O princípio subjacente para o seu uso, é de que as embarcações 

tenham, pelo menos, dois meios de transmissão para alertas de emergência – um para terra e outro para os demais navios. 

Portanto, o equipamento adicional é transportado para fornecer a localização, sendo que os auxiliares de comunicação são 

usados durante a fase de busca e salvamento. A gama de produtos SafeSea da Ocean Signal, oferece uma solução eficaz e 

completa para esta classe de equipamento. 

 

 

A Ocean Signal desenvolveu o SafeSea E100 e E100G para ir de encontro às necessidades de 

embarcações comerciais, de pesca e recreio. 

 

 

SafeSea E100 EPIRB – sem GPS 

 

O SafeSea E100 EPIRB inicia a tentativa de resgate quase de 

imediato após a sua activação. Devido à natureza do processo de 

localização por satélite, pode haver um atraso de quase 1 hora na 

localização da embarcação, pois depende da posição em que se 

encontram os satélites LEOSAR. O sinal emitido fornece o número 

de série do EPIRB e os dados da embarcação. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Luz Estroboscópica 
 
 
2. Montagem do Suporte 
 
 
3. Área Operacional 

 

SafeSea E100G EPIRB – com GPS 

 

O SafeSea E100G EPIRB transmite uma localização exacta da 

embarcação – em 30 segundos - obtida através do GPS embutido. A 

informação é actualizada a cada 20 minutos. Estas transmissões são 

captadas pelos satélites GEOSAR e LEOSAR. O SafeSea E100G 

EPIRB tem duas grandes vantagens: 

 

� A localização imediata da embarcação em perigo 

� Excelente precisão do posicionamento da emergência 

 
 
 
 
 
 
 



 

Estão disponíveis dois dispositivos de activação para o 

SafeSea EPIRB. Ambos foram desenvolvidos em plástico 

altamente duradouro, estável e resistente aos raios UV, 

proporcionando uma excelente protecção da unidade até 

esta ser necessária. 

O EPIRB pode ser facilmente removido de qualquer dispositivo. 

 

� MRH100 – Dispositivo de Activação Manual. 

� ARH100 – Dispositivo de Activação Automática: contém um 

mecanismo de activação hidrostática que acciona 

automaticamente o EPIRB se a embarcação estiver a afundar. 

Nota – As normas IMO exigem que os EPIRBs obrigatórios 

tenham um dispositivo de activação automática. 

Especificações:  

Frequência – 406.37 MHz 

Variação de Temperatura (classe 2)� - 20º C a 55º C 

Normas - cumpre ou excede os seguintes requisitos: 

IMO A.662(16), A.694(17), A.810(19), A.814(19); MSC.56(66); 

MSC.120(74). C/S T.001, T.007; IEC61097-2, IEC60945; 

RTCMSC110.  
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1. ARH100 Dispositivo de Activação Automática 

2. EPIRB montada com o Activador Hidrostático 

 

Todos os modelos têm um transmissor de socorro secundário a 

uma frequência de 121.5 MHz usado para emergência terrestre, 

ou seja, é detectado por uma antena posicionada em terra capaz 

de alcançar os sinais transmitidos entre 5 a 10 km da costa. Está 

incorporada, em todos os modelos, uma luz estroboscópica LED 

de alto brilho para um impacto adicional, especialmente em 

condições nocturnas. Qualquer modelo pode ter um Sistema de 

Activação Automática. 

 

 

O que é um EPIRB? 

O EPIRB é um aparelho que emite um sinal de emergência que é 

detectado por um conjunto de satélites geoestacionários. Alguns 

aparelhos têm GPS embutido, permitindo aos Centros de Busca e 

Socorro uma localização exacta da embarcação. 

 

 

Quem Usa o EPIRB? 

O EPIRB, geralmente, é instalado em embarcações e pode ser accionado 

manual ou automaticamente em caso de emergência. É obrigatório em 

todas as embarcações que fazem viagens internacionais. Para além 

destas, em Portugal é um equipamento obrigatório nas embarcações de 

pesca costeira e embarcações de recreio das classes 1, 2 e 3. 

 

 

 

Os satélites enviam os alertas recebidos para a sede da Cospas-

Sarsat e esta passa a informação para o respectivo Centro 

Nacional de Busca e Socorro. Por sua vez, o Centro deve entrar 

em contacto com o proprietário da embarcação a fim de 

despistar falsos alarmes. Caso se confirme a veracidade do 

pedido de emergência, inicia-se o processo de salvamento. 

Outras Características: 

� Bateria de longa duração, mesmo em baixas temperaturas, 
com um funcionamento superior a 96 horas; 

� Suporte de activação de fácil montagem fornecido como 
standard; disponível dispositivo de activação manual ou 
automática; 

� Zona de manipulação com comandos intuitivos (protegido 
contra activação involuntária); 

� Bateria substituível pelo utilizador – a bateria não é perigosa 
para efeitos de transporte. 

 

Como Funciona? 

O EPIRB, opera na frequência 406 MHz e é constantemente monitorizado 

pelo sistema Cospas-Sarsat. Este sistema fornece uma cobertura 

mundial. Ao ser activado, o EPIRB transmite um alerta de socorro que é 

escolhido por dois grupos de satélites:  

 

GEOSAR - Os satélites geoestacionários, geralmente, recebem o alerta 

em primeiro lugar, mas não têm a capacidade de gerar informações 

quanto à localização e não cobrem as regiões polares.  

 

LEOSAR - O segundo grupo de satélites oferece uma cobertura global, 

incluindo as regiões polares. Cada satélite passa por cima de um EPIRB 

activo, por isso, este determina o local aproximado da rádio baliza – 

dentro de 5 milhas – usando o processamento Doppler do sinal.  
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