
 

 

                              
 
 

SafeSea S100 SART 
Responder de Radar - SART 

 

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. 

 

 

 

SafeSea S100 SART 

 

O SafeSea S100 da Ocean Signal é um transponder de radar de banda X que cumpre as 

normas IMO SOLAS. Este aparelho auxilia no processo de resgate e salvamento fornecendo 

informações mais precisas devido aos radares que operam nas proximidades. Quando se liga 

o S100, este continua em standby até ser activado automaticamente pelo radar de banda X 

de uma embarcação. Em seguida, este transmite uma série de sinais que são exibidos no 

radar com uma linha de pequenos traços confirmando, deste modo, a distância e o azimute 

em que se encontra a emergência. A embarcação que recepciona este sinal de radar põe-se 

num canal de rádio e este faz a transmissão em VHF. 

 

Características:  

 

� Bateria de longa duração, mesmo em baixas temperaturas 

           -  Funciona durante 12 horas mesmo após 96 horas em standby 

� A bateria não é perigosa para fins de transporte 

- Tamanho compacto: ideal para embalar com uma vasilha de jangadas salva-vidas.  

� Fornecido com vara telescópica e de fácil montagem. 

� Sistema de funcionamento intuitivo – idêntica à do EPIRB - reduz o stress em situações 

de emergência. 

 

Especificações:  

Variação de Temperatura (classe 2) 

 - 20º C a 55º C 

Normas - cumpre ou excede os seguintes 

requisitos:  

IMO A.694(17), MSC.247 (83); IEC61907-1, 

IEC60945. 

Sistema de Funcionamento 
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