
 

 

                              
 
 

SafeSea V100 VHF 
Rádio de Emergência - VHF 

 

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 V100 VHF 

 

O SafeSea V100 VHF portátil da Ocean Signal foi concebido para possibilitar a 

comunicação de voz em caso de emergência. Este cumpre ou excede as exigências de 

normas rigorosas que garantem a sua fiabilidade nas condições mais difíceis. 

É fácil de usar, está equipado com botões amplos, tem um design simples e 

ergonómico com um ecrã LCD de grande contraste, permitindo confirmar o seu 

funcionamento. 

O V100 tem uma bateria primária de lítio que está protegida contra o uso involuntário 

através de uma tampa protectora única. A vida útil da bateria é optimizada devido ao 

uso de um circuito altamente eficiente, especialmente durante as transmissões.  

Para o uso diário, o V100 pode ser equipado com uma bateria opcional de polímero de 

lítio recarregável utilizando um carregador rápido - que pode instalar-se sobre uma 

mesa ou numa parede. 

O SafeSea V100 está disponível com ou sem suporte. Este suporte, extremamente 

resistente, possibilita a ligação de acessórios se necessário (ex.: capacetes, auriculares, 

microfones, etc.). 

Especificações:  

Potência: 2,5W 

Sensibilidade do Receptor (para 

SINAD 20dB): - 117dBm 

Variação de Temperatura: 

 - 20ºC a 55ºC 

Normas – tem aprovações SOLAS e 

cumpre ou excede os seguintes 

requisitos:  

IMO A.694(17); MSC.14(77); IEC61907-

12; IEC60945. 

Características:  

 

� Cumpre as normas IMO relativamente aos rádios em embarcações de salvamento; 

� Bateria de longa duração, mesmo em baixas temperaturas (funciona durante 16 

horas); 

� A bateria não é perigosa para fins de transporte; 

� À prova de água, mesmo com choque térmico a 40ºC; 

� Inclui 21 canais unidireccionais – de acordo com as normas IMO SOLAS; 

� Ligação de antena mediante suporte impermeável de 50ohm; 

� 4 Modos de Verificação – observação dupla, observação tripla, verificação total e 

verificação da memória. 
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