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O Facho de Mão Electrónico de Socorro mais compacto da actualidade 

 

 

 

rescueME EDF1 

 

O rescueME EDF1 é o Facho de Mão Electrónico de Socorro mais compacto da actualidade, oferecendo 

aos seus utilizadores uma solução segura e duradoura de sinalização visual em situações de 

emergência. 

Enquanto um facho de mão pirotécnico arde durante 60 segundos, a luz do facho de mão electrónico 

EDF1 da Ocean Signal permite uma duração muito superior que pode chegar às seis horas no modo 

Económico e às duas horas em modo Ultra (intenso) com emissão de sinal SOS.  

Em situações de emergência, a utilização do facho de mão pirotécnico pode ser sortuda ou azarada 

visto que a sua queima pode não ser avistada por outras embarcações, reduzindo assim as hipóteses 

de localização e de resgate do náufrago. O EDF1 aumenta esta probabilidade pois pode ser utilizado 

repetidamente em qualquer um dos seus quatro modos, garantindo uma visibilidade contínua por um 

longo período.  

Este aparelho é seguro de armazenar ou de utilizar, eliminando quaisquer preocupações associadas ao 

seu descarte. Não necessita de autorizações policiais para a sua aquisição ou destruição. 

É um excelente complemento aos sinais pirotécnicos pela emissão de luz de longa duração e o seu 

tamanho compacto e o design robusto fazem com que o rescueMe EDF1 seja um produto de segurança 

ideal para incluir no saco de abandono, jangada ou numa mochila. 

 

Características:  
 

� Tecnologia LED avançada – Operação Segura;  

� Boa visibilidade de 360 graus no azimute; 

� Até 6 horas de uso de bateria; 

� Quatro modos de operação mais sinalização de SOS; 

� Alcance até 7 milhas; 

� Bateria com função de teste; 

� De design compacto e robusto; 

� Boa visibilidade para aviões e helicópteros; 

� Brilho constante mantido ao longo da vida da bateria;  

� Substituição de bateria fácil; 

� À prova de água até 10 metros. 

 

Especificações: 

Bateria 

Tipo: Lítio Primário; 

Químico: LiMnO2; 

Vida Operacional: + 6 horas. 

 

Equipamento  
Temperatura em Funcionamento: -20°C to +55°C; 

Temperatura em Armazenamento: -30°C to +70°C; 

À prova de água: 10 metros de profundidade a +20°C; 

Peso: 155 gr; 

Dimensões: 187 mm (altura) x 42 mm (diâmetro). 
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