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RescueME EPIRB1 
A Rádio Baliza com GPS incorporado – EPIRB1 

 

 

 

 
 

               rescueME EPIRB1 

 

O rescueME EPIRB1 foi desenvolvido pela Ocean Signal para ir ao encontro 
das necessidades das embarcações de recreio. 

A sua bateria de longa duração (10 anos) proporciona um descanso ao seu 

utilizador no que diz respeito a vistorias e trocas de baterias. 

Sendo a radiobaliza mais pequena do Mercado, o EPIRB1 é facilmente 

incorporado no colete salva-vidas, armazenado no saco de abandono ou 

transportado para a jangada insuflável, equipado também com um suporte de 

parede para incorporação na embarcação.  

A sua simples tampa protectora sobre o botão de activação previne a sua 

activação acidental ao mesmo tempo que permite uma operação fácil quando 

necessária. 

Este aparelho possui também duas luzes estroboscópicas LED de alto brilho 

para maximizar a visibilidade em condições de pouca luz. 

EPIRB1 tem uma antena retráctil para uma maior protecção da mesma e para 

uma redução de espaço. Quando necessário a antena é facilmente puxada. 

 

Especificações:  

 

Frequência de Satélite: 406.040 MHz, 12 Watts 

Frequência Secundária: 121,5 MHz, 50Mw nominal 

Vida Operacional: + 48h a – 20ºC 

Variação de Temperatura: 20º C a 55º C 

Dimensões: 178mm x 89 mm x 89 mm 

Peso: 422gr 

Normas: Cospas Sarsat T.001/T.007 IEC61097-2, RTCM 

SC11000, IC RSS287 

 

Características: 

 

� Tamanho 30% mais pequeno que os concorrentes; 

� Garantia: 5 anos; 

� Antena retráctil; 

� Activação automática quando imerso; 

� Transmissor secundário 121,5MHz para auxiliar a localização 

efectuada por embarcações de Socorro e Resgate; 

� Vida da Bateria: 10 anos; 

� Posicionamento rápido e preciso; 

� 66 canais GPS;  

� Suporte manual de parede; 

� Ligação via satélite 406,040MHz para os Serviços de Emergência. 
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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. 

 

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.  

 

 

 

 

 


