
 

 

 
 
 

rescueME MOB1 
Localizador pessoal AIS com DSC integrado 

 

O Localizador pessoal AIS com DSC integrado mais pequeno do Mercado 

 

 

 

rescueME MOB1 

 

Concebido pela Ocean Signal, empresa especializada no desenvolvimento e 

fabrico de produtos de qualidade para comunicação e segurança no mar, o 

rescueME MOB1 é um equipamento de localização pessoal AIS que incorpora 

DSC.  

O seu tamanho bastante pequeno torna-o compatível até mesmo com os coletes 

de salvação insufláveis mais compactos para um rápido resgate local. 

O MOB1 alerta todas as embarcações da zona do acidente que tenham AIS, 

podendo também este alerta chegar via VHF através da mensagem DSC emitida. 

A mensagem DSC pode ser do tipo single DSC All Ships Distress Alert com alerta 

a toda a navegação na zona, ou pode ser do tipo Individual Distress Relay para 

alertar apenas o VHF da própria embarcação. 

É possível alterar a programação do dispositivo MOB1 caso o utilizador mude de 

embarcação. Basta para isso programar com o MMSI da nova embarcação no 

site da Ocean Signal. 

Estas características inovadoras levaram a que fosse nomeado para os DAME 

Awards na categoria de LSA “Lifesaving and Safety Equipment” na feira 

internacional METS 2015. 

 

Especificações: 
 

Potência de transmissor  AIS: 1Watt 

Frequência: 161,975/162,025MHz 

Potência de transmissor DSC: 0,5Watt 

Frequência: 156,525MHz; 

Mensagem: Transmissão individual de alerta de 

perigo (chamada única realizada ao pressionar o 

botão de activação); 

Temperatura em Funcionamento:  

-20°C - +55°C; 

Temperatura em Armazenamento:  

-30°C - +70°C; 

À prova de água: 10 metros de profundidade; 

Peso: 92 gr; 

Normas: RTCM SC11901, EN303 098-1. 

 

Características:  
 

� Integração simples no colete de 

salvação; 

� Posicionamento rápido e preciso; 

� Activação automática; 

� Vida operacional: + 24 horas; 

� Vida bateria: até 7 anos; 

� Luz estroboscópica de alta 

intensidade; 

� AIS (Sistema de Identificação 

Automático); 

� Tamanho 30% mais pequeno que os concorrentes; 

� Garantia: 5 anos;  

� Transmissor DSC integrado (chamada selectiva digital). 

 

Representante em Portugal: Revendedor Autorizado: 
 

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda. 
Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa 

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144 
orey-tecnica@orey.com           www.oreytecnica.com  

 


