
                               
 

RescueME PLB1 
Rádio-Baliza Pessoal - PLB 

RescueME PLB1 

Quer esteja na terra ou no mar a rádio-baliza pessoal rescueME PLB1 da Ocean Signal permite 

que os Serviços de Emergência sejam alertados com um simples pressionar do botão de activação. 

Quando accionado, o rescueME PLB1 transmite um sinal 406 MHz com a sua posição e o seu 

código ID (único) via satélite ao Centro de Busca e Socorro e as equipas de emergência locais são 

prontamente notificadas da sua situação e constantemente actualizadas da sua localização real. 

Para auxiliar na operação de busca e socorro o seu PLB transmite ainda um sinal 121,5 MHz que é 

recebido tanto por embarcações no mar como por aeronaves.  

O rescueME PLB1 fornece assim 3 métodos de comunicação da sua emergência: Ligação aos 

Serviços de Emergência via satélite (406 MHz); Posicionador de localização para as equipas de 

Busca e Socorro (121,5 MHz); Visualização maximizada do náufrago através da luz estroboscópica 

incorporada, de alta intensidade (1 candela).  

Este aparelho opera com única rede de satélites de busca e socorro mundialmente reconhecida, 

COSPAS-SARSAT, livre de encargos para o utilizador. 

O rescueME PLB1 é facilmente equipado no colete de salvação ou no cinto, ocupando o mínimo espaço 

possível e permitindo um rápido acesso ao equipamento.  

Por sua vez, o manuseio da antena não poderia ser mais simples bastando puxar a pega preta para 

desenrolar a antena e rodar o botão localizado no topo do PLB para enrolar a mesma.    

O rescueME PLB1 pode ser utilizado apenas com uma mão mesmo nas mais adversas situações, tanto 

em terra como no mar. Este possui ainda uma tampa protectora que cobre o botão de activação e 

previne o seu uso acidental.  

Especificações:  

Transmissão Satélite: 406,040MHz, 5Watts 

Transmissão Homing: 121,5MHz, 50 mW nominal 

Funcionamento: > 24hrs a –20ºC 

Temperatura de Funcionamento: -20ºC a +55ºC 

Peso: 116 gramas 

Dimensões: 75mm x 51mm x 32,5mm 

Normas – cumpre ou excede os seguintes requisitos: COSPAS 

SARSAT T.0001/T.007; ETSI EN302 152; RTCM SC11010; NSS-

PLB11; IC RSS287. 

Características:  

� A Rádio-Baliza Pessoal mais pequena do Mundo – 30% mais 

pequena do que as restantes; 

� Bateria de longa duração - 7 anos; 

� Garantia prolongada - 7 anos; 

� GPS 66 canais - Para um rápido posicionamento; 

� Utilização Grátis – Não implica subscrições do serviço; 

� À prova de água - Até 15m; 

� Antena de fácil abertura e fecho;  

� Pega de flutuação incluída. 

 
Sistema de berço/montagem 

único 

 
Antena retráctil de fácil 

abertura e fecho 

 
Manuseamento do aparelho 

apenas com uma mão 

 
Lente moldada para uma maior 

saída de luz (1 candela) 
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