
De beste AIS MOB in zijn klasse:
Volledig automatisch geactiveerd
In elk reddingsvest te plaatsen!




If you can‘t find him, 
you can‘t save him!

AIS MOB



This product is available at::

Eenvoudige reddingsvest integratie
Kan in ieder reddingsvest worden 
toegepast zonder het reddingsvest aan 
te passen
Snelle en nauwkeurige positionering
36+ uur zendvermogen
7 jaar levensduur van de batterij
Hoge intensiteit strobe licht
Drijft zonder hulpmiddelen
Volledig automatisch geactiveerd door 
middel van water activatie
Minimaal 1,5 Watt zend vermogen
Op Basis van AIS
Geen registratie van toepassing















Zend vermogen: minimaal 1,5 watt
Frequencie: 161,975 en 162,025 MHz
GPS ontvanger met geintegreerde 
antenne volgens IEC 61108-1
Uitvouwbare VHF antenne
Twee knoppen: („TEST“ en „ON“)
Formaat: 68x48x27 mm, 150 gram
Batterijen: 6V, 2 lithium cells, CR17345
Batterij: 36 uur bij 15 °C
Batterij levensduur: 7 jaar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +55°C













Wanneer u zich op het water begeeft is 
het van belang om rekening te houden 
met een noodsituatie waarbij iemand over 
boord gaat. Als dit gebeurt is het spoedig 
terug vinden van deze persoon uitermate 
belangrijk. De EasyONE AIS MOB zal hier-
bij van grote waarde zijn door de positie 
van de drenkeling zichtbaar te maken op 
uw navigatiesysteem en die van anderen.
 
De EasyONE AIS MOB werkt door gebruik 
te maken van het AIS systeem. Om het  
noodbericht van de AIS MOB te kunnen 
ontvangen heeft een ontvangend schip 
een AIS ontvanger nodig. In de beroeps 
vaart is dit verplicht. In de pleziervaart 
worden steeds meer schepen uitgerust 
met AIS.  

De EasyONE AIS MOB is volledig auto-
matisch! Bij een man over boord situatie 
met bewusteloosheid is de EasyONE ook 
de uitkomst. Het baken wordt actief als 
hij onder water komt en zal vervolgens 
zijn positie gaan bepalen. Zodra hij deze 
heeft zal de EasyONE een nood-bericht 
versturen. Het noodbericht wordt ontvan-
gen door alle met AIS uitgeruste schepen 
binnen de 6 mijl. 
 
De EasyONE kan minimaal 24 uur zenden 
bij -20 °C en onder normale omstandig-
heden minimaal 36 uur. De EasyONE is 
tevens voorzien van een hoge intensiteit 
strobe licht die het baken in het donker 
maximaal zichtbaar maakt. De correcte 
werking van de EasyONE wordt uitgelezen 
door middel van 2 LED‘s. Eerste LED geeft 
aan of er een GPS fix is en de tweede of 
de unit uitzendt.

Een groot voordeel van de EasyONE AIS-
MOB is dat deze drijft. Hierdoor kan hij 
op een simpele manier in elk reddingsvest 
worden toegevoegd. Het baken wordt 
ondersteboven in het vest geschoven en 
verbonden middels een lijn met het vest. 
Het voordeel hiervan is dat de product-
aansprakelijkheid van de fabrikant van het 
reddingsvest niet aangetast wordt. 

Man overboord, 
de EasyONE zet de 
drenkeling op de kaart!
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