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Radiopławy EPIRB SAILOR   SE-II i 
SGE-II są urządzeniami do użytku 
w niebezpieczeństwie w 
międzynarodowym systemie 
satelitarnym Cospas-Sarsat  

 
Zgodnie z wymaganiami GMDSS,  

radiopława EPIRB SAILOR 

406MHz posiada szczelnie 

zamkniętą obudowę, z możliwością 

wykonywania wewnętrznych 

testów sprawności. Dostępne jest 

również urządzenie ręcznie 

aktywowane przez użytkownika, z 

uchwytem do montażu na szocie 

statku.  

 

Cechy urządzenia: 
 
• Zgodny z wymaganiami GMDSS 

• Międzynarodowy system alarmowy  

• Lokalizacja satelitarna 

• Mała, lekka obudowa  

• Wodoodporna obudowa  

• 5 letnia bateria  

 
Wybierając radiopławę 

odpowiednią dla statku, do 

wyboru są dwie wersje– 

standardowa SE-II lub SGE-II. 

Model SGE-II jest wyposażony w 

odbiornik GPS i możliwość 

przesłania danych o pozycji do 

służb Poszukiwania i 

Ratownictwa (SAR). Zapewniając 

dokładność pozycji do 5 km 

(3Mm).  

Urządzenie SAILOR EPIRB 

406MHz, jest w pełni zgodne z 

wymogami Cospas-Sarsat i 

GMDSS, spełnia wymagania IMO 

A810(19).  

 

Dostarczona radiopława posiada 

zaprogramowany unikalny numer 

seryjny, który musi zostać 

zgłoszony do Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego. Urządzenia mogą być 

również przeprogramowane w 

naszej firmie. Radiopława posiada 

obudowę ze zwalniakiem 

hydrostatycznym. Natomiast do 

zastosowań bez wymogów 

GMDSS zaleca się użycie 

radiopławy bez obudowy, jedynie 

wyposażoną w uchwyt do 

montażu w wygodnym miejscu na 

statku. 
 

 

Po wyjęciu z uchwytu 

montażowego, aktywacja 

następuje automatycznie przez 

zanurzenie urządzenia w wodzie 

lub ręcznie za pomocą 

zabezpieczonego przycisku z tyłu 

obudowy. Dodatkowy przycisk 

autotestu uruchamia krótki test 

diagnostyczny i wskazuje, że 

EPIRB jest gotowy do użycia. 

Specjalnie zaprojektowany 

uchwyt, zapobiega 

niezamierzonemu uruchomieniu 

podczas wyjmowania urządzenia. 

 

 
 
 
 
 

 



 

SAILOR®  EPIRB SE-II i  SGE-II  
Emergency Position Indicating Radio Beacon 
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Automatyczna obudowa 
 
 

 
SPECYFIKACJA OGÓLNA  

Format wiadomości  Numer MMSI i sygnał wywoławczy  
 

Programowanie  Programator RS232 i Windows PC 

Temperatura pracy -20°C do +55°C (Klasa 2) 
 

Temperatura przech. -30°C do +70°C 

Żywotność baterii  5 lat / 48 godzin pracy  
 

Zanurzenie  Wodoszczelność do 10m 

Waga 770g (1.7lb) 
 

 
NADAJNIK 406MHz  

Częstotliwość  406.025MHz +/-1kHz 
 

Moc wyjściowa  5 Wat 

Modulacja Typowa faza   
 

 
121.5MHz NADAJNIK DO NAPROWADZANIA  

Częstotliwość 121.5MHz +/- 3.5kHz 
 

Moc wyjściowa 50mW ERP 

Modulacja AM swept tone 
 

 
WZROKOWA LOKALIZACJA 

Intensywność  0.75Cd min 
 

Częstotliwość blasków 23 błyski na minutę  

Rodzaj światła  Dwa światła LEDs 
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