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Konferencja „Bezpieczna praktyka żeglarska”.

Temat: „Wykorzystanie elektroniki jachtowej 

w nawigacji i ratownictwie morskim.”



Globalny system satelitarny 

alarmowania COSPAS-SARSAT – dziś.

W sytuacji niebezpieczeństwa, aktywowany nadajnik sygnału niebezpieczeństwa emituje sygnał niebezpieczeństwa 

na częstotliwości 406MHz (1). Sygnał niebezpieczeństwa odbierany jest przez satelity systemu Cospas-Sarsat (2) 

i przesyłany do naziemnych komponentów systemu – LUT (3). Następnie, odebrany sygnał niebezpieczeństwa 

przesyłany jest do Centrum Kontroli Misji systemu – MCC (4) oraz do Ośrodków Koordynacji Poszukiwania i 

Ratownictwa – RCC (5), które inicjują rozpoczęcie akcji poszukiwawczo-ratowniczej, której zadaniem jest udzielenie 

pomocy osobom będącym w sytuacji niebezpieczeństwa.



Przenośne elektroniczne urządzenia ratunkowe –

radiopławy EPIRB oraz transpondery SART.

RADIOPŁAWA (EPIRB) MCMURDO E5 / G5 

- Zakres częstotliwości: 406 MHz i 121,5MHz.

- Pozwala na ustalenie pozycji urządzenia.

- Przekazuję pozycję i zawiadamia służby ratunkowe.

- Czas nadawania: 48 godzin.

- Żywotność baterii: 6 lat.

- Aktywacja urządzenia ręczna lub przy kontakcie z wodą.

- Sposób zwolnienia radiopławy ręczny lub automatyczny.

- Spełnia wymogi konwencji SOLAS.

UWAGI: Wymaga rejestracji  w ULC i posiadania 

pozwolenia radiowego !



Przenośne elektroniczne urządzenia ratunkowe –

radiopławy EPIRB oraz transpondery SART.

TRANSPONDER RADAROWY MCMURDO SART S4 

- Zakres częstotliwości: 9,2 – 9,5 GHz.

- Pozwala na określenie pozycji rozbitków na ekranach radarów jednostek 

,,ratowniczych.

- Czas nadawania: 96 godzin.

- Żywotność baterii: 6 lat.

- Spełnia wymogi konwencji SOLAS.



Przenośne elektroniczne urządzenia ratunkowe –

radiopławy EPIRB oraz transpondery SART.

TRANSPONDER RADAROWY MCMURDO AIS SART S5 

- Zakres częstotliwości: AIS1 161,975MHz oraz AIS2 162,025MHz.

- Wbudowany odbiornik GPS pozwala na ustalenie dokładnej pozycji urządzenia.

- Pozwala na określenie pozycji rozbitków na ekranach odbiorników AIS 

jednostek   ,,będących w zasięgu urządzenia.

- Czas nadawania: 96 godzin.

- Żywotność baterii: 6 lat.

- Spełnia wymogi konwencji SOLAS.



Osobista elektronika ratunkowa - radiopławy 

PLB COSPAS-SARSAT i PLB AIS.

RADIOPŁAWA PERSONALAN MCMURDO FASTFIND 220 

- Zakres częstotliwości: 406 MHz i 121,5MHz.

- Wbudowany odbiornik GPS pozwala na ustalenie dokładnej  

,,pozycji urządzenia.

- Przekazuję pozycję i zawiadamia służby ratunkowe.

- Czas nadawania: 24 godziny.

- Żywotność baterii: 6 lat.

- Aktywacja urządzenia ręczna.

- Do użytku na wodzie, lądzie i powietrzu.

- Zminiaturyzowany EPIRB. 

UWAGI: Wymaga rejestracji  w ULC i posiadania 

pozwolenia radiowego !



Osobista elektronika ratunkowa - radiopławy 

PLB COSPAS-SARSAT i PLB AIS.

RADIOPŁAWA PERSONALAN MCMURDO  S10 AIS MOB 

- Zakres częstotliwości: AIS.

- Wbudowany odbiornik GPS pozwala na ustalenie dokładnej    

,,pozycji urządzenia.

- Pozwala na określenie pozycji rozbitków na ekranach 

,odbiorników AIS jednostek będących w zasięgu urządzenia.

- Czas nadawania: 24 godziny.

- Żywotność baterii: 5 lat.

- Aktywacja urządzenia ręczna. 

- Wodoodporny do 60m (można nurkować).

- Do użytku na wodzie.



Osobista elektronika ratunkowa - radiopławy 

PLB COSPAS-SARSAT i PLB AIS.

RADIOPŁAWA PERSONALAN MCMURDO  S20 AIS MOB 

- Zakres częstotliwości: AIS.

- Wbudowany odbiornik GPS pozwala na ustalenie dokładnej  

,,pozycji urządzenia.

- Pozwala na określenie pozycji rozbitków na ekranach 

,,odbiorników AIS jednostek będących w zasięgu urządzenia.

- Czas nadawania: 24 godziny.

- Żywotność baterii: 5 lat.

- Aktywacja urządzenia ręczna. 

- Opcja aktywacji automatycznej przy montażu

,urządzenia w ratunkowej kamizelce pneumatycznej.

- Wodoodporny do 5m.

- Do użytku na wodzie.



Przyszłość satelitarnych systemów 

alarmowania - MEOSAR.

MEOSAR:

- System oparty na satelitach systemu GPS, GLONASS oraz GALILEO.

- Możliwość otrzymania sygnału zwrotnego przez rozbitka.

- Prawie natychmiastowe wychwycenie sygnału przez system.



Przyszłość satelitarnych systemów 

alarmowania - MEOSAR.

RADIOPŁAWA (EPIRB) MCMURDO G8 AIS 

- Zakres częstotliwości: 406 MHz; 121,5MHz oraz AIS.

- Wbudowane odbiorniki GNSS pozwalają na ustalenie jeszcze 

dokładnej i szybciej pozycji urządzenia.

- Przekazuję pozycję i zawiadamia służby ratunkowe.

- Pozwala na określenie pozycji rozbitków na ekranach 

,,odbiorników AIS jednostek będących w zasięgu urządzenia.

- Czas nadawania: 48 godzin.

- Żywotność baterii: 6 lat.

- Aktywacja urządzenia ręczna lub przy kontakcie z wodą.

- Sposób zwolnienia radiopławy ręczny lub automatyczny.

- Spełnia wymogi konwencji SOLAS.

UWAGI: Wymaga rejestracji  w ULC i posiadania pozwolenia 

radiowego !



KONIEC

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


