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RAYMARINE OG FLIR BIDRAR I KAMPEN
MOT KRIMINALITET LANGS DORSETS 143
KM LANGE KYST
Den avanserte og integrerte teknologien fra Raymarine på den nye politibåten gir
mannskapet uovertrufne nivåer av situasjons oversikt og driftssikkerhet.
Den nye patruljebåten til Dorset-politiets Marine avdeling – 11 meter lange Buccaneer – har skapt begeistring siden den ble levert i august. Båten er
bygget av Ribcraft, den anerkjente britiske designeren og produsenten av profesjonelle RIB båter, og den ultramoderne RIB-en er spesialbygget etter
svært presise spesifikasjoner. På grunn av kompleksiteten og de varierte og potensielt farlige oppgavene som Buccaneers mannskap skal utføre, er
fartøyet blitt utstyrt med Raymarines nyeste elektronikk for optimal situasjonsoversikt.

Detaljert navigasjon

Buccaneers navigasjon er sentrert rundt Raymarines
prisbelønte Axiom multifunksjonsskjermer. To 12” Axiom Promultifunksjonsskjermer, en Pro 12 S med CHIRP-ekkolodd og en Pro
RVX med RealVision 3D-ekkolodd og 1 kW CHIRP-ekkolodd fungerer
sømløst sammen for detaljerte navigasjons data.

www.raymarine.com

En Raymarine Ray63 VHF-radio med to stasjoner gir klasse D Digital
Selective Calling (DSC), mens neste generasjons Raymarine Quantum
2 CHIRP-pulskompresjonradar bruker Doppler-kollisjonteknologi for økt
mål oversikt. Quantum 2 er i stand til umiddelbart å oppdage både langog kortdistanse mål i bevegelse, og fargekoder automatisk mål slik at
brukerne på et blunk kan avgjøre om mål nærmer seg eller trekker seg
unna: uvurderlig for mannskapet når det skal identifisere mål som kan
utgjøre en fare for dem eller andre fartøyer i området.

For operasjonell sikkerhet er fartøyet utstyrt med en Raymarine AIS700
klasse B Automatic Identification System (AIS)-mottaker, som både kan
motta andre fartøyers AIS-posisjonrapporter og kringkaste Buccaneers
nåværende posisjon og navigasjons status til andre AIS-utstyrte
fartøy. Situasjonroversikt både dag og natt fungerer perfekt med FLIRs
termiske pan-og-tilt-kamera M232, som bruker ClearCruise™ Objekt
Deteksjon-teknologi og gir hørbare og visuelle varsler på Axiom Proskjermene når mål som ikke er vann – alt fra andre båter til hindringer
og navigasjons merker – befinner seg i nærheten.

Situasjonoversikten under vann forbedres ytterligere med en RV-100 alti-ett hekkmontert ekkolodd-transduser for Axiom Pro 12 RVX.

Best integrasjon

«Vi anbefalte Raymarines utstyr til politiet i Dorset på grunn av FLIRintegrasjonen,» sier Dorian Martin, prosjektleder ved Ribcraft. «Det
er standardtilnærmingen vår. Dersom en kunde ber om FLIR, foreslår
vi at de velger Raymarine på grunn av den sømløse integrasjonen
produktene gir med FLIR-teknologien. Raymarines nyeste produkter er
raske, intuitive og de har rask oppstartstid.
De er også bygget rundt berøringsskjermteknologien, noe kundene
våre setter stor pris på.»
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Med Raymarines navigasjonssystem på plass er Buccaneer i full drift
og patruljerer langs Dorsets 143 km lange kyst, fra Lyme Regis til
Christchurch Havn, og sørger for at Force Support Group-mannskapet
kan gjøre jobben sin på en trygg og god måte.
For ytterligere informasjon om Raymarines avanserte teknologi for
navigasjon og situasjonsoversikt kan du klikke deg inn på www.
raymarine.eu

