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RAYMARINE OCH FLIR BIDRAR TILL ATT
FÖREBYGGA BROTTSLIGHET UTMED
DORSETS 89 SJÖMIL LÅNGA KUST
Med den avancerade och integrerade Raymarine-tekniken i Dorsetpolisens nya
båt får besättningen oöverträffad situationsmedvetenhet och driftsäkerhet
Dorsetpolisens imponerande 11 meter långa patrullbåt Buccaneer, som tillhör deras marina sektion, har varit i bruk sedan den levererades i augusti. Den
ultramoderna ribbåten är byggd av Ribcraft. Den välkända brittiska designern och tillverkaren av ribbåtar för professionellt bruk har specialkonstruerat den
för att uppfylla mycket högt ställda krav. På grund av komplexiteten och den potentiellt farliga karaktären i de olika uppgifter som Buccaneers besättning
förväntas ta sig an, har fartyget utrustats med en omfattande system av Raymarines senaste elektronik för optimal situationsmedvetenhet.

Navigering på detaljnivå

I centrum på på Buccaneer navigationsplats sitter Raymarines
prisbelönta multifunktionsdisplaysystem Axiom. Två 12-tums Axiom
Pro multifunktionsdisplayer, en Pro 12 S med enkanaligt CHIRP-ekolod
samt en Pro RVX med Realvision 3D-ekolod och 1 kW CHIRP-ekolod
fungerar som allt i ett-källor med detaljerad navigationsdata.
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En dual-station Raymarine Ray63 marin VHF-radio med digitalt selektivt
anrop, klass D (DSC), medan nästa generations Raymarine Quantum
2 CHIRP pulskompressionsradar använder sig av dopplerteknik för
undvikande av kollision för att öka varseblivningen av mål. Quantum 2
kan omedelbart, på både långt och kort håll, upptäcka rörliga radarmål
och färgkodar automatiskt dessa så att användaren kan se om objekt
närmar eller avlägsnar sig: ovärderligt för besättningen som därför kan
identifiera mål som kan utgöra fara för dem eller andra fartyg i området.

Pro 12 RVX. För ytterligare säkerhet är fartyget utrustat med en
Raymarine AIS700 Klass B AIS-sändare/mottagare, som både kan
ta emot andra fartygs AIS-positionsrapporter och sända Buccaneers
aktuella position och navigeringsstatus till andra fartyg med AIS.
Situationsmedvetenheten dag och natt är perfekt med FLIR:s
värmekamera M232 pan-och-tilt, som använder ClearCruise™-teknik för
att upptäcka föremål samt avger ljudsignaler och visuella varningar på
Axiom Pro-displayerna när allt från andra båtar till hinder och sjömärken
befinner sig i närheten.

Situationsmedvetenheten under ytan förbättras ytterligare med
en akterspegelsmonterad RV-100 allt-i-ett ekolodsgivare till Axiom

Bästa integreringen

”Vi rekommenderade Raymarines utrustning till Dorsetpolisen på grund
av FLIR-integreringen”, säger Dorian Martin, Ribcrafts projektledare. ”Det
är det vi gör som standard. Om en kund begär FLIR föreslår vi att de tar
Raymarine på grund av den sömlösa integrering med vilken produkterna
tillhandahåller FLIR-tekniken. Raymarines senaste produkter är snabba,
intuitiva och har kort uppstartstid.
De är också konstruerade för pekskärmsteknik, som våra kunder
verkligen gillar.”
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Med Raymarines navigationssystem i drift är Buccaneer nu i full gång
och patrullerar Dorsets omfattande kustvatten på 89 sjömil, från Lyme
Regis till Christchurch Harbour, och Force Support Group-besättningen
kan utföra sin verksamhet säkert och tryggt.
Mer information om Raymarines avancerade teknik för navigering och
situationsmedvetenhet finns på www.raymarine.eu

