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Integreret pitch og roll 
sensorer i lampehoved for 
bedre tracking i høj sø.

360° horisontal lysstråle 
rotation og +/- 45° vertikal 
lysstråle bevægelse.

Avanceret kontrol 
funktioner fra 
kontrolboksen, enten 
med manuel styring eller 
automatisk styring.

Automatisk lysstråle fokus 
for fuld udnyttelse af 
projektøren, uanset om 
arbejdet foregår tæt på 
fartøjet eller på afstand.

SearchMaster er velegnet 
til fartøjer i alle størrelser, 
da den frigiver personel, 
som normalt styrer 
projektøren i forbindelse 
med arbejdet, hvor en 
projektør er nødvendig. 

Fuld automatisk AIS / SART
(Search And Rescue 
Transponder) / MOB (Mand 
Over Bord) overvågning, på 
baggrund af AIS data, med 
automatisk sporing
af alarmens position i 
vandet, hvis positionen er 
inden for SearchMasters 
operations område.

SearchMaster Searchlight finder automatisk 
nødstedt personel, via fuld AIS integration, 
og fastholder lyset på målet uanset vejret.

Om SearchMaster

Er du faldet i vandet, 
så lyser SearchMaster 
projektøren 
automatisk på dig. *

* Hvis du bærer en PAB 
(Mand over bord AIS)



Tekniske Specifikationer
Elektrisk effekt

 180 watt

Volt    

 18 - 32 volt DC

Forbindelse til lampen

 Strøm kabel 24 volt, max 20 meter af 2.5 mm2 ledning

 Controller kabel 12 volt, max 20 meter af 1.5 mm2 ledning

Arbejds temperatur 

 -25° til +50° celsius

Pitch / Roll

 +/- 30° stabiliseret

Indgange

 NMCA HDT, GGA, TTM, og AIS VDO

Udgange

 1 data- & 1 alarm udgang

International Standard 

 IEC 60945

         - Kategori 1B & 1C Scope

 IEC 61162-1

 IEC 61162-2

Ingress Protection Marking

 IP 66 Støv og spray forseglet

External Metal Surface Classification

 MIL-A-8625 F

International Association of Classification Societies

 IACS E10
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Enkel og logisk betjening med automatiske 
funktioner.

Specialdesignet ikoner gør brugeroplevelsen 
mere unik i forhold til traditionelle standard 
ikoner.

F.eks. dimming helt ned til 0%.

Brugerdefineret Ikoner

Fuld AIS, GPS, Radar 
og Kompas integration 
betyder at SearchMaster 
projektøren altid er på 
vagt og klar.

SearchMasters Forbindelser

KOMPASAIS GPS RADAR

CONTROLLER

SEARCHMASTER
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