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RAYMARINE EN FLIR HELPEN BIJ HET
VOORKOMEN VAN CRIMINALITEIT LANGS
DE 143 KM LANGE KUSTLIJN VAN DORSET
De geavanceerde en geïntegreerde Raymarine-technologie op de nieuwe boot
van de politie van Dorset biedt de bemanning een ongeëvenaard inzicht in
situaties en operationele veiligheid
De indrukwekkende 11 meter lange nieuwe patrouilleboot van de marineafdeling van de politie van Dorset, Buccaneer, doet al sinds de levering in
augustus van zich spreken. De ultramoderne RIB (Rigid Inflatable Boat) is volgens exacte specificaties ontworpen door Ribcraft, de befaamde Britse
ontwerper en fabrikant van professionele RIB's. Vanwege de complexiteit en het potentieel gevaarlijke karakter van de verschillende taken die de
bemanning van de Buccaneer naar verwachting zal uitvoeren, moet het omgevingsbewustzijn optimaal zijn en is het schip uitgerust met een omvangrijk
pakket van de nieuwste Raymarine-elektronica.

Gedetailleerde navigatie

De brugintegratie van Buccaneer is gebaseerd op het bekroonde
Axiom multifunctionele displaysysteem van Raymarine. Twee
12" Axiom Pro multifunctionele displays, een Pro 12 S met een
enkelkanaals CHIRP-sonar en een Pro RVX met RealVision 3D-sonar
en een 1 kW CHIRP-sonar fungeren als alles-in-één bronnen van
gedetailleerde navigatiegegevens.
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Een Raymarine Ray63 VHF marifoon met twee stations biedt
Digital Selective Calling (DSC) klasse D, terwijl een nieuwe
generatie Raymarine Quantum 2 CHIRP-pulscompressieradar
Doppler-aanvaringspreventietechnologie gebruikt voor een beter
objectbewustzijn. De Quantum 2 is in staat om zowel verafgelegen
als naburige radarcontacten direct te detecteren, en voorziet
objecten automatisch van een kleurcode, zodat gebruikers in één
oogopslag kunnen zien of de objecten op hen afkomen of zich van
hen af bewegen: van onschatbare waarde voor de bemanning bij
het identificeren van objecten die voor hen of andere schepen in het
gebied een gevaar kunnen vormen.

Beste integratie

"We hebben de Raymarine-apparatuur vanwege de integratie van FLIR
aan de politie aanbevolen", aldus Dorian Martin, projectmanager van
Ribcraft. "Dat is wat we standaard doen. Als een klant FLIR aanvraagt,
raden we aan om met Raymarine in zee te gaan vanwege de naadloze
integratie van hun producten met de FLIR-technologie. De nieuwste
producten van Raymarine zijn snel en intuïtief, en ze hebben een korte
opstarttijd.
Verder zijn ze gebouwd op basis van touchscreen-technologie, waar
onze klanten van houden."
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Het omgevingsbewustzijn onder water is verder verbeterd met
een RV-100 alles-in-één spiegeltransducer voor de Axiom Pro 12
RVX. Voor de veiligheid is het schip uitgerust met een Raymarine
AIS700-zendontvanger automatisch identificatiesysteem (AIS) in
klasse B, die zowel de AIS-positierapporten van andere schepen
kan ontvangen als de huidige positie en de navigatiestatus van de
Buccaneer kan versturen naar andere met AIS uitgeruste schepen.
Omgevingsbewustzijn is overdag en 's nachts haarscherp met de
FLIR M232 thermische camera met draai- en kantelfunctie. De camera
maakt gebruik van ClearCruise™-technologie voor het detecteren van
objecten en geeft hoorbare en zichtbare waarschuwingen op de Axiom
Pro-schermen weer wanneer andere objecten, van andere schepen tot
obstakels en navigatiemarkeringen, zich in de buurt bevinden.

Met het huidige Raymarine-navigatiesysteem is Buccaneer nu volledig
operationeel en patrouilleert hij de kustwateren van de 143 km lange
kustlijn van Dorset, van Lyme Regis tot Christchurch Harbour. Hij
zorgt ervoor dat het team van de Force Support Group veilig en met
vertrouwen kan opereren.
Ga voor meer informatie over de geavanceerde navigatie- en
omgevingsbewustzijnstechnologie van Raymarine naar
www.raymarine.nl

