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RAYMARINE OG FLIR HJÆLPER MED
AT BEKÆMPE KRIMINALITET LANGS
DORSET’S 89-MIL KYSTLINJE
Den avancerede og integrerede Raymarine-teknologi på den nye båd til politiet i
Dorset giver besætningen et uforligneligt niveau af situationsopmærksomhed og
operationel sikkerhed
Dorsets søpolitiafdelings imponerende nye 11 m patruljebåd, Buccaneer, har tiltrukket sig en del opmærksomhed, siden den blev leveret i august. Denne
ultramoderne RIB er bygget af Ribcraft, den berømte britiske designer og producent af stive oppustelige både (RIB'er) i professionel kvalitet, og er blevet
bygget til formålet efter en meget krævende specifikation. På grund af kompleksiteten og den potentielt farlige karakter af de forskellige opgaver, som
Buccaneers besætning forventes at udføre, er fartøjet i vid udstrækning blevet udstyret med en række af Raymarines nyeste elektronik for at opnå optimal
situationsopmærksomhed.

Detaljeret navigation

Buccaneers rorintegration er centreret omkring Raymarines
prisvindende Axiom-multifunktionsskærmssystem. To 12" Axiom
Pro-multifunktionsskærme, en Pro 12 S med enkanals CHIRP ekkolod
og en Pro RVX med RealVision 3D ekkolod og 1 kW CHIRP ekkolod
fungerer som alt-i-en kilder til detaljerede navigationsdata.
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En dobbeltstations Ray63 VHF-marineradio fra Raymarine med
D-klasse Digital Selective Calling (DSC), mens en næste generations
Quantum 2 CHIRP impulskompressionsradar fra Raymarine anvender
Doppler kollisionsafværgelsesteknologi for at yde en forbedret
målopmærksomhed. Quantum 2, der er i stand til øjeblikkeligt at
registrere både nære og fjerne bevægelige radarkontakter, farvekoder
målene, således at brugerne på et øjeblik kan afgøre, om objekterne
nærmer eller fjerner sig: Den er uvurderlig for besætningen til
identificering af mål, der kan udgøre en fare for dem eller andre både i
området.

Bedste integration

"Vi anbefalede Raymarines udstyr til politiet fra Dorset på grund af
integrationen med FLIR," siger Dorian Martin, projektleder for Ribcraft.
"Det er det, vi gør som standard. Hvis en kunde anmoder om FLIR, vil vi
foreslå, at de vælger Raymarine på grund af den problemfrie integration,
som produkterne har med FLIR-teknologien. Raymarines nyeste
produkter er hurtige, intuitive, og de har hurtige opstartstider.
De er også bygget op omkring touchscreen-teknologien, hvilket vores
kunder virkelig godt kan lide."
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Undervands situationsopmærksomhed, som er yderligere forbedret
med en RV-100 alt-i-en hækmonteret ekkolodstransducer til
Axiom Pro 12 RVX. Af hensyn til driftssikkerheden er fartøjet
udstyret med en Raymarine AIS700 klasse B transceiver med
automatisk identifikationssystem (AIS), der både kan modtage
andre bådes AIS-positionsrapporter og sende Buccaneers aktuelle
position og navigationsstatus til andre AIS-udstyrede både.
Situationsopmærksomhed både dag og nat med perfekt klarhed med
FLIR's M232 termiske kamera med panorering og vipning. Det anvender
ClearCruise™-teknologi til registrering af objekter og udsender hørbare
og visuelle advarsler på Axiom Pro-skærme, når andre objekter, der ikke
er vand, befinder sig i nærheden. Dette omfatter alt fra andre både til
forhindringer og navigationsmarkører.

Med det bestilte Raymarine navigationssystem er Buccaneer nu fuldt
aktiv og patruljerer Dorsets omfattende 155 km lange kystlinje, fra Lyme
Regis til Christchurch Harbour, hvilket sikrer, at Force Support Groupbesætningen kan udføre operationer sikkert og trygt.
For yderligere oplysninger om Raymarines avancerede teknologi til
navigation og situationsopmærksomhed kan du besøge
www.raymarine.eu

