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RAYMARINE JA FLIR TEKEVÄT OSANSA
RIKOSTEN TORJUMISEKSI DORSETIN 143
KILOMETRIN RANTAVIIVALLA
Uudessa Dorsetin poliisiveneessä oleva edistynyt ja integroitu Raymarineteknologia tarjoaa miehistölle uudenlaista tilannetietoisuutta ja operatiivista
turvallisuutta
Dorsetin poliisin meriosaston uudesta vaikuttavasta 11-metrisestä Buccaneer-partioaluksesta on kohuttu elokuussa tapahtuneesta toimituksesta lähtien.
Tämän huippumodernin kovapohjaisen kumiveneen (RIB) on suunnitellut ja valmistanut Ribcraft, joka on tunnettu brittiläinen ammattilaistason RIB-veneiden
suunnittelija ja valmistaja. Vene tuotettiin tilaustyönä hyvin tarkkojen spesifikaatioiden mukaan. Buccaneerin miehistön eteen saattaa tulla monimutkaisia ja
mahdollisesti vaarallisia tehtäviä, joten alus on varustettu Raymarinen uusimmilla elektroniikalla optimaalisen tilannetietoisuuden mahdollistamiseksi.

Tarkkaa navigointia

Buccaneerin ohjauspisteen integrointi perustuu Raymarinen
palkittuun Axiom-monitoiminäyttöjärjestelmään. Kaksi 12” Axiom
Pro -monitoiminäyttöä, 12 Pro-S ja 12 Pro-RVX, joista jälkimmäisen
RealVision 3D-kaikuluotain ja 1 kW:n CHIRP-kaiku toimivat all-in-one
kaikuluotaindatan lähteinä.
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Raymarine Ray63 VHF -meriradio sisältää D-luokan Digital Selective
Calling (DSC) -järjestelmän sekä liitännän kakkosasemalle, ja uuden
sukupolven Raymarine Quantum 2 CHIRP-pulssikompressiotutka
hyödyntää Doppler-törmäyksenestoteknologiaa kohdetietoisuuden
parantamiseksi. Quantum 2 kykenee tunnistamaan välittömästi sekä
lähellä että kaukana liikkuvat tutkakohteet, ja se värikoodaa nämä
automaattisesti siten, että käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, ovatko
kohteet lähestymässä vai loittonemassa. Tämä on äärimmäisen tärkeää,
jotta miehistö kykenee tunnistamaan heille itselleen ja muille alueen
aluksille vaaralliset kohteet.

Operatiivisen turvallisuuden takaamiseksi alus on varustettu Raymarinen
B-luokan AIS700-vastaanottimella (Automatic Identification System),
joka kykenee sekä vastaanottamaan muiden alusten AIS-sijaintiraportit
että lähettämään tiedon Buccaneerin reaaliaikaisesta sijainnista
ja navigointitilasta muille AIS-järjestelmällä varustetuille aluksille.
Tilannetietoisuus sekä päivällä että yöllä on täydellinen FLIR:n M232
panoroivan ja kallistuvan lämpökameran ansiosta. Se hyödyntää
ClearCruise™-kohteiden havainnointiteknologiaa ja antaa ääni- ja
merkkivalohälytyksiä Axiom Pro -näytöillä aina kun läheisyydessä on
muita kuin vedestä koostuvia esteitä, kuten muita veneitä, esteitä tai
navigointimerkkejä.

Vedenalainen tilannetietoisuus on tehostunut entisestään Axiom 12
Pro-RVX:n RV-100 all-in-one peräpeilikaikuanturilla.

Parasta integraatiota

"FLIR-integraatio sai meidät suosittelemaan Raymarinen laitteita Dorsetin
poliisille”, kertoo Dorian Martin, Ribcraftin projektipäällikkö. "Toimimme
näin aina. Jos asiakas tarvitsee FLIR:iä, suosittelemme heitä valitsemaan
Raymarinen, sillä sen tuotteet sopivat saumattomasti FLIR-teknologiaan.
Raymarinen uusimmat tuotteet ovat nopeita ja intuitiivisia, ja niiden
käyttöönotto sujuu käden käänteessä.
Lisäksi ne perustuvat kosketusnäyttöteknologiaan, joka on erityisesti
asiakkaidemme mieleen."
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Raymarinen navigointijärjestelmä on nyt otettu käyttöön, ja Buccaneer
on täydessä toiminnassa ja partioi Dorsetin laajoilla 143 kilometrin
rannikkovesillä Lyme Regisistä Christchurch Harbouriin varmistaen, että
erikoisjoukkojen miehistö kykenee suorittamaan tehtävänsä turvallisesti
ja luotettavasti.
Voit lukea lisää Raymarinen kehittyneestä navigointi- ja
tilannetietoisuusteknologiasta sivustolla www.raymarine.fi

