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rescueME MOB 1 – Localizador pessoal AIS com DSC integrado 

 

Concebido pela Ocean Signal, empresa especializada no 
desenvolvimento e fabrico de produtos de qualidade para 
comunicação e segurança no mar, o MOB1 é um equipamento de 
localização pessoal AIS que incorpora DSC.  
O seu tamanho bastante pequeno torna-o compatível até mesmo 
com os coletes de salvação insufláveis mais compactos para um 
rápido resgate local. 
Alerta todas as embarcações da zona do acidente que tenham 
AIS, podendo também este alerta chegar via VHF através da 
mensagem DSC emitida. 
A mensagem DSC pode ser do tipo single DSC All Ships Distress 

Alert com alerta a toda a navegação na zona, ou pode ser do tipo 
Individual Distress Relay para alertar apenas o VHF da própria 
embarcação. 
É possível alterar a programação do dispositivo caso o utilizador 
mude de embarcação. Basta para isso programar com o MMSI da 
nova embarcação no site da Ocean Signal. 
Estas características inovadoras levaram a que fosse nomeado 
para os DAME Awards na categoria de LSA “Lifesaving and Safety 

Equipment” na feira internacional METS 2015 
 
Características e específicações: 
- Integração simples no colete de salvação; 
- Posicionamento rápido e preciso; 
- Activação automática; 
- Vida operacional: + 24 horas; 
- Vida bateria: 7 anos; 
- Luz estroboscópica de alta intensidade; 
- AIS (Sistema de Identificação Automático); 
- Tamanho 30% mais pequeno que os concorrentes; 
- Garantia: 5 anos;  
- Transmissor DSC integrado (chamada selectiva digital); 

- Potência de transmissor  AIS: 1Watt 

- Frequência: 161,975/162,025MHz 

- Potência de transmissor DSC: 0,5Watt 

- Frequência: 156,525MHz; 

- Mensagem: Transmissão individual de alerta de perigo (chamada 

única realizada ao pressionar o botão de activação); 
- Temperatura em Funcionamento: -20°C - +55°C; 
- Temperatura em Armazenamento: -30°C - +70°C; 
- À prova de água: 10 metros de profundidade; 

- Peso: 92 gr; 

- Normas: RTCM SC11901, EN303 098-1. 

 



  
 

 

 

rescueME EDF1 – Facho de Mão Electrónico de Socorro  

 
O rescueME EDF1 é o Facho de Mão Electrónico de Socorro mais 
compacto do Mundo, oferecendo aos seus utilizadores uma 
solução segura e duradoura de sinalização visual em situações de 
emergência. 
Enquanto um facho de mão pirotécnico arde durante 60 
segundos, a luz do facho de mão electrónico permite uma 
duração muito superior que pode chegar às seis horas no modo 
Económico e às duas horas em modo Ultra (intenso) com emissão 
de sinal SOS.  
Em situações de emergência, a utilização do facho de mão 
pirotécnico pode ser sortuda ou azarada visto que a sua queima 
pode não ser avistada por outras embarcações, reduzindo assim 
as hipóteses de localização e de resgate do náufrago. O EDF1 
aumenta esta probabilidade pois pode ser utilizado 
repetidamente em qualquer um dos seus quatro modos, 
garantindo uma visibilidade contínua por um longo período. Este 
aparelho é seguro de armazenar ou de utilizar, eliminando 
quaisquer preocupações associadas ao seu descarte. 
Não necessita de autorizações policiais para a sua aquisição ou 
destruição. É um excelente complemento aos sinais pirotécnicos 
pela emissão de luz de longa duração e o seu tamanho compacto 
e o design robusto fazem com que o rescueMe EDF1 seja um 
produto de segurança ideal para incluir no saco de abandono, 
jangada ou numa mochila. 
 
Características e específicações: 
- Tecnologia LED avançada – Operação Segura;  
- Boa visibilidade de 360 graus no azimute; 
- Boa visibilidade para aviões e helicópteros; 
- Quatro modos de operação mais sinalização de SOS; 
- Alcance até 7 milhas; 
- De design compacto e robusto; 
- Brilho constante mantido ao longo da vida da bateria;  
- Susbtituição de bateria fácil; 
- À prova de água: 10 metros de profundidade a +20°C; 

- Temperatura em Funcionamento: -20°C to +55°C; 

- Temperatura em Armazenamento: -30°C to +70°C; 

- Dimensões: 187 mm (altura) x 42 mm (diâmetro); 
- Peso: 155 gr; 
- Bateria de Lítio Primário, Químico LiMnO2; 
- Bateria com função de teste;   
- Vida Operacional da bateria: + 6 hours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matt Chem Marine 

 

 
A MATT CHEM Marine disponibiliza aos seus clientes uma vasta gama de produtos de limpeza, 
manutenção e renovação de barcos de recreio, apresentando-nos novidades que irão facilitar a 
limpeza da sua embarcação. 
 

----- 

 

T.B.28 - Tinta para napa e vinil em cor creme (RAL 9001) 

 

Já existente na cor Branca, a tinta T.B.28 é agora disponibilizada na 
cor Creme (RAL 9001) para a renovação de bancos de napa, vinil, 
plástico e ABS e é uma óptima solução para acabar com as zonas 
escurecidas ou com os pontos de bolor que já não conseguem ser 
removidos com simples detergentes. 
 

 

 

TOP GLASS – Polidor para superfícies de vidro 

 

Este polidor permite eliminar as micro-ranhuras e atenuar os 
pequenos riscos nas superfícies de vidro sem as riscar, ajudando 
também a remover a camada de calcário existente e as manchas de 
água. 
O facto de se apresentar em pasta facilita a sua aplicação sem 
perdas de produto contrariamente aos produtos de forma líquida.  
Restaura a transparência das superfícies de vidro e confere-lhes uma 
película hidrofóbica que retarda as manchas de água. 
 

 

 

TOP PLEXI – Pasta para polir plexiglass 

 

Em pasta, este produto permite renovar as superfícies em plexiglass 
e acetatos através da sua acção de polimento fino que remove os 
depósitos de gordura das superfícies sem as arranhar.  
Esbate os pequenos riscos, ajudando assim a atenuar o aspecto 
opaco do plexiglass e dos acetatos, restaurando o brilho destas 
superfícies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novidades Lalizas 2016 
 

Há mais de 22 anos a pensar sempre em soluções para a sua segurança, a Lalizas apresenta-nos 
diversas novidades para 2016, passando por coletes mais ergonómicos e fáceis de usar a defensas 
económicas e robustas. 
 

 
 
 

 

Colete Insuflável Kappa automático 190N, aprovação ISO 

12402-3, com correia entrepernas dupla. 

Códigos: 72194 (Lalizas JS1) e 72195 (Hammar MA1) 
Colete insuflável Theta automático 290N, aprovação ISO 

12402-2, com capuz anti-spray e com correia entrepernas 

dupla. 

Códigos: 72196 (Lalizas JS1) e 72197 (Hammar MA1) 
 
Novos coletes insufláveis Lalizas Kappa e Theta, coletes 
ergonómicos com design de vanguarda e de alta qualidade: 
Características: 
- Activação automática do insuflador; 
- Janela para inspecção rápida do mecanismo de insuflação; 
- Áreas do pescoço e do peito em neopreno macio; 
- Fácil ajuste e envergadura; 
- Anel D macio e bolso para faca/navalha; 
- Correia entrepernas dupla e alças de levantamento. 
 

 

 

Colete de Salvação Sigma, Automático, adulto, 170N, ISO 

12402-3, com anel D e correia entrepernas, sem arnês. 

Código: 72081 
 
Características: 
Os coletes de salvação do modelo Sigma são coletes 
económicos e estão disponíveis nas versões com insuflação 
manual e automática. A concepção ultra leve faz com que os 
coletes Sigma sejam muito confortáveis para o utilizador e o 
sistema de tiras de fixação torna-os muito fáceis de vestir e 
despir. Possuem argola de elevação e argola em D para um 
salvamento mais fácil. 
 

 
 

  

Colete de Salvação Insuflável Advance Lamda Automático 

Lalizas, 330N, SOLAS, com ou sem capa e correia entrepernas. 

Códigos: 72114 (sem capa) e 72115 (com capa) 
 
Características: 
O novo colete salva-vidas insuflável Lalizas SOLAS Lamda 330N 
topo de gama garante total segurança em toda e qualquer 
situação nos vários oceanos do globo, graças às extraordinárias 
dimensões da sua câmara e à flutuabilidade de 330 Newton 
garantida pelas duas garrafas de CO2 de 60g. Com mais de 300 
Newton, foi concebido para ser usado com roupas pesadas ou 
fatos de imersão, actuando em menos de cinco segundos. Está 
certificado de acordo com as específicações do HSE 

Compatibility Test protocol for Lifejackets and Immersion suits 

on Offshore installations e tem aprovação SOLAS/MED (1463). 



 

 

Conjunto de Bóia Salva-Vidas Circular SOLAS 75cm, Luz para 

bóia salva-vidas 71325, retenida de 30m, caixa cinzenta. 

Código: 72077 
 
Inclui: 
- 1 Bóia salva-vidas circular 2,5kg; 
- 1 Luz para bóia salva-vidas; 
- 1 Retenida flutuante de 30m, 8mm dia., laranja. 
 
 

  

 

Conjunto de Bóia Salva-Vidas em Ferradura “Quick RD”, 

laranja, Luz para bóia salva-vidas 71325, retenida de 30m, 

caixa cinzenta. 

Código: 72078 
 
Inclui: 
- 1 Bóia salva-vidas em ferradura “Quick RD”; 
- 1 Luz bóia salva-vidas; 
- 1 Retenida flutuante de 30m,  8mm dia., laranja. 
 
 

 

 

Luz LED para bóia salva-vidas STELLA SOLAS 

Código: 196482 
 
Características: 
- Luz LED para bóia salva-vidas de elevada visibilidade; 
- Luz muito compacta, de baixo consumo; 
- Lanterna do tipo LED, funciona com bateria alcalina R20; 
- Visibilidade a 360º; 
- Dimensões: 160 x 80 x 80 mm; 
- Peso: 90 g (sem bateria); 
- Intensidade da luz: 2 cd; 
- Duração: Aprox. 8 horas a 60 flash/minuto; 
- Bateria: 1 x bateria R20. 
 
 



 
 
 

 

 

Defensas Ocean da SERIE L Standard Duty e da SERIE H Heavy 

Duty 

As defensas para barcos da Ocean’s Classic, SERIE L e SERIE H, 
oferecem uma excelente protecção a um custo razoável. São 
feitas em Plastisol PVC através do procedimento de moldagem 
por rotação. Estas defensas são também resistentes aos raios 
UV ficando assim protegidas da luz solar. 
São fabricadas numa só peça o que significa que não há 
componentes ligados posteriormente, mantendo por isso uma 
espessura consistente. 
 
As defensas da SERIE L são de padrão standard, têm um baixo 
custo e são adequadas para qualquer tipo de barco dos 3 aos 12 
metros. Estão disponíveis em vários tamanhos, na cor branca.  
 

As defensas da SERIE H são defensas de qualidade superior, 
indicadas para diversos tipos de barco. São consideradas 
defensas robustas visto que os dois olhais destas são sólidos e 
reforçados proporcionando uma maior força e durabilidade a 
esta.   
São defensas versáteis para as condições mais adversas e são 
adequadas para a maioria dos barcos entre os 3 e os 15 metros. 
Disponíveis em vários tamanhos, na cor branca e azul ou na cor 
azul escura. 
 

 


