
   

   

 

Nieuw: Fast Find PLB 

Navimo nieuws archief 

woensdag, 18 februari 2009 08:50 

Fast Find  is een potentiële levensredder. De Fast Find is een bijzonder compacte Personal Locator 

Beacon (PLB) en past makkelijk in de binnenzak van een zeilpak. Hij kan ik elke uithoek van de wereld 

de hulpdiensten alarmeren wanneer dat nodig is. 

GEEN MMSI NUMMER NODIG 

Zodra geactiveerd zend hij een noodsignaal uit naar het internationale search and rescue netwerk op 

406 Mhz. Het signaal wordt vervolgens snel doorgegeven aan locale reddingsdiensten. Voor de Fast 

Find is géén MMSI nummer nodig. Als u een MMSI nummer heeft dan is het wel mogelijk deze in de 

Fast Find te laten programmeren. 

Na inschakeling blijft de Fast Find gedurende minimaal 24 uur zenden. Het krachtige 406 Mhz 5 watt 

vermogen zorgt ervoor dat de oproep de hulpdiensten zelfs onder de meest extreme omstandigheden 

bereikt. 

De Fast Find beschikt ook over een SOS Morse code LED flash light dat handmatig kan worden geactiveerd om redding in 

het donker te bespoedigen. Hij werkt bij temperaturen tot -20°C en de geïntegreerde batterij gaat 5 jaar mee waardoor het 

niet nodig is deze steeds bij te laden of te vervangen. 

De Fast Find is verkrijgbaar met of zonder ingebouwde GPS ontvanger. 

Kenmerken: 

� Geen abonnementskosten  

� Batterij vervangen na 5 jaar  

� 406 Mhz alarmering en 121.5 Mhz localiseringssignaal  

� LED flitslicht met SOS morse code  

� Eenvoudige activering  

� Werkt minimaal 24 uur  

� Verkrijgbaar met ingebouwde 50-kanaals GPS ontvanger  

  

  

* Alleen verkrijgrbaar op bestelling, uw MMSI nummer wordt in de PLB geprogrammeerd. 

  

  

BELANGRIJK: PROCEDURE AGENTSCHAP TELECOM 

  

Voor een PLB is een vergunning nodig, deze kan worden aangevraagd bij het Agentschap Telecom. De kosten voor deze 

vergunning zijn € 27,- en dienen rechtstreeks aan het agentschap te worden betaald. Het Agentschap Telecom heeft de 

volgende gegevens van u nodig: 

� 15-cijferige HEX code die bij de PLB wordt geleverd 

� Het serienummer van de PLB 

� Naam, Adres, Postcode, Plaats, Land en mobiel telefoonnummer** van de eigenaar van de PLB 

� MMSI nummer (optioneel) 

** De kustwacht zal bij een noodoproep trachten contact op te nemen via dit telefoonnummer om een valse noodoproep uit 

te sluiten. 

  

ArtikelnummerOmschrijving Adviesprijs incl. 19% BTW

58082 Fast Find PLB 200 € 299,-

58083 Fast Find PLB 210 met GPS € 349,-

57998 Fast Find PLB 200 met MMSI nummer* € 339,-

57999 Fast Find PLB 210 met GPS en MMSI nummer* € 379,-
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� Vaarbewijs voor watersport op CD Rom - Watersport Almanak  

� Ruzie over intrekken vergunning bunkerboot - Stentor  

� GPS alarm voor watersport getest - Watersport Almanak  

� Watersport-tweedaagse met de klas - Maks!  

� Amsterdam controleert watersport streng op havengeld - Watersport Almanak

Watersport nieuws

Inloggen 

U kunt inloggen met uw 

klantnummer (ID) en persoonlijk 

wachtwoord. Heeft u nog geen 

wachtwoord? Neem dan s.v.p. 

contact met ons op. 

Online bestellen

PRODUCT RECALL 

REDDINGVLOTTEN 

GEPRODUCEERD TUSSEN 

23 MEI EN 30 OKT 2008 

meer informatie 

Waarschuwing
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Hoge kwaliteit (Flash 9) 

Lage kwaliteit (Flash 9) 

Navimo video

De producten van Navimo 

Holland zijn verkrijgbaar via ons 

dealernetwerk. Neem voor 

dealeradressen contact met ons 

op. 
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