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Hvad er IMO regulativet for brandmænd? 

 

Hvem er berørt af denne forordning? 

Regulativ II-2 / 10.10.4 gælder for alle nye SOLAS skibe bygget den 1. juli 2014 eller derefter. Eksisterende skibe 

skal opfylde dette krav senest den første syn efter 1. juli 2018. 

 

Hvorfor blev denne forordning vedtaget?  

Denne forordning blev foreslået i kølvandet på en hændelse, der skyldes brand i maskinrummet ombord på det 

svenske tankskib ”Ek-River”, mens det var i tørdok. Baseret på dette, blev der foreslået opgraderinger af 

radiokommunikation udstyr til brandmænd, herunder ekstra udstyr såsom røg dykker nødalarm, PASS alarm og 

placering lys. 

 

Hvad siger regulativet? 

MSC 91 vedtog ændringer til SOLAS-regulativ II-2/10, ved at tilføje et nyt punkt 10.4 der præciserer et minimum af 

to to-vejs bærbare radioanlæg for hver branddeling om bord. Disse radioer skal være godkendt til anvendelse i 

områder med høj risiko for eksplotioner, hvorfor en ATEX eller Intrinsically Safe (IS) godkendelse er påkrævet. 

 

Hvilke typer af skibe er omfattet af regulativet? 

Forordningen specificerer ikke typen af fartøjet. Alle skibe under SOLAS med brandslukning mandskab om bord 

skal følge kravet. 

 

Hvad betyder IS? 

IS er et begreb, der anvendes til at beskrive produkter beregnet til brug i farlige (eksplosive) områder. Det er 

områder, hvor brændbare væsker, dampe, gasser eller brændbart støv er sandsynlige at forekomme i 

tilstrækkelige mængder til at forårsage en brand eller eksplosion. 

 

Hvordan IS radioer forskellige fra normale radioer? 

Ved normal brug, kan elektrisk udstyr skabe bittesmå interne gnister og varme. Begge disse kan blive en kilde til 

antændelse i en brændbar atmosfære. IS radioer vil ikke skabe gnister og/eller varme nok til at antænde en 

eksplosiv atmosfære. 

 

Hvordan kan vi vide, at en radio er IS? 

IS produkter er testet af uafhængige akkrediterede laboratorier under særlige standarder for at kvalificere sig som 

en IS produkt. For eksempel er den standard, der gælder i Europa kaldet ATEX. Din leverandør bør være i stand til 

at give dig en godkendelse med mærke og modelnummer på radioen. 

 

Hvordan kan jeg vide, hvilken standard jeg skal bruge til mine skibe? 

Specifikationerne afhænger af det individuelle flag skibet sejler under. For eksempel er det obligatorisk for 

europæiske virksomheder og europæisk flaget skibe at bruge ATEX-certificeret udstyr. 

 

Hvad er ATEX? 

ATEX er et EU-direktiv der beskæftiger sig med elektrisk udstyr til brug i eksplosive atmosfærer. Det kategoriserer 

det farlige miljø i tre Gas Grupper: IIA, IIB, og IIC (II er et romertal). Gruppe IIC er den mest farlige gruppe, dvs. 

gasser/dampe i denne gruppe kan antændes meget let. 

 

Brandfarlige materialer er også kategoriseret efter deres antændingstemperaturer, som kaldes temperatur klasser. 

Entel radioer har en temperatur klasse af T4 eller 135oC, dvs. temperaturen af en Entel radio ikke vil overstige 

135oC i tilfælde af en elektronisk fejl. 
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Hvilke IS standarder overholder Entel radioer? 

Entel’s IS radioer er i overensstemmelse med tre standarder: 

 

• ATEX Godkendt IIC 

• ATEX Godkendelse IIA 

• IECEx Godkendelse 

 

Hvilke oplysninger skal jeg give ved bestilling? 

Der er to punkter du bør tjekke:: 

• Er der påkrævet nogen IS standard, ATEX eller IECEx? 

• Hvilken frekvensbånd er der behov for, VHF eller UHF? 

 

Hvordan kan jeg afgøre, hvilken frekvensbånd jeg bør bestille? 

Dette vil afhænge af frekvensbånd der i øjeblikket bruges ombord af besætning til kommunikation om bord. Både 

VHF og UHF båndene er meget udbredt og Entel har modeller til at opfylde disse frekvenser. 

 

Er der andet, jeg har brug for? 

Brandmænd bruger masker og åndedrætsværn, som gør det vanskeligt for dem at bruge radioer på konventionel 

måde. Vi foreslår derfor, de bruger specialiserede knogle ledende audio tilbehør. Entel er storleverandør til 

brandvæsenet globalt. Vi kan tilbyde følgende muligheder: 

• ”Skull” mikrofon og øresnegl 

• ”Throat” mikrofon og øresnegl 

 

For yderligere oplysninger, se venligst vores brochure: Bone Conductive Audio Accessories  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information about our products, please contact us: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk  

http://www.entel.co.uk/downloads/datasheet/BCAA.pdf
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Hvad er fordelene ved Entels produkter? 

 

Hvordan er Entel radioer anderledes end andre producenters produkter? 

Entel er den eneste producent der er leveringsdygtig i IP68 ratede radioer, som kan modstå fuldstændig 

nedsænkning i vand til en dybde på 5 meter i 1 time. Det beskytter mod de sandsynlige farer man må møde i det 

maritime miljø. 

 

Overgår MILSTD 810C/D/E/F rating for hård varig ydelse, HT Series 2.0 er designet til at modstå stød, vibrationer, 

støv og fugt, hvilket sikrer mange års problemfri brug i de mest fjendtlige miljøer. 

 

Desuden tilbyder Entel en bred vifte af professionelle audio tilbehør, der passer til redningsberedskabets 

applikationer. 

 

Hvor længe har Entel fremstillet radioer? 

Entel blev etableret i 1995 og har kontorer i Storbritannien, Sydkorea, og Filippinerne. De har også et udviklet 

netværk i mere end 100 lande verden over. Entel’s produkter er velkendt i markedet og udbredt på tværs af 

forskellige brancher, herunder brand og redning, petrokemiske og skibsfart, der leverer til store blue chip 

organisationer over hele verden. Vi har en voksende liste af kunder, der har placeret deres tillid til vores brand og 

er fuldt ud tilfreds med produkter. 

 

Entel forstår behovene hos disse kunder til en radio, der er robust og pålidelig. Med sin brede vifte af VHF og UHF 

radioer, kan Entel hjælpe dig med at vælge den mest konkurrencedygtige og passende løsning for overholdelse af 

de nye SOLAS-regler for brandmænd. 

 

Er der nogen specielle tilbud? 

Hvis du beslutter at udstyre din brandslukning besætning på tværs flåden med Entel produkter, kan vi fastfryse 

priserne for dig op til fristen for denne forordning. Det betyder, at du kan sprede omkostningerne ved køb over en 

længere periode samtidig drage fordel af en fast pris. 

 

Entel ligger ikke i det samme land som mit firma. Er det dyrt at få produkterne leveret? 

Entel har tre distributionscentre i hele verden (UK, Filippinerne, Sydkorea), hvorfra vi kan levere direkte til dit fartøj. 

Vi kan skibe til de fleste destinationer i verden inden for en transittid på 48 timer. 

 

På grund af vores globale fordelingsnetværk, har vi meget konkurrencedygtige priser fra DHL og FedEx og vi 

videregiver disse besparelser til vores kunder. 

 

Kan jeg bruge Entel radioer med andre leverandørers headsets? 

Disse produkter anvendes i farlige og eksplosive miljøer, hvorfor hele løsningen, dvs. radio og tilbehør skal være IS 

godkendt. Entels godkendelse lister ATEX / IECEx både radioer og tilbehør. Dette vil give dig fred i sindet, at hele 

kommunikationsløsning er IS og certificeres af en førende uafhængig akkrediteret laboratorium. 

 

Hvordan fungere din knogle-ledende headset? 

Headsettet er en højt ydende knogle vibrationer mikrofon, der giver klar lyd modtagelse i støjende omgivelser. 

Til transmission af beskeder anvendes en lav profil, knogle ledende mikrofon placeret på toppen af hovedet eller 

omkring halsen, og ørestykket er over en af ørerne. 

 

Et robust kabel kommer ud af mikrofonen og lægger via en kvalitet in-line-stik til en stor robust vandtæt ”press 

to talk” knap, der kan klippes på et bælte eller anden egnet position ved hjælp af robuste klips. ”Press 

to talk” knappen er let at bruge, og kan anvendes af en behandsket hånd eller under tøjet. 

  



    

 FAQ 
SOLAS Regulativ 11-2/10 – Brandmands kommunikation 

 
 
V1.0 

Flyer 

 

Page 4 of 4 © Copyright Entel UK 2012 All Rights Reserved 01/05/2016 V1.0 

 

Min brandslukning besætning har allerede en åndedrætsværn. Har din bone ledende løsning brug for at 

integrere med det? 

Nej, vores bone-ledende løsning fungerer uafhængigt af ansigtsmaske og åndedrætsværn. Din besætning skal 

beslutte, om kraniemikrofon (der passer inde i hjelmen) eller en hals mikrofon er bedst egnet til deres behov. 

 

Skulle ansøgningen kræve en integreret kommunikationssystem med åndedrætsværn, har Entel godkendt to af de 

førende åndedrætsværn mærker på sin ATEX certifikat. 

 

Hvilke standard tilbehør er leveret med radioerne? 

Radio leveres med følgende: 

• Batteri 

• Antenne 

• Oplader 

• Bælteclips 

 

Dine radioer har display og ikke-display varianter. Hvilken en skal jeg bruge? 

Begge radioer vil opfylde SOLAS kravet. Valg mellem display og ikke-display variant vil afhænge af din besætning, 

foretrækker. Display varianter giver oplysninger på skærmen om batteri levetid, signalstyrke, aktiverede indstillinger 

osv. Det er også nemt at bruge i mørke omgivelser som kanal nummer vises i en lys baggrundsbelyst skærm. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information about our products, please contact us: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk 
 
Disclaimer 
Information in this document is subject to change without notice.  
The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy 
and completeness of this document and shall in no circumstance be liable for any loss of profit or any other 
commercial damage including but not limited to special, incidental, consequential or other damage resulting from 
the use of this document. 


