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O que é afetado por estas normas? 

 

Quem é afetado por estas normas ? 
A Norma  II-2 / 10.10.4 é aplicável a todos os novos navios SOLAS construídos em ou após 1 de Julho de 2014.  
Os navios existentes devem cumprir este requisito não mais tarde do que a primeira  inspeção após 1 de julho de 
2018. 

 
Por que foi adotada esta regulamentação ?  

Este regulamento foi proposto na sequência de um incidente causado por um incêndio na sala de máquinas a 

bordo do navio-tanque sueco 'Ek-River', enquanto em doca seca. Com base nisso, foram propostas melhorias nos 

equipamentos de radiocomunicação para o combate a incêndios, para adicionalmente se incluirem  equipamentos  

tais como o Alarme de emergência de  fumo do mergulhador, alarme PASS,  e luzes localização. 

 

O que o regulamento diz? 

O MSC 91 aprovou alterações à regra SOLAS II-2/10 para adicionar um novo parágrafo 10.4 para esclarecer que 

deve existir no navio um mínimo de aparelhos de radiotelefone portátil   para cada uma das partes de fogo para a 

comunicação dos bombeiros a bordo. Estes dispositivos de rádio devem ser de um tipo à prova de explosão ou 

intrinsecamente seguras (IS). 

 

A que tipo de navios o presente regulamento se aplica? 

O regulamento não especifica o tipo de embarcação. Todos os navios com equipes de combate a incêndios a 

bordo necessitam de cumprir. 

 

O  que significa IS? 

IS é um termo usado para descrever produtos projetados para uso em locais perigosos (explosivos). Estas são 

áreas onde os líquidos inflamáveis, vapores, gases ou poeiras combustíveis são susceptíveis de ocorrer em 

quantidades suficientes para causar um incêndio ou explosão. 

 

Quais as diferenças entre os  rádios IS e os normais ?  
No seu funcionamento normal, qualquer dispositivo elétrico  pode criar pequenas faíscas internos e calor. Ambos 

se podem  tornar uma fonte de ignição, numa atmosfera inflamável. 

Os  rádios IS não  criarão estas  faíscas e / ou calor suficiente para inflamar uma atmosfera explosiva. 

 

Como podemos saber se um  rádio é IS? 

Estes equipamentos são testados por laboratórios credenciados e independentes com base em normas 

específicas,  para se poderem qualificar como um IS. Por exemplo, a norma aplicável na Europa é chamada de  

ATEX. Cada  fornecedor deste tipo de equipamentos deve ser capaz de fornecer-lhe um certificado de aprovação 

que mostra a  marca e modelo do rádio. 

 

Como posso saber qual a norma a  usar para cada diferente navio? 

As especificações dependem da autoridade da bandeira do navio. Por exemplo, é obrigatório para as empresas 

europeias e embarcações de bandeira europeia, usar o equipamento certificado ATEX. 

 

O que é ATEX? 
ATEX é uma directiva da UE  que lida com equipamentos elétricos para uso em atmosferas explosivas. Ela  
classifica o ambiente perigoso em três grupos de gases: IIA, IIB e IIC (II é um numeral romano). Grupo IIC é o 
grupo mais grave, ou seja, gases / vapores neste grupo podem ser inflamados com muita facilidade. 
 
Os materiais inflamáveis também são classificados de acordo com suas temperaturas de ignição que são 
chamados de classes de temperatura. 
Os  rádios Entel têm uma classe de temperatura T4 ou 135 ° C, ou seja, a temperatura de um rádio Entel não vai 
subir além de 135 ° C no caso de uma falha eletrônica. 
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Com que padrões IS têm conformidade os rádios ENTEL ?  
A Entel  tem conformidade IS, com três padrões: 
 

• Aprovação ATEX IIC 

• ATEX Aprovação IIA  

• IECEx Aprovação 

 

Quais as informações que são precisas no momento de  encomendar ? 

Há dois pontos-chave que se precisa verificar: 

• Qual o padrão IS  necessário (ATEX ou IECEx) 

• Qual Banda de Frequência (VHF ou UHF) 
 

Como fazer  para decidir qual banda de frequência a pedir para as rádios? 

Isso vai depender da faixa de frequências atualmente em  uso  pela tripulação do seu navio para a comunicação 

interna no navio.  Ambas as bandas VHF e UHF são amplamente utilizadas e a Entel tem modelos para satisfazer 

estas frequências. 
 

Existe alguma coisa mais que seja  preciso? 
Os bombeiros usam máscaras e aparelhos de respiração que tornam difícil o uso dos rádios de uma forma 
convencional. Sugerimos, portanto, que eles usam acessórios especializados que ultrapassam essas limitações . 
osso especializada acessórios de áudio condutores. 
A  Entel é um importante fornecedor global para corporações de Bombeiros e por isso pode sugerir e fornecer as 
seguintes opções: 
 

• microfone de crânio e auricular 

• microfone de garganta e auricular 
 
 

For further details, please see our 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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Quais são os beneficios dos produtos Entel? 

 

Como são os rádios Entel diferentes dos dos utros fabricantes? 

A Entel é a única fabricante que produz com o padrão  IP68, que garante que os são  rádios totalmente 

impermeáveis , resistindo  a imersão total em água a uma profundidade de 5 metros por 1 hora. Isso protege 

contra riscos  habitualmente encontrados em qualquer área de operação. 

 

Excedem o padrão  MILSTD 810C / D / E / F para desempenho durável e resistente, A suas séries de segunda 

geração foram projetadas para resistir a choques, vibração, poeira e humidade, garantindo muitos anos de uso,  

livre de problemas nos ambientes mais hostis. 

 

Além disso, a Entel oferece uma ampla gama de acessórios de áudio profissional para atender às aplicações de 

incêndio e salvamento. 

 

Há quanto tempo é a  Entel fabricante de rádios ? 

A Entel foi criada em 1995 e tem escritórios no Reino Unido, Coreia do Sul e Filipinas. Também tem uma rede de 

distribuidores  em mais de 100 países em todo o mundo. Os produtos da Entel são altamente bem sucedidos  e 

amplamente utilizados em numerosos sectores da indústria, incluindo incêndio e salvamento, petroquímica e 

transporte, e fornecendo grandes organizações   em todo o mundo. Temos uma lista crescente de clientes que 

depositaram sua confiança na  nossa marca e estão totalmente satisfeitos com o produto. 

 

A Entel entende as necessidades desses clientes para um rádio que seja robusto e confiável. Com a sua vasta 

gama de VHF e UHF portáteis intrinsecamente seguras, A Entel pode ajudar  na escolha da solução mais 

competitiva e adequada para o cumprimento das novas regras SOLAS para os bombeiros. 

 

Existem quaisquer ofertas especiais? 

Em caso de aquisição para os grupos de combate a incêndios em toda a frota com os produtos Entel, pode esta  

congelar os preços  até o prazo final do presente regulamento. Isto significa que se  pode diluir  o custo de 

investimento por um período mais longo, beneficiando de um preço fixo. 

 

A Entel não tem distribuidor oficial num determinado país : É caro o envio para essas zonas ?  
A Entel tem três centros de distribuição em todo o mundo (Reino Unido, Filipinas, Coreia do Sul) a partir dos quais 
pode entregar diretamente para o   navios. É possível o envio para a maioria dos destinos no mundo dentro de um 
tempo de trânsito de 48 horas. 
 
Devido à nossa operação de distribuição global, temos preços muito competitivos de DHL e FedEx e passar as  
economias dos nossos clientes. 

 
Posso usar rádios Entel com fones de ouvido de outros fornecedores? 

Estes produtos são utilizados em ambientes perigosos ou explosivos, assim toda a solução, isto é, de rádio e 

acessório, tem de ser IS.  A aprovação ATEX / IECEx da Entel é para  rádios e acessórios. Isso garante que toda 

a solução de comunicação IS. é certificada por um laboratório acreditado e independente líder. 

 

Como funciona o microauricular de condutividade via óssea ? 
Este tipo dispositivo é ideal para ambientes extremamente ruidosos. Um  microfone de vibração óssea de alto 
desempenho, colocado no topo da cabeça, ou à volta do pescoço, garantem a comunicação. 
 

Um cabo robusto sai do microfone e liga-se,  através de um conector de qualidade instalado nofio,    a um PTT 

robusto e estanque  que pode ser aplicado a um cinto, ou outra posição , através de um clip. . É simples de 

comandar, mesmo com luvas .   
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Um grupo de  combate a incêndios já tem um aparelho de respiração. Será que o acessório Entel de 

condutividade óssea se tem que integrar com o mesmo ?    

Não, a nossa solução por vibração óssea   pode trabalhar independentemente da máscara facial e aparelho 

respiratório. O grupo  deve decidir se o microfone de crânio (que se encaixa dentro do capacete) ou um microfone 

de garganta, qual  é o mais adequado para as necessidades. 

 

Caso no entanto exista essa exigência, de sistema de comunicação integrado com o aparelho de respiração, a  

Entel aprovou duas das principais marcas de aparelhos de respiração no seu certificado ATEX. 

 

Que acessórios padrão são fornecidos com as rádios? 

Radio é fornecido com o seguinte: 

• bacteria 

• Antena 

• Carregador 

• Clip para o cinto 

 

Há  rádios que têm variantes com ou sem display. Qual deles se deve  usar? 
Ambos os tipos de rádio  cumprirão a exigência SOLAS. A escolha entre ter ou não display irá depender da 
preferência do  grupo. 
As  variantes com display  fornecem informações no ecrã  sobre o estado da bateria, potência do sinal, opções 
ativadas etc. Também é fácil de usar em ambientes escuros com  o número do canal a ser mostrado no ecrã , e 
retroiluminação.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


