FRYDENBØ MOB Pro
Mann Over Bord sikkerhetssystem / dødmannsknapp.
Et pålitelig og enkelt mann over bord system for yrkesbåter.
• Sikrer full bevegelsesfrihet i hele fartøyet.
• Stabilt, påvirkes ikke av annet utstyr om bord
• Tilfredstiller nye krav til dødmansknapp*
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Et trådløst dødmannsknapp system.
• Full bevegelsesfrihet om bord i hele båten.
• Systemet er bygget opp rund en master-enhet montert på broen og en
fjernkontroll som man bærer på seg.
• Systemet er basert på radiosignal mellom baseenhet og fjernkontroll.
• Hvis man faller i sjøen vil radiosignalet brytes og motoren (e) stoppes. Kan
også stoppes manuelt fra fjernkontroll.
• Beregnet for både 1 og 2 motorinstallasjoner.
*Tilfredstiller nye krav til dødmansknapp i mindre lasteskip med 1 person
ombord.
*Tilfredstiller krav til dødmannsknapp i lasteskip under 8 meter.
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• Systemet består av en base enhet montert på bro og en
fjernkontroll / trigger som man bærer med seg hele tiden.
• Brytes radiobølgen, dvs man faller i sjøen, vil systemet
stoppe motoren.
• Avhengig av størrelsen på båten sikres god dekning ved
hjelp av repeatere / signalforsterkere innvendig /
utvendig i båten.
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Full bevegelsesfrihet.
Enkelt og intuitivt i bruk
Driftssikkert
Enkelt vedlikehold

• Systemet er utviklet i Norge for
yrkesbåter i krevende klima.
• Fungerer i alle byggematerialer
som stål, aluminium og
kompositt.
• Fungerer på alle motormerker.
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*Tilfredstiller krav til mann over bord i hht:
Forskrift om redningsredskaper på skip. FOR-2014-07-01-1019
§ 9a. Redningsstige og dødmannsknapp
Lasteskip hvor bare en person har sitt arbeid om bord, skal senest 1.
januar 2017 ha dødmannsknapp i samsvar med § 5a bokstav d.
d) dødmannsknapp, som i tilfelle kantring eller fører faller over bord stopper fremdriften på skipet

§ 5a. Redningsredskaper på lasteskip med største lengde under 8 meter
Lasteskip med største lengde under 8 meter skal i stedet for å oppfylle kravene til antall redningsredskaper
i SOLAS kapittel III, minst ha om bord følgende antall redningsredskaper:
a) redningsvest til alle om bord
b) seks håndbluss
c) en livbøye med redningsline på minst 30 meter
d) dødmannsknapp, som i tilfelle kantring eller fører faller over bord stopper fremdriften på skipet
e) en innretning som gjør det mulig å plukke opp en hjelpeløs person fra vannet
f) et toveis, bærbart VHF-radiotelefoniapparat

Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip. FOR-2014-12-19-1853
§ 4. Definisjoner
b) lasteskip: skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter, fritidsfartøy eller fartøy som anses
for å være en del av et annet skips utrustning.
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Norsk produsert produkt som er
sertifisert i henhold til følgende
standarder:
Safety: EN 60950-1
EMC: EN 301 489-17 V3.1.1
Radio: EN 300 328 V2.1.1
For ytterlige tekniske data, se eget produktark.
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FRYDENBØ INDUSTRI AS har 5 egne lokasjoner i Norge, samt forhandlere langs hele kysten.
Frydenbø Industri Bergen, Hanøytangen 116, 5310 HAUGLANDSHELLA, Tlf: 55 34 91 00
Frydenbø Industri Oslo, Tretjerndalsvegen 52, 2016 Frogner, Tlf: 63 87 17 00
Frydenbø Industri Ålesund, Osholmen, 6006 Ålesund, Tlf: 70 10 19 00
Frydenbø Industri Øksfjord, Finnesveien 30, 9550 Øksfjord, Tlf: 99 15 81 50
Frydenbø Industri Havøysund, Strandgata 181 - 9690 Havøysund - Tlf: 78 42 48 80
Produktansvarlig, Bjarte Knudsen, Frydenbø Industri Bergen, epost: bk@frydenbo.no

24 timers vakttelefon: 922 35 066

FRYDENBØ INDUSTRI AS er en solid leverandør med lang
erfaring fra yrkesbåter. Vi har eget delelager, Serviceteam, Iso
9001:2008
Importør av kjente merker som bla FPT - IVECO, DEUTZ,
BAUDOUIN, ABC, SISU, og GENESAL.
Produsent av SABB HVP gir.
Sjekk også vår netteside på www.frydenbo-industri.no
Alle foto: Bjarte Knudsen
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