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Care este regulamentul IMO pentru pompieri?  
 

Cine este afectat  de acest regulament? 

Regulamentul  II-2/10.10.4 se aplică tuturor ambarcaţiunilor SOLAS noi, construite  după data de 1 iulie 2014.  

Ambarcaţiunile existente trebuie să se conformeze cu această cerinţă nu mai târziu de prima expertiză, după 1 iulie 

2018.  
 

De ce a fost adoptat acest regulament?  

Acest regulament a fost propus ca urmare a unui incident cauzat de un incendiu în camera motoarelor, la bordul 

navei petroliere suedeze andocate ‘Ek-River’.  În urma acestuia, s-a propus actualizarea echipamentului de radio-

comunicaţie pentru pompieri, inclusiv a echipamentelor suplimentare, cum ar fi alama de urgenţă pentru 

scufundători,alarma în caz de fum, alarma PASS şi luminile de  localizare.   

 

Ce prevede regulamentul? 

MSC 91 a adoptat amendamente la Regulamentul SOLAS II-2/10, pentru a adăuga un nou paragraf 10.4,  in care 

se clarifica faptul că cel puţin două aparate portabile de radiotelefon semiduplex  vor trebui purtate la bord pentru 

comunicarea între pompieri.  Aceste dispozitive radio vor fi de tipul rezistent la explozie (ATEX)  sau  siguranta 

intrinseca (IS).  

 

Căror tipuri de ambarcaţiuni li se aplică acest regulament?  

Regulamentul nu specifică un anumit tip de ambarcaţiune.  Toate ambarcaţiunile cu echipe de pompieri la bord, 

trebuie să respecte acest regulament.  

 

Ce înseamnă IS?  

IS este un termen folosit pentru a descrie produsele concepute pentru utilizarea în locaţii periculoase (explozive).  

Acestea sunt zone în care există posibilitatea să apară lichide, vapori, gaze inflamabile şi praf combustibil, în 

cantităţi suficiente pentru a provoca un incendiu sau o explozie.  

 

În ce fel diferă  statiile radio IS de cele  standard?  

În utilizarea normală, echipamentul electric poate crea scântei şi căldură interna.  Ambele pot deveni o sursă de 

aprindere într-o atmosferă inflamabilă.  

Statiile radio IS nu generează scântei şi/sau căldură suficientă pentru a aprinde o atmosferă explozibilă.  

 

Cum ştim dacă un radio este de tipul IS?  

Produsele IS sunt testate de laboratoare acreditate şi independente, conform unor standarde specifice, care 

califică produsul respectiv ca fiind unul de tip IS.  De exemplu, standardul aplicabil în Europa se numeşte ATEX.   

Furnizorul dvs. ar trebui să vă poată transmite un certificat de aprobare, care să indice marca şi numărul modelului 

statiei radio.  

 

Cum ştiu ce standard al IS să folosesc pentru ambarcaţiunile mele?  

Specificaţiile depind de tara de provenienta  a ambarcaţiunii.  De exemplu, pentru companiile europene şi pentru 

ambarcaţiunile sub pavilion european este obligatorie folosirea de echipamente certificate ATEX.    

 

Ce este ATEX?  

ATEX este o directivă a UE, care vizează echipamentele electrice folosite în atmosfera explozibila.  Aceasta 

clasifică mediile periculoase în trei Grupe de gaze:  IIA, IIB şi IIC (II fiind o cifră romană). Grupa IIC este cea mai 

severă, adică gazele/vaporii din această categorie se pot aprinde foarte uşor.  

  

Materialele inflamabile sunt de asemenea clasificate în funcţie de temperaturile de aprindere, denumite categorii de 

temperatură.  Statiile radio  Entel au categoria de temperatură T4 sau 135oC, adică temperatura unui  nu va creşte 

peste 135oC în cazul unei defecţiuni .  
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Ce standard IS respectă statiile radio Entel? 

Statiile radio  Entel IS respectă următoarele trei standarde:  

 

• ATEX aprobat IIC  

• ATEX aprobare IIA  

• Aprobare IECEx 

 

Ce informaţii trebuie să furnizez în momentul comenzii? 

Trebuie să verificaţi două aspecte principale:  

• Standardul IS necesar (ATEX sau IECEx) 

• Banda de frecvenţă  

 

Cum decid ce bandă de frecvenţă să comand pentru statiile radio?  

Acest lucru depinde de banda de frecvenţă folosită în mod curent de către echipajul ambarcaţiunii, pentru 

comunicarea la bord.  Ambele benzi VHF şi UHF sunt folosite la scară largă şi Entel are modele care satisfac 

aceste frecvenţe.  

 

Mai am nevoie de altceva? 

Pompierii folosesc măşti şi aparate de respirat care fac dificilă folosirea statiilor radio într-o manieră convenţională.  

De aceea, sugerăm folosirea unor accesorii audio specializate, care conduc sunetele prin oasele craniului.  Entel 

este un furnizor important al departamentelor de pompieri din toată lumea.  Putem oferi următoarele opţiuni:  

• Microfon şi cască la nivelul craniului 

• Microfon şi cască la nivelul gâtului 

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi broşura noastră: Accesorii audio care conduc sunetele prin 

oasele craniului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii despre produsele noastre, vă rugăm să ne contactaţi la:  
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk  

http://www.entel.co.uk/assets/resources/BoneConductiveAudioAccessories-Leaflet.pdf
http://www.entel.co.uk/assets/resources/BoneConductiveAudioAccessories-Leaflet.pdf
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Care sunt beneficiile produselor Entel? 

 

Care sunt diferenţele dintre statiile radio Entel şi produsele celorlalţi fabricanţi? 

Entel este singurul producător care furnizează statii radio  rezistente la apă, integral clasificate IP68, care rezistă la 

scufundarea completă în apă până la o adâncime de 5 metri, timp de 1 oră.  Acest lucru protejează contra 

pericolelor întâlnite în orice domeniu de activitate.   

 

Depăşind clasificarea MILSTD 810C/D/E/F pentru performanţa în medii dure, seria HT 2.0 este concepută pentru a 

rezista la şocuri, vibraţii, praf şi umiditate, asigurând mulţi ani de utilizare fără defecţiuni, în cele mai ostile medii.   

 

În plus, Entel oferă o gamă largă de accesorii audio profesionale, care se potrivesc aplicaţiilor în caz de incendiu şi 

salvare.  

De câtă vreme produce Entel statii radio ?  

Entel a fost înfiinţată în 1995 şi are birouri în Marea Britanie, Coreea de Sud şi Filipine.  Are de asemenea o reţea 

comercială în peste 100 de ţări din toată lumea.  Produsele Entel au succes foarte mare şi sunt folosite la scară 

largă în numeroase sectoare ale industriei, inclusiv de către departamentele de pompieri şi salvare, în industria 

petrochimică şi de transport naval, fiind furnizorul unor organizaţii foarte mari din întreaga lume.  Numărul clienţilor 

noştri creşte constant, aceştia punându-şi încrederea în brand-ul nostru şi fiind foarte mulţumiţi de produs.   

 

Entel înţelege nevoia acestor clienţi pentru echipamente radio robuste şi fiabile.  Cu gama largă de aparate 

portabile VHF şi UHF, tip IS pentru uz maritim, Entel vă poate ajuta să alegeţi cea mai competitivă şi adecvată 

soluţie pentru respectarea noului regulament SOLAS pentru pompieri.  

 

Există oferte speciale? 

Dacă vă decideţi să dotaţi echipajul de pompieri al flotei cu produse Entel, putem îngheţa preţurile pentru dvs., 

până la termenul limită al acestui regulament.  Asta înseamnă că puteţi extinde costurile de achiziţie pe o perioadă 

mai mare, beneficiind în acelaşi timp de un preţ fix. 

 

Entel nu se află în Romania .  Livrarea produselor este costisitoare? 

Entel are trei centre de distribuţie în întreaga lume (Marea Britanie, Filipine şi Coreea de Sud), din care se pot face 

livrările direct pe ambarcaţiunea dvs.  Putem face livrări în majoritatea destinaţiilor din lume, cu un timp de tranzit 

de 48 de ore.   

 

Ca urmare a operaţiunilor noastre globale de distribuţie, avem tarife foarte competitive de la DHL şi FedEx şi 

transferăm clienţilor noştri aceste economii.  

Pot folosi statiile radio  Entel cu căştile altor furnizori?  

Aceste produse sunt folosite în medii periculoase şi explozibile, ca urmare întreaga soluţie, adică radioul şi 

accesoriile trebuie să fie de tip IS.  Certificatul de aprobare ATEX/IECEx al Entel include atât statia, cât şi 

accesoriile.  Acest lucru vă va oferi siguranţa că întreaga soluţie de comunicare este de tip IS şi certificată de către 

un laborator de top, independent şi acreditat.   

 

Cum funcţionează căştile conductoare de sunete prin oasele craniului?  

Aceste căşti au un microfon foarte performant, care captează vibraţia oaselor, asigurând o recepţie audio clară, 

într-un mediu zgomotos.  

Pentru transmiterea mesajului, în partea de sus a capului sau în jurul gâtului se poziţionează un microfon cu profil 

jos, care conduce sunetele prin oase, iar casca se aşează peste una dintre urechi.  

 

Un cablu robust iese din microfon printr-un conector drept, de calitate,si este fixat pe un  buton de transmisie masiv 

şi rezistent la apă.Acesta   se poate prinde pe o centură sau într-o altă poziţie adecvată, folosind clema rotativă 

robustă.  Butonul  de transmisie este uşor de folosit şi se poate utiliza cu mănuşi sau sub îmbrăcăminte.  
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Echipajul meu de pompieri are deja un aparat de respirat.  Soluţia dvs. de comunicare audio prin 

conductivitatea oaselor trebuie să se integreze cu acesta? 

Nu, aceasta poate funcţiona independent de masca şi aparatul de respirat purtate.  Echipajul dvs. trebuie să 

decidă dacă microfonul pentru craniu (care încape în cască) sau cel pentru gât se potriveşte mai bine cerinţelor 

sale.   

 

Dacă aplicaţia necesită un sistem de comunicaţie integrat cu aparatul de respirat, Entel a aprobat două mărci de 

top, producătoare de aparate de respirat, pe certificatul ATEX.  

 

Care sunt accesoriile standard furnizate odata cu statia radio?  

Statia radio  este furnizata cu următoarele accesorii:  

• Baterie 

• Antenă 

• Încărcător 

• Clemă pentru centură 

 

 Exista  variante cu sau fără afişaj.  Pe care ar trebui să îl folosesc?  

Ambele varianta îndeplinesc cerinţele SOLAS.  Alegerea între variantele cu şi fără afişaj depinde de preferinţa 

echipajului dvs.  Variantele cu afişaj oferă informaţii pe ecran despre durata de viaţă a bateriei, puterea semnalului, 

opţiunile activate, etc. Este de asemenea uşor de folosit în medii întunecate, deoarece numărul canalului este 

afişat pe un ecran iluminat pe fundal.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru mai multe informaţii despre produsele noastre, vă rugăm să ne contactaţi la: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk 
 
Limitarea responsabilităţii 
Informaţiile din acest document fac subiectul modificării fără notificare.   
Producătorul nu face declaraţii şi nu oferă garanţii (implicite sau de altă natură) în ceea ce priveşte precizia şi 
caracterul complet al acestui document şi sub nicio formă nu se va face răspunzător pentru nicio pierdere a 
profitului sau alte daune comerciale, inclusiv, dar nelimitându-se la daunele speciale, accidentale sau de altă 
natură, rezultate ca urmare a folosirii acestui document.  


