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INTRODUCTIE BRIDGESCOUT®
Iedereen is bekend met brugaanvaringen en hun gevolgen. Bridgescout® is
ontwikkeld om het aantal aanvaringen, maar ook het risico op aanvaringen
te verminderen. Door middel van Bridgescout® vergroot u de alertheid en
veiligheid aan boord. Bridgescout® beschermt niet alleen uw schip, maar
ook uw personeel. Indien Bridgescout® detecteert dat er onvoldoende
doorvaarthoogte is voor het schip om de naderende brug veilig te passeren,
zal Bridgescout® de kapitein door middel van een alarm informeren over
het mogelijke risico op een aanvaring. Hierdoor kan de kapitein de stuurhut
tijdig laten zakken. Bridgescout® informeert de kapitein ook wanneer
de stuurhut een veilige hoogte bereikt heeft en dus voldoende gezakt
is. Bridgescout® biedt ondersteuning op kritieke momenten en bij een
beoordelingsfout van de kapitein; Bridgescout® verhoogt de veiligheid aan
boord en biedt uw kapitein(s) gemoedsrust.
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BRIDGESCOUT® MELDINGEN

BRIDGESCOUT® KAARTSYSTEEM, GPS & INTERNET

Wanneer de Bridgescout®-sensor niet aan het scannen is, staat de

Het Bridgescout®-kaartsysteem is een online database van objecten welke

Sensor Maritime hub, het paneel in de stuurhut, in standby modus (zwart

door alle Bridgescout®-systemen gebruikt wordt en ontwikkeld is door

scherm). Op basis van de screensaver op het paneel weet de kapitein dat

Sensor Maritime. Door het gebruik van een GPS-antenne, gemonteerd op

het Bridgescout®-systeem actief is. Op 500 meter afstand van een object

de Bridgescout®-sensor, wordt de positie van het Bridgescout®-systeem

begint Bridgescout® met scannen; het paneel in de stuurhut licht op

bepaald. Gegevens van de Bridgescout®-sensor gecombineerd met

(groen scherm). Op dit moment wordt de kapitein al geïnformeerd over een

gegevens van het Bridgescout®-kaartsysteem en de GPS-antenne zorgen

naderend object; alertheid is een belangrijk onderdeel in het voorkomen van

ervoor dat Bridgescout® weet wanneer het moet beginnen met scannen.

aanvaringen. De helderheid van het paneel wordt automatisch aangepast

Ook worden op deze manier onnodige alarmen voorkomen. Bridgescout®

op basis van de hoeveelheid licht in de stuurhut, maar kan ook handmatig

heeft geen internetverbinding nodig om te functioneren. Echter, indien er

gewijzigd worden.

(remote) ondersteuning nodig is of als er een update beschikbaar is, is een
(vaste) internetverbinding vereist.

Vanaf 300 meter tot een object is Bridgescout® in de mogelijkheid een
melding te genereren. Indien Bridgescout® detecteert dat er onvoldoende

BRIDGESCOUT® ONDERHOUD

doorvaarthoogte is om een object veilig te passeren, zal Bridgescout® de

Bridgescout® behoeft een keer per 12 maanden onderhoud. Dit betreft

kapitein door middel van een alarm informeren over het mogelijke risico

een inspectie van het Bridgescout®-systeem aan boord door een van onze

op een aanvaring. Hierdoor kan de kapitein de stuurhut tijdig laten zakken.

engineers en het vervangen van de Bridgescout®-sensor ten behoeve van

Bridgescout® informeert de kapitein ook wanneer de stuurhut een veilige

kalibratie.

hoogte bereikt heeft.
Op basis van de voorkeuren van de gebruiker wordt de marge tussen
de stuurhut (Bridgescout®-sensor) en het object ingesteld tijdens
inbedrijfstelling van Bridgescout®. Indien nodig, kan dit ten alle tijden
(remote) gewijzigd worden. Omdat Bridgescout® een hulpmiddel is om
het risico op aanvaringen te verminderen, wordt er een minimale marge
van 20 centimeter gehanteerd. Indien er onvoldoende doorvaarthoogte
gedetecteerd wordt, is er een alarm te zien op het paneel in de stuurhut
(rood scherm). Ook de afstand en tijd tot het object zijn te zien. Daarnaast
is er een akoestisch alarm te horen in de stuurhut. Vanaf 100 seconden
tot een object is er elke 5 seconden een buzzer te horen samen met een
gesproken alarm “Stuurhuis te hoog”. Ook dit soort instellingen kunnen ten

BRIDGESCOUT® MANAGER DOOR SENSOR MARITIME
Bridgescout®-manager, een web interface die gebruikt wordt door Sensor
Maritime, is ontwikkeld om alle Bridgescout®-systemen aan boord te
loggen en te analyseren om zo Bridgescout® te optimaliseren en de status
van alle systemen proactief te monitoren.

BRIDGESCOUT® BASIC
Bij Bridgescout® Basic vindt er geen real time scan plaats. Niettemin zal het
de kapitein op de hoogte stellen van een naderend object, aangezien het
paneel in de stuurhut op een afstand van 500 meter tot een object oplicht;
alertheid is een belangrijk onderdeel in het voorkomen van aanvaringen.

alle tijden (remote) gewijzigd worden. Wanneer het akoestische alarm te
horen is, kan de kapitein dit bevestigen via het paneel. Op deze manier weet

NB Bij een vraag en/of opmerking heeft de kapitein de mogelijkheid

het Bridgescout®-systeem dat het alarm opgemerkt is door de kapitein en

een opmerking toe te voegen via het paneel in de stuurhut, die

wordt het (akoestische) alarm gedempt. Het is ook mogelijk om de duur en

wordt doorgestuurd naar de Bridgescout®-manager indien er een

frequentie van het alarm te wijzigen. Houdt er rekening mee dat de kapitein

werkende internetverbinding is. Sensor Maritime neemt contact op

een duidelijk onderscheid kan maken tussen het Bridgescout®-alarm en

met de kapitein voor meer informatie.

andere alarmen in de stuurhut. Daarnaast is het ook mogelijk om het alarm
op tijd in plaats van afstand te activeren. Bijvoorbeeld 60 seconden tot een
object in plaats van 300 meter tot een object. Bridgescout® is onafhankelijk

SPECIFICATIES

van omgevingsfactoren zoals hoogte van objecten en/of waterstanden;
Bridgescout® maakt een real time scan.

OBJECTMELDING 500 METER
BRUGAANVARING-MELDING 300 METER

Indien het zicht van de Bridgescout®-sensor langer dan 5 seconden
geblokkeerd wordt door bijvoorbeeld een object of persoon aan boord, zal
de melding “Sensor zichtveld geblokkeerd” te zien zijn op het paneel in de
stuurhut (oranje scherm) met ook de afstand tot het object aan boord.
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AFWIJKING OP 300 METER MAX. 1O CENTIMETER
LASERKLASSE 1
TYPE PANEEL 10,1” TOUCHSCREEN
RESOLUTIE 1280 X 800 PIXELS

