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Strømbøjen
kan redde liv
Kun meget få personer undersøger strømforholdene før de går ud og bader ved vore badestrande. Det kan være én af årsagerne til de mange
tragiske drukneulykker hvert år.
Udsætning af den nyudviklede og patenterede
Strømbøje ved badestrande og floder, kan vise
de badende, før de går i vandet, hvor kraftig
strømmen er og fra hvilken retning strømmen
kommer.

Bøjen kan vise både strømmens hastighed og retning
Strømbøjen findes i 3 standarthøjder: 0.5 meter,
1,0 meter og 2,1 meter. Andre størrelser på anmodning. Når bøjerne er udsat rager de ca. den
halve højde op over vandet. Bøjen på 2,1 meter
kan adskilles i 3 dele, for at lette opbevaringen.

0,5 meter
Til hver Strømbøje leveret et lamineret sæt
tegninger, der viser bøjens funktion for strandgæsterne.

Bøjerne leveres klar til brug, med ankerkæde,
anker eller ankerpose. Der følger en udførlig
brugsanvisning med hver Strømbøje. Kun personer med særligt kendskab til bøjens funktion,
bør anvende bøjerne. Ret til ændring af de tekniske specifikationer forbeholdt.
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Strømbøjerne er testet af FORCE TECHNOLOGY,
Lyngby, Danmark. (Testrapport på anmodning)
Strømbøjerne er godkendt til brug af Kystdirektoratet og Farvandsvæsenet (godkendelses nr.
06 / 02815-26)
Strømbøjerne er i 2008 intensivt real-life testet
af Dansk Svømmeunion, Den Nordsjællandske
Kystlivredningstjeneste og Blå Flag under Friluftsrådet der samstemmende konkluderer:

Strømbøjen er et værdifuldt redskab
til at øge sikkerheden på steder, hvor
man ønsker at kende og synliggøre
strømforholdene. Strømbøjen er med til at øge
badesikkerheden, hvor der er fare for drukneulykker på grund af strømforholdene.

Strømbøjen har været i landsdækkende TV nyhedsudsendelser, samt positivt omtalt i dagspressen og fagpressen adskillige gange.

Følg altid livreddernes anvisninger og husk de 5
baderåd:
1. Lær at svømme.
2. Bad aldrig alene.
3. Tjek altid vindretning, dybde og strømforhold
før du bader.
4: Lær strandens lokale forhold at kende.
5. Børn må kun bade under opsyn af en voksen
person.

Anvendelsesmuligheder for bøjen: Ved stranden, havneløb, floder, ved kapsejllas, lystfiskeri,
dykkere, marinen, ved miljøforurening på havet,
kystvagten, marinehjemmeværnet, markering for
begrænsning af sejllas med lystfartøjer.
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