REDNINGSSIGNALER
Signaler, der anvendes af luftfartøjer for at dirigere skibe mod nødstedte.
Luftfartøjets manøvrer
A
B
C

Luftfartøjet kredser over
skibet mindst 1 gang

Luftfartøjet krydser skibets kurs
tæt foran stævnen og
vipper med vingerne.

Luftfartøjet flyver i den retning,
hvor skibet skal sejle.

D
Luftfartøjet krydser i lav højde skibets kølvand og vipper
med vingerne.
Åbning og lukning af gas spjældet
eller ændring af propeller stigning kan også benyttes.

Betydning
Luftfartøjet dirigerer
skibet mod en position,
hvor hjælp er påkrævet.
(Gentagelse betyder det
samme)

Skibets hjælp er ikke
længere nødvendig

Kystredningsstationers eller søredningsenheders svar på nødsignaler.
Håndsignaler
Lyssignaler
Andre signaler

Betydning

DAG
SIGNAL

Orange farvet røgsignal

Et kombineret lys og lyd signal
(kanonslag) bestående af 3
enkelte signaler.

NAT
SIGNAL

De er iagttaget hjælp vil
blive ydet så hurtigt som
muligt.
(Gentagelse betyder det
samme)

Hvid stjerneraket bestående af 3
enkelte signaler, som affyres med
ca. 1 minuts mellemrum.
Signaler, der bruges ved anvendelse af redningsapparater fra kysten.
Håndsignaler
Lyssignaler
Andre signaler
DAG
&
NAT
SIGNAL

DAG
&
NAT
SIGNAL

Lodrette bevægelser med et hvidt
flag eller med armene, om natten
med et hvidt lys eller blus.

Affyring af et grønt stjerne
signal

Vandrette bevægelser med et hvidt
flag, eller armene udstrakte vandret
om natten vandrette bevægelser med
et hvidt lys eller blus.

Affyring af et rødt
stjernesignal

Betydning
I almindelighed:
Bekræftende.
I særdeleshed:
Vi har fat i raketlinen
”Stjerneblokken er gjort
fast” ”Trossen er gjort
fast der er en person i
redningsstolen” ”Hal
Væk”
I almindelighed:
Benægtende
I særdeleshed:
”Stik ud”
””Det er vel med at hale”

Signaler, der anvendes af skibe som svar til luftfartøjer, der deltager i en redningsaktion
Betydning

Bekræfter modtagelse af luftfartøjets
signal.
Hejs SVARSTANDEREN
eller

Skift kurs til den
ønskede retning

Blink morsesignalet T
med signallampe

Tilkendegiver at skibet er ude af stand til
at opfylde luftfartøjets ønske.
Hejs signalflaget N eller

Blink morsesignalet N
med signallampe

