Bản đăng ký
Kiểm tra phù hợp thiết bị thông tin LRIT

Phần dành choVISHIPEL
Mã khách hàng:……………..............
Số ĐK:…………………....................
Ngày tiếp nhận: …………….............
Kế hoạch kiểm tra ……………........

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam –
VISHIPEL
Thông tin chủ phương tiện/ đơn vị khai thác
Chủ phương tiện/ đơn vị đề nghị kiểm tra: …………………………………………...…………….............
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………...........
Điện thoại: …………………………………..Fax: ………………………………………………................
Người giao dịch phối hợp thực hiện kiểm tra...………………………………………………………...........
Điện thoại: ……………….. …………………Fax:………………………………………………................
Nội dung đăng ký kiểm tra phù hợp
Tên tàu/ phương tiện: ………………………………………………………………………………….........
Cảng đăng ký………………………………………………………………………………….......................
Hô hiệu: ……….. .………………………..….Loại tàu/ phương tiện (1):.......................................................
Số IMO………………………………………Mã MMSI.......………………………………………............
Tổng dung tích: ……………Vùng biển hoạt động:
A1
A2
A3
A4
Ngày kiểm tra thiết bị vô tuyến điện lần sau cùng…………………………………………………….........
Thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu kiểm tra phù hợp
Loại thiết bị:
INMARSAT-C
mini-C
Nhà sản xuất:…………………..…………........… Chủng loại:…………...........………….……………….
Số Serial:……………………………...............…..Mã IMN:………………………………..….………......
Phiên bản phần mềm của DCE: ........................... Phiên bản phần mềm của DTE(2):.....................................
Các giấy chứng nhận liên quan(3):
- Giấy chứng nhận đáp ứng MSC.210(81) hoặc MSC.254(83) hoặc MSC.263(84):
Có
Không
- Giấy chứng nhận đáp ứng A.807(19) hoặc MSC.68(68):
Có
Không
- Giấy chứng nhận đáp ứng IEC 60945 (2002-08):
Có
Không
- Giấy chứng nhận đáp ứng MSC.136(76) hoặc MSC.147(77):
Có
Không
Nguồn điện cấp cho thiết bị được lấy từ cả hệ thống nguồn điện chính và nguồn điện dự phòng của tàu:
Có
Không
Thiết bị có sẵn thiết bị định vị hoặc có kết nối với thiết bị định vị:
Có
Không
Ngày đề xuất kiểm tra phù hợp cho thiết bị thông tin LRIT:..........................................................................
Chúng tôi đề nghị Quý Công ty kiểm tra phù hợp thiết bị LRIT nói trên.
Chúng tôi xin đảm bảo về tính xác thực và chịu trách nhiệm về nội dung của bản khai.
………………, ngày ….. tháng … năm …….
Ghi chú:

(Ký tên và đóng dấu)

(1)

Loại tàu/phương tiện bao gồm:
Tàu hàng hoặc Tàu khách hoặc Giàn khoan di động.
(2)
Tùy thuộc vào từng chủng loại thiết bị có hay không
có khối DTE.
(3)
Được cấp bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) hoặc
các Chính quyền Hàng hải hoặc các tổ chức đăng
kiểm nước ngoài được VR ủy quyền hoặc thừa nhận.
Địa chỉ tiếp nhận đăng ký___________________________________________________________________________
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL)
Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: +84.225.3842070 – Fax: +84.225.3842073
Email: marketing@vishipel.com.vn - Website: www.vishipel.com.vn

