
  

SeaLion HP Rescue 275N Hammar
Reference# 83121-05990STD

Oppblåsbar høykvalitets redningsvest designet for
komfort i daglig bruk og sikkerhet for brukeren.  Vesten
er utstyrt med en asymmetrisk lunge for å sikre
snuegenskapene i stor sjø. Dette er en vest er
spesialutviklet for redningsmannskap på
Redningsselskapets skøyter. Vesten har godkjent
sikkerhetssele med D-ring både på bryst og rygg.  D-
ringen på ryggen gjør at brukerne kan festes med
sikkerhetsline på ryggen, og henge over skutesiden
bergingsoperasjoner. I følge brukerne er redningsvesten
svært komfortabel å ha på over lengre perioder. Vesten
har neopren i nakken og to skrittstropper for økt
sikkerhet. Énkammer vest med ca 300N oppdrift og
sertifisert i henhold til ISO 12402-2 (275N).

Hammar redningsvestutløser

Hammar-utløseren aktiveres automatisk når den senkes i
vann og registrerer en trykkforskjell på ca. 10 cm.
Redningsvesten oppnår full flyteeve i løpet av få
sekunder, og den er utformet for å sikre rask og pålitelig
aktivering også under ekstreme værforhold.

Funksjoner: 

• Beskytter mot utilsiktet aktivering: Hammar-utløseren
er utstyrt med en hydrostatisk ventil som gir unik
beskyttelse mot utilsiktet oppblåsing i tilfelle regn, spray,
sprut eller fuktighet.

• En indikator viser tydelig Hammar-utløserens status:
Når indikatoren er grønn, er utløseren klar til bruk. Etter
aktivering (automatisk eller manuell) er indikatoren rød
og utløseren må skiftes ut. Sjekk alltid indikatoren før du
bruker redningsvesten.

• Hammar utløseren trenger ikke service eller
vedlikehold: Bare sørg for at utløseren skiftes ut etter
utløpsdatoen på fem år, eller når indikatoren er rød.

 Facts 

Énkammer redningsvest med ca 300N oppdrift
Asymmetrisk lunge
Spenne i rustfritt stål med hurtigutløser
To D-ringer (framme og bak) for feste av sikkerhetsline
Ryggstykke i mesh for ekstra komfort, fordeler belastningen over skuldre og rygg
To skrittstropper
Polstret med neopren i nakken



To skrittstropper for økt sikkerhet
Automatisk Hammar utløser
Yttertrekk i svart slitesterk Condura 
Slire for Eezycut kniv på midjebeltet (NB! Vesten leveres ikke med Eezy Cut kniv)
Avtagbar refleks på ryggen (kan byttes til fagmerking)
Moller på trekket for enkel plasssering av utstyr som feks radio
Høykvalitets redningsvest, produsert i EU
Benyttes av mannskaper ombord på Redningsselskapets fartøyer



Product Detail
Redningsvest Arbeidsvest

 SAR Redningstjeneste
Vesttype/klasse Oppblåsbar redningsvest 275N

Bruksområder Multi-bruk
 Sivil beredskap/ Redning/ Forsvar

Oppdrift Minimum 290N

Materialer Cordura

Justeringer Midjebelte maksimalt 140 cm - minimum 50 cm
 Skrittstropp

Passform/Ergonomi Ergonomisk
 Lang

Farge 990 Sort

Refleks IMO Solas

Lommer Lomme for personlige eiendeler på vestetrekk

Lungefasong Asymmetrisk

Utløsermekanisme Vanntrykk-aktivert (hydrostatisk), Hammar

Fløyte Ja

Nødlys IMO Solas, vannaktivert

Inspeksjonsvindu for automatikk på vest Ja

ID-merking Ja, velcro

Polstring Myk neopren i nakken

Sikkerhetssele Ja

Spenne Spesialspenne i syrefast stål delvis støpt i plast 

Lukkinger (på trekket) Glidelås med Quick Burst funksjon

Kompatibilitet Ja, ISO med ISO drakt

CO₂-flaske(r) 60g CO₂ (1 stk)

Serviceintervall (standard) 1 år

Sertifiseringer ISO ISO 12402-2 Redningsvester for ekstreme offshore-forhold (275N)/ISO
12401 Sikkerhetsseler og sikkerhetsliner

Skrittstropp Dobbel

Utstyr D-ring på brystet for feste av sikkerhetsline (ISO 12401)
 D-ring på ryggen for feste av sikkerhetsslynge (cow-tail) eller -line (ISO
12401)

Certificates

ISO 12402-2
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