
  

SeaWork
Reference# 85341-10290L

SeaWork
Slitesterk og fleksibel, ny generasjons AES* arbeidsdrakt
til bruk i eksponerte situasjoner. SeaWork er utviklet i
samarbeid med brukere og er beregnet for
vedlikeholdsarbeid i utsatte områder ombord på skip og
offshore installasjoner. Ergonomisk, moderne
konstruksjon gjør drakten behagelig å jobbe i.
Smussavvisende yttermateriale forenkler rengjøring.
Drakten har fem sertifiseringer og kan leveres med og
uten fôr. Uten fôr er den godkjent som en uisolert
1-times drakt. Drakten må da benyttes i kombinasjon
med godkjent redningsvest. Med fôr er den godkjent som
en AES-drakt og kan benyttes uten redningsvest.
Drakten er også godkjent som isolert 6-timers drakt iht
Solas' LSA-kode, og skal da benyttes med redningsvest.

 Facts 

Ergonomisk konstruksjon og avtagbart termisk oppdriftsfôr, gir høy grad av fleksibilitet og komfort i
hverdagen
Artikulerte knær og albuer
Romslige lommer, løftestropp, vernetå i støvel, myke neopren mansjetter og integrert hette tilpasset
hjelm
Smussavvisende og ekstremt slitesterk metervare for enkel rengjøring og vedlikehold
Godkjent for bruk uten redningsvest i AES-versjon (med isolerende flytefôr)SOLAS-godkjenninger:
1.5a uisolert redningsdrakt (1 time i vanntemperatur < 5°C) uten fôr
1.6c som AES drakt med fôr
1.5b som isolert redningsdrakt (6 timer i vanntemperatur < 2°C) med fôrISO 15027-godkjenninger:
Termisk klasse D (2 timer i vanntemperatur <10°C) uten fôr
Termisk klasse B (4 timer i vanntemperatur <2°C) med fôr 



Product Detail
Bruksområder Multi-bruk

Materialer PU-belagt Nylon/Oxford 2L,

Fôr Ja, oppdrift (zip-in) med 3mm mykt skum med lukkede celler

Glidelåstype Myk PU/plast tannlås, åpen

Halsmansjett Neopren standard

Passform/Ergonomi Artikulerte knær, sete og albuer
 Ermer i Y-form for bevegelighet

Farge Orange

Refleks IMO Solas

Lommer Ermelommer
 Pennelomme på skulder/erme
 Radiolomme med glidelås på venstre erme
 Romslige lommer på hver legg

Hette Integrert, neoprene hette

Hansker 5-finger neopren i ermlomme

Løftestropp Ja, med D-ring og karabinkrok i rustfritt stål

Kameratline Ja, med flytende karabinkrok 

Fløyte Ja

Nødlys IMO Solas, vannaktivert

Støvler / sokker PU-støvler med spikertramp og tåbeskyttelse (S5) - passer til
svømmeføtter

Ermmansjetter Neopren

Kompatibilitet Ja, IMO med IMO drakt
 Ja, ISO med ISO redningsvest
 Kan benyttes uten redningsvest når brukt med oppdriftsfôr

Termisk beskyttelse timer med
fôr/isolasjon

4 timer (ISO 2012 Class B mindre enn 2°C vanntemp)
 6 timer (IMO/Solas mindre enn 2°C vanntemp)

Termisk beskyttelse timer uten
fôr/isolasjon

1 time (IMO/Solas mindre enn 5°C vanntemp)
 1 time (ISO 2002 Class D mindre enn 5°C vanntemp)
 2 timer (ISO 2012 Class D mindre enn 10°C vanntemp)

Serviceintervall (standard) 3 år

Sertifiseringer SOLAS-drakt (u/integrert
oppdrift)

Solas MED/1.5a (uisolert)

Sertifiseringer SOLAS-drakt (m/integrert
oppdrift)

Solas MED/1.6c (anti exposure suit uten redningsvest)

Sertifiseringer ISO ISO 15027-1 Arbeidsdrakt, termisk klasse B
 ISO 15027-1 Arbeidsdrakt, termisk klasse D

Drakttype Arbeidsdrakt

Certificates

Solas AES
Suit, -

insulated

Solas 1h
Immersion

Suit

Solas 6h
Immersion suit

ISO 15027
Therm Class B

ISO 15027
Therm Class D
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