
  

SeaAir Barents
Reference# 85338-1029052

SeaAir Barents
SeaAir Barents er en videreutvikling av vår SeaAir1 drakt
som mottok Merket for Godt Design av Norsk Designråd i
2008. Dette er en av våre mest avanserte drakt og har 6
timers IMO Solas godkjenning. Drakten er beregnet for
helikoptertransport av personell i fm offshorevirksomhet
i arktiske farvann. Drakten er spekket med
sikkerhetsdetaljer som, nødpustesystem (re-breather),
antennemodul for nødpeilesender, «sprayhood»
(ansiktsbeskyttelse), nødlys, sikkerhetsline m.m. Drakten
benyttes uten redningsvest og man har mulighet til å
blåse opp kraven manuelt for mer fribord. Et “intelligent”
materiale i draktens fôr stabiliserer temperaturen i
drakten og reduserer svetting betydelig. SeaAir Barents
benyttes av til og fra oljeinstallasjoner i Nordsjøen fra
norske heliporter. 

 Facts 

Den eneste integrerte helikopterpassasjedrakten på markedet, krever ingen ekstra redningsvest
Trippel-sertifisert; EASA ETSO + IMO Solas + Sjøfartsdirektoratet
For offshorebruk, helikoptertransport og som personlig redningsdrakt på offshoreinstallasjoner
God passform, isolert, temperatur-regulerende fôr
HP ERBS Emergency Re-breather integrert (Cat B)
Yttermateriale av 100% vanntett, flammehemmende materiale
Godkjent nødlys, kameratline, integrert løftestropp og løftekrage for redning
Isolert hanske med vanntett glidelås og innvendig mansjett med pulsvarmer
Integrert manuelt oppblåsbar lunge i kraven for fribord og komfort i sjøen
Forberedt for NMD-godkjent automatisk selvrettingssystem
Designet for optimal sittekomfort
Skin guard på toppen av glidelås i halsen forhindrer at drager skraper på huden
Nye sokker i fôret for økt termisk beskyttelse av føttene
Nye hansker og lengre erm-mansjetter for bedre termisk beskyttelse for hendene
Hansker og hette i orange for bedre synlighet
Lomme med lys på venstre hanske for økt synlighet, - og mulighet for å orientere seg i mørke
Webbing-løkker for feste av kameratkrok og drager til sprayhood er endret fra svart til gul på utsatte
steder for økt synlighet
Flyttet reflekser for økt synlighet  i sjøen
Wire i sprayhood for enklere grep
Endret plassering av kameratline og krok for enklere tilgang
Kameratkrok re-designet med større grep - lettere å håndtere i en nødsituasjon



Product Detail
Bruksområder Helikopter passasjer

Materialer PU-belagt Nylon/Oxford 2L, Flammehemmende iht EASA ETSO-krav

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

Glidelåstype PU/plast spirallås, åpen

Passform/Ergonomi Ergonomisk

Farge 290 Orange

Refleks IMO Solas

Lommer Lomme for manuelt nødpustesystem (ERBS)

Hette Integrert, neoprene hette

Hansker 3-finger hansker med vanntett glidelås

Sprutbeskyttelse Ja

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

Innblåsningsventil for ekstra oppdrift Manuell innblåsningsventil til lunge i krave

PLB Klargjort for HPL-2 med antenne-brakett på drakt

Kameratline Ja, med flytende karabinkrok 

Fløyte Ja

Nødlys IMO Solas, vannaktivert

Støvler / sokker Neopren støvler

Nødpustesystem (EBS) HP ERBS - Emergency Re-Breather System Cat B

Termisk beskyttelse timer med
fôr/isolasjon

6 timer (IMO/Solas mindre enn 2°C vanntemp)

Serviceintervall (standard) 1 år (ETSO personlig drakt)

Sertifiseringer EASA ETSO/FAA TSO ETSO 2C502 (Integrated helicopter flight suit)

Andre sertifiseringer NMD Forskrift av 2. feb. 2016 nr. 90 (Selvretter)

Sertifiseringer SOLAS-drakt (m/integrert
oppdrift)

Solas MED/1.6b (isolert - benyttes uten redningsvest)

Drakttype Helikopter passasjer transportdrakt
 Overlevelses-/redningsdrakt

Certificates

SOLAS ETSO RMRS NMD
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