
  

SeaRIB
Reference# 85342-10350L

SeaRIB er konstruert som en passasjerdrakt i RIB-safari
markedet, men er også godt egnet til bruk ombord i MOB-
båter og som vanlig arbeidsdrakt. SeaRIB er godkjent 1
times drakt og har integrert 150N automatisk
redningsvest for å sikre oppdrift og riktig flytestilling i en
akutt nødsituasjon. Drakten er produsert i HP-Superlight
pustende ytre materiale. SeaRIB har myke, slitesterke
neoprenmansjetter i halslukning, håndledd. Sokker i
draktmaterialet tillater bruk av eget fottøy etter ønske.

 Facts 

SeaRIB er en drakt med et bredt anvendelsesområde
Konstruksjon basert på ergonomisk SeaWind konsept - lett å ha på seg
Vanntett/pustende materiale for komfort
Lett å ta på - vanntett glidelås foran - lukkes i halsen
SeaRIB er møter kravene til passasjerdrakt i rib-safari markedet iht Sjøfartsdirektoratets forskrift om
drift av hurtiggående passasjerfartøy med opp til 12 passasjerer (FOR-2009-11-24-1400)
Integrert oppblåsbar vest (150N) for oppdrift, flytestilling og sikkerhet
Slitesterke neoprenmansjetter i hals og håndledd
Sokker - bruk eget fottøy etter ønske
Romslige lommer på ermene og legg med plass til hansker og hette
Redningsvesten er utstyrt med hette for beskyttelse mot vind og sjøsprøyt
Drakt er utstyrt med løpeganger for redningsvestens webbing og vesten har metallspenne på siden for
enkel demontering av vesten fra drakten for vedlikehold
Tydelig størrelsesmerking for enklere valg/utdeling av drakter
Kraftig løkke på ryggen for oppheng/lagring av drakten
Drakt/vest er godkjent iht ISO 15027-1 som en uisolert redningsdrakt i termisk Klasse D drakt (2-timer
ved vanntemp ‹10°C)
Automatisk oppblåsbar vest på 150N er godkjent iht ISO 12402-3



Product Detail
Redningsvest Arbeidsvest

Vesttype/klasse Oppblåsbar redningsvest 150N

Bruksområder Multi-bruk

Oppdrift Minimum 150N (vest)

Materialer Polyester (vest)

Glidelåstype Myk PU/plast tannlås, åpen

Halsmansjett Neopren standard

Passform/Ergonomi Ergonomisk
 Ermer i Y-form for bevegelighet

Farge 350 Gul

Refleks IMO Solas

Hette Lett hette i vest, beskytter mot regn og vind

Hansker 5-finger neopren i ermlomme

Utløsermekanisme Vannaktivert, standard UML Auto MK 5

Løftestropp Ja (i vest)

Kameratline Ja

Inspeksjonsvindu for automatikk på vest Ja

Støvler / sokker Sokker

Støvelskjørt Ja

Ermmansjett Neopren

CO₂-flaske(r) 33g CO₂ (1 stk)

Termisk beskyttelse timer uten
fôr/isolasjon

2 timer (ISO 2012 Class D mindre enn 10°C vanntemp)

Serviceintervall (standard) 1 år (profesjonell bruk)
 3 år

Andre sertifiseringer Iht NMD's krav til drakt/vest (FOR-2009-11-24-1400)

Sertifiseringer ISO ISO 12402-3 Redningsvester for offshore-forhold (150N)
 ISO 15027-1 Arbeidsdrakt, termisk klasse D

Drakttype Arbeidsdrakt
 Spesialdrakt

Certificates

ISO 15027-1 ISO 12402-3
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