
  

SeaAir Training
Reference# 20171

SeaAir Training
SeaAir Training er modifisert variant av ETSO & IMO
Solas godkjent SeaAir, og gjenspeiler drakten som
benyttes i daglig helikoptertransport. Drakten er justert
og forsterket for hard, daglig bruk på treningssenter.
Benyttes i HUET-øvelser på treningssentre i Skandinavia,
EU og Russland. Integrert HP ERBS nødpustesystem
spesielt tilpasset trening. Engangs-pustelunger for
trening kan enkelt monteres og demonteres.

 Facts 

Basert på den originale SeaAir drakten som benyttes i transport av helikopter passasjerer - tilrettelagt
for daglig trening
Forsterket og forenklet for slitestyrke
Størrelsesinndeling gjenspeiler de mest brukte størrelser i daglig transport
Påsydde reflekser
Sprutbeskyttelse som er avtagbar for forenklet vedlikehold
Automatisk utløsermekanisme i ERBS er tatt bort for gjentatt bruk og forenklet vedlikehold
Engangs-pustelunger for trening kan enkelt monteres og demonteres (drakt art.nr. 20171)
Engangs-oppdriftslunge for økt fribord, - krave modifisert for enkel montering
Treningsfôr i enklere, mer robust utførelse uten zip-in (to fôr anbefalt pr drakt)
Antennebrakett for PLB (HPL) er eliminert. HPL-antenne kan leveres som løs demo-enhet
Yttermateriale i 100% vanntett, PU-belagt nylon/oxford med lang track record for bruk i klor-vann
Godkjent nødlys, kameratline, integrert løftestropp og åpen krage for redning
Isolerte trefingerhansker med vanntett glidelås og innvendige erm-mansjetter



Product Detail
Bruksområder Maritim Trening

Materialer PU-belagt Nylon/Oxford 2L,

Fôr Tilvalg

Glidelåstype PU/plast spirallås, åpen

Passform/Ergonomi Ergonomisk

Farge 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

Innblåsningsventil for ekstra oppdrift Manuell innblåsningsventil til lunge i krave

Kameratline Ja, med flytende karabinkrok 

Fløyte Ja

Nødlys ETSO, vannaktivert
 IMO Solas, vannaktivert

Støvler / sokker PU støvler

Nødpustesystem (EBS) Ja, tilvalg

Termisk beskyttelse timer med
fôr/isolasjon

Ca 6 timer i kaldt vann med riktig underbekledning (fôr) 

Serviceintervall (standard) Etter behov

Drakttype Helikopter passasjer transportdrakt
 Overlevelses-/redningsdrakt
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