Besto 275N SOLAS

Denize adam
düştü!

AIS SART Entegreli SOLAS Onaylı Can
Yeleği

300 Newton’luk batmazlık kuvveti ile acil durum sırasında kolay bir şekilde giyilebilmesi için
tasarlanmıştır. Giyen kişiyi denize düştüğünde 5 saniyeden kısa bir sürede dikey konuma getirmeyi garanti
eder. Patentli iç içe geçme lob tasarımı aynı zamanda
suyun solunum yoluna gelmesini engelleyen bir dalga
bariyeri oluşturur.
Can yeleği, bilinci yerinde olmayan kazazedeler için hayati derecede öneme sahip olan baş ve boyun desteği
sağlar.

Can Yeleği Hakkında
•
•
•
•
•
•
•

Patentli iç içe geçme tasarımı
300 Newton’luk batmazlık kuvveti
Yüksek görünürlüğe sahip kumaş
İkili bölme güvenliği
Kenarlı baş ve boyun desteği
Hafif ve rahat giyilebilme özelliği
SOLAS Bölüm III 2010’a göre tam onaylı

Can Yeleği Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her biri 300 Newton’luk iki bağımsız bölme
Otomatik şişirme mekanizmaları
Geriye yansıtıcı bant
Düdük
Kavrama halkası
Konum ışığı
Çekme ipi
Tüm parçalar ISO 12402’ye uygundur
Tüm parçalarla birlikte ağırlık 2 kilogramdan azdır

Tasarım Seçenekleri
• Silinerek temizlenebilen, uzun ömürlü, dayanıklı
naylon ve ateşe dayanıklı Panotex dahil olmak üzere
çok çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleri (özel
sipariş üzerine)
• Standart can yeleğine dahil olanlar:
• ISO 12401’e uygun bağlama sistemi
• Siperlik
• Işık
• Ağ kayışı
• Emniyet kemeri
• Boyun bölgesinde elyaf dolgu
• Dar kesim model
• Siperlik ön izleme penceresi
• Silinebilir turuncu ön kısım

Önemli Noktalar - YENİ
Bu can yeleğinde kullanılan tasarım, iç içe geçen lob
mekanizması sayesinde kazazedeyi 5 saniyeden daha
kısa bir süre içerisinde dikey konuma getirir ve suyun solunum yollarına gelmesini önleyen etkili bir dalga bariyeri sistemi sağlar. Kişiye özel boyun tasarımı kazazedenin bilinci yerinde olmasa bile, hayati derecede öneme
sahip olan baş ve boyun kısmını destekleyerek suda dik
durmasını sağlar.
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AIS SART entegreli SOLAS onaylı
can yeleği, acil durumlarda
kullanılmak üzere özel olarak
tasarlanmıştır.

