Besto 275N SOLAS
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AIS S.A.R.T.
Dahili AIS S.A.R.T verici işaret
ışığı easy RESCUE ile 275N SOLAS
can yeleği

SOLAS 275 easyRescueINSIDE can
yeleği kombine bir çalışma/ayrılma
can yeleği olarak kullanım için özel
olarak tasarlanmıştır.
300 Newton batmazlık ile, kullanıcının
ağır iş kıyafetleri ya da ayrılma
giyeceği giydiğinde kullanılmak
üzere tasarlanmıştır – giyen kişiyi 5
saniyeden az bir sürede dikey duruma
getirmeyi garanti eder. Patentli iç
içe geçen lob tasarımı da suyun hava
yollarına yönlenmesini önleyen etkin
bir dalga bariyeri oluşturur.
Can yeleği tasarımı bilinci kapalı olan
kişi için özellikle hayati olan iyi bir
boyun ve baş desteği sağlar.

easyRESCUE inside Özellikleri
∞ Patentli iç içe geçen lob tasarımı
∞ 300 Newton batmazlık
∞ Yüksek görünürlüğe sahip kumaş
∞ İkili bölme güvenliği
∞ Konturlu baş ve boyun desteği
∞ Hafif ve rahat giyilebilme özelliği
∞ SOLAS Bölüm III 2010’daki en son
değişikliklere göre tam onaylı

Tasarım Opsiyonları
∞ Silinebilen ağır iş PVC, uzun ömürlü
Naylon ve ateşe dayanıklı Panotex dahil
çok çeşitli kılıf opsiyonları (özel sipariş ile)
∞ EasyRescue INSIDE yelek içinde:
∞ ISO 12401’e göre onaylı güverte
bağı sistemi
∞ Siperlik
∞ Işık
∞ Ağ kayışı
∞ Emniyet kemeri
∞ Boyun bölgesinde yün
∞ Slimfit model
∞ Ön pencere
∞ Ön kısım silinebilir turuncu

ÖNEMLİ! YENİ!
Dalga Bariyer Teknolojisi
Bu can yeleğinde kullanılan iç lastiğin ISP
patentli iç içe geçen lob tasarımı kullanıcıyı
5 saniyeden az bir sürede dik konuma
getirir ve suyun hava yollarına yönlenmesini
önleyen etkin bir “Dalga Bariyeri” sağlar.
Özel boyun tasarımı, kişi bilinçsizse bile baş
ve boyna hayati destek sağlar.

Spesifikasyon
∞ Her biri 300N’lu iki bağımsız bölme
∞ Otomatik ateşleme mekanizmaları
(Hammer ya da United Moulder)
∞ Geriye yansıtıcı bant
∞ Düdük
∞ Kavrama halkası
∞ Konum ışığı
∞ Çekme ipi
∞ Tüm parçalar ISO 12402’ye uygundur
∞ Tüm opsiyonlarda ağırlık 2kg’dan az

T.
.A.R. ilmiştir
S
S
I
A
ret
da ü
’
a
y
an

Alm

TEXPERT TEKNOLOJI LTD. STI.

Yusufağa Sk.Yasemin Plaza No: 8 Kat: 2/13
Radar 34500 Bahçelievler / Istanbul
Tel. : +90 212 515 8482
Fax : +90 212 515 8485
Mail : info@texpertltd.com
URL : www.texpertltd.com
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Weatherdock AG

Sigmundstraße 180
D - 90431 Nürnberg
Tel. : +49 (0) 911 - 37 66 38 30
Fax : +49 (0) 911 - 37 66 38 40
Mail : info@weatherdock.de
URL : www.easyais.de

