
  

SeaAir Europe Crew Nomex III
Reference# 

SeaAir Europe Crew
En nyutvecklad, innovativ helikopter pilot och Crew dräkt
med tre olika alternativ för främre stängning och hals
tätningar. Mjuka och mycket elastiska hals-och
manschettstängningar i neopren ger utmärkt komfort
och en vattentät passform. Dräkten är ETSO 2C503
certifierad som en 4-timmars dräkt. I kombination med
vår SeaLion Europe Crew räddningsväst har du ett
komplett säkerhets system för helikopter piloter och
besättningar som flyger offshore. Dräkten har många
praktiska detaljer som flyttbara lår fickor för en
antecknings bok, kort eller iPad mini, etc., ben fickor
med lock, handskar i ärmarna, och så vidare. SeaAir
Europa Crew Suit består av ett yttre skal i ventilerande
tre skikt material och en termisk zip-in flamskydds foder.

 Facts 

Dräkten består av ett yttre skal och en termisk zip-in foder i mycket flamhämmande foder
Mjukt och mycket elastiskt neoprenhals och manschettstängningar som kombinerar komfort och
vatten täthet
Finns med vertikala och diagonala zip-versioner (PU Tizip MasterSeal)
Förutom standard storlekar XXS – XXL, kan dräkten får i MTM 
Strategiskt placerade av fickor på lår och ärmar med plats för huva, handskar och personliga
tillhörigheter
Midje justering med kardborre och för att säkra individuell passform
Förstärkta knän  med enkel placering och justering av knäskydden
Integrerade och Avtagbara hängslen
Loop i dräkte fö enkel förvaring



Product Detail
Typ av dräkt Helikopter passagerar transport dräkt

Användningsområde Helikopter besättning

Passform Ergonomisk
 Ledade knän, rumpa och armbågar
 Ärmar i Y-form för mobilitet

Reflex IMO Solas

Foder Tillval

Material GoreTex Nomex III 3L, flamhämmande över EASA ETSO krav

Justeringar Justering i midjan

Dragkedja typ Mjuk polyuretan/plast med tänder, öppen-2 skjutreglage
 Mjukt polyuretan / plast med tänder, stängt

Färg 290 Orange
 300 Gul

Fickor Bröstficka
 Fickor på benet
 Pennficka på axel/ärm
  Valfritt val av lårfickor (med kardborrband)
 Ärmfickor

Huva Löstagbar neopren, i ficka på rygg

Handskar 5-fingerneopren i ärmficka

Fästpunkt för tillbehör Kardborrband för fickor

Stövlar / strumpor Strumpor

Halsmanschett Neopren
 Neopren justerbar

Ärmmanschett Neopren

Hängslen (elastisk justerbar) Ja

Förstärkningar Knä Ekstra lager förstärkningsmaterial sytt

Ventilation Tillval utloppsventil

Kompatibilitet Ja, ETSO med ETSO räddningsväst

Termiskt skydd i timmar med
foder/isolering

4 timer (ISO 2012 Class B mindre enn 2°C vanntemp)

Serviceintervall (standard) 1 år (ETSO personlig drakt)

Certifieringar ETSO ETSO 2C503 (Helicopter flight suit)

Certificates

ETSO
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