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SeaWind II - flexibilitet och
ergonomi
Bekväm och lätt passform för tuffa och krävande miljöer.
Designad med fokus på ergonomi, vikt och komfort -
utan kompromiss. SeaWind har certifiering från SOLAS,
ISO och EASA. Det är således godkänt för mest krävande
arbetssituationer. Ingen annan räddningsdräkt kan visa
så stor rad i användingdområden som SeaWind. Dräkten
är godkänd för arbete, frakt och helikoptertransport. För
att säkerställa godkännandet av helikoptertransport är
dräkten utrustad med foder och det måste användas
med en godkänd redningsvest. SeaWind är ett
förstahandsval för flera yrkesgrupper, inte minst för
krävande arbete med service och underhåll på
vindkraftverk.

 Facts 

Ergonomisk-Y-konstruktion med fokus på maximal rörelsefrihet
Andnings förmåga-tillverkad av väl ventilerande material från GoreTex
Huvud drag kedja i hals tätning underlättar påklädning.  Två dragkedjor gör det möjligt att öppna i
"nödvändiga ärenden"
Ventilationblixtlås under ärmarna möjliggör ventilation under vänte perioderna
Rymliga mesh fickor-lätt att nå-
För enkel sele och/eller flytväst integration, dräkten är "ren" på både bröstet och ryggen
Dräkten uppfyller SOLAS krav för en 1-timmes oisolerad räddnings dräkt, och som klass D dräkt ACC
ISO 15027-1 (utan foder)
SeaWind uppfyller termiska krav för en klass B-kostym (4T termoskydd) enl. ISO 15027-1 och EASA
ETSO-föreskrifter, när den används med foder
Godkänd enligt ISO 15027-1, både som räddnings dräkt med termoskydd enligt klass B (4T), och som
helikopter passagerar dräkt .
EASA ETSO när den används med godkänd flytväst för applicering



Product Detail
Typ av dräkt Arbetsdräkt

Användningsområde Multianvändning

Passform Ergonomisk
 Ledade knän
 Ärmar i Y-form för mobilitet

Reflex IMO Solas

Foder Ja, Isolerande lång (zip-in)

Material GoreTex Pazifik 3L, flamhämmande EASA ETSO

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

Färg 300 Gul

Fickor Fickor på benet
 Pennficka på axel/ärm
 Radioficka
 Ärmfickor

Huva Löstagbar neopren, i ficka på rygg

Handskar 5-fingerneopren i ärmficka

Lyftbock / slinga Ja, med D-ring og Karbinhake i rostfritt stål

Buddy line Ja, med flytende karabinkrok 

Vissla Ja

Stövlar / strumpor Strumpor

Halsmanschett Neopren

Ärmmanschett Neopren

Hängslen (elastisk justerbar) Ja

Ventilation Pit-zips under ärmarna

Kompatibilitet Ja, ETSO med ETSO räddningsväst
 Ja, IMO med IMO räddningsväst
 Ja, ISO med ISO räddningsväst

Termiskt skydd i timmar med
foder/isolering

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

Termiskt skydd i timmar utan
foder/isolering

1 time (IMO/Solas mindre enn 5°C vanntemp)
 1 time (ISO 2002 Class D mindre enn 5°C vanntemp)
 2 timer (ISO 2012 Class D mindre enn 10°C vanntemp)

Serviceintervall (standard) 1 år (ETSO personlig drakt)
 3 år (IMO/Solas)

Certifieringar ETSO ETSO 2C503 (Helicopter flight suit)

Certifieringar SOLAS-drakt (u/integrerad
flytkraft)

Solas MED / 1.5a (oisolerad)

Certifieringar ISO ISO 15027-1 Arbetsdräkt, termisk klass B
 ISO 15027-1 Arbetsdräkt, termisk klass D

Certificates

ISO15027 SOLAS ETSO
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