










 



 





CE COLETES SALVA-VIDAS

EN ISO
12401

CATEGORIA CE
Coletes salva-vidas com classicação CE, são fabricados de acordo com as normas internacionais EN ISO 12402  
da diretiva relativa aos equipamentos de proteção individual (EU) 2016/425. Estas normas são categorizadas 
baseadas nos seguintes níveis de segurança:  

COLETE SALVA-VIDAS EN ISO 12402-2, 275N
Destinados ao alto mar sobre condições atmosféricas extremas, mesmo utilizando roupa pesada, não afeta a 
estabilidade do colete. Projetado para assegurar que o utilizador utue numa posição correta, fazendo com que a 
sua boca e nariz quem á superfície.

COLETE SALVA-VIDAS EN ISO 12402-3, 150N
Destinados geralmente quando o utilizador esta com roupa completa.
Foi concebido para virar o utilizador para uma posição segura, mesmo que este se encontre inconsciente e não 
requere qualquer ação por parte do utilizador. 

COLETE SALVA-VIDAS EN ISO 12402-4, 100N
Destinados para utilizadores que possam vir a ter que esperar por salvamento em águas protegidas.
Estes não devem ser utilizados em condições atmosféricas extremas. 

AUXILIAR DE FLUTUAÇÃO EN ISO 12402-5, 50N
Destinados para o uso em águas protegidas, por adultos/crianças que sejam conscientes e nadadores 
competentes, com prossionais de resgate por perto.

Estes coletes não têm a utuabilidade suciente para proteger pessoas que não tenham capacidade própria.

Estes coletes são de volume mínimo, fazendo com que sejam limitados em águas mais agitadas e não se pode 
esperar que os mesmos mantenham o utilizador a salvo por muito tempo.

ARNÊS DE SEGURANÇA EN ISO 12401
Especica os requisitos de desempenho, dimensões, marcação e métodos de teste para arneses de segurança  
e linhas de segurança.
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SINAIS DE SOCORRO MARÍTIMO

BALSAS DE RECREIO

JANGADAS PROFISSIONAIS

COLETES SOLAS - PROFISSIONAIS

COLETES ISO - RECREIO

ACESSÓRIOS COLETES SALVA-VIDAS

BÓIAS

SISTEMAS DE SALVAMENTO

ACESSÓRIOS NÁUTICOS
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ISO 18813-2006
LANTERNA ELÉTRICA IMPERMEÁVEL

Utilizada também em jangadas

Sinais de código morse (pelo menos 180 vezes/minuto) podem ser 
enviadas quando o utilizador activa a lanterna e pressiona 
suavemente o ligar/desligar. 

03489 

LUZ LED COM PILHAS ALCALINAS PARA COLETE SV
SOLAS 74, L.S.A. CODE, IMO MSC 81(70) & MSC.207(81)

Utilizações :

1. Ativação automática em contato com a água (devido ao seu sensor); 

2. Desativação manual para economia de bateria;

3. Ativação manual dentro e fora da água.

Luz LED para coletes salva-vidas, equipada com pilhas alcalinas com 
5 anos de validade e garante operação contínua por mais de 8 
horas.

SUPORTE PARA LUZ
DE BÓIA SALVA-VIDAS
Aço inoxidável, com base
de nylon, para Ø 22-25mm.
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VERTEDOURO
MARITIMO
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