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ALSO AVAILABLE FOR
• EPIRB’S 
• NAVY 
• SPECIAL APPLICATIONS



1312

PT

1 2

1

2

3

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO HAMMAR H20

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 
E MONTAGEM DO HAMMAR H20
O libertador hidrostático Hammar H20
está concebido para jangadas pneumáti-
cas com capacidade de 6 a 150 pessoas. 
É composto por um cabo branco com
duplo entrançado, um mecanismo liberta-
dor e um fio fusível vermelho (tensão de
ruptura de 2,2 ± 0,4 kN). Para jangadas
de menor lotação (de 4 pessoas e não
abrangidas pela convenção SOLAS),
recomendamos o modelo Hammar H20
Small Rafts, com um fio fusível especial,
identificado pelo olhal inferior de cor
verde (tensão de ruptura 1,2 ± 0,4 kN).
Para jangadas de lotação inferior a 4
pessoas deverá contactar o fabricante.

O cabo branco do Hammar H20,
bastante resistente, é fixado ao convés
ou ao berço da jangada e amarrada à
cinta de fixação com um gato safa-rápido.
No caso de o barco se afundar, a pressão
da água faz activar, até uma profundi-
dade máxima de 4 metros, a faca que
corta o cabo permitindo deste modo a
livre flutuação da jangada. Á medida que
o barco se afunda, a retenida da jangada
é esticada, provocando a insuflação da
jangada. O fio fusível vermelho (The Red

Weak Link™) parte e os náufragos
podem embarcar na jangada já insuflada.
O libertador hidrostático Hammar H20
não necessita de inspecção anual, de
manutenção nem de peças sobresselen-
tes, mas TEM DE SER SUBSTITUÍDO
APÓS 2 ANOS.

INSTRUÇÕES DE MARCAÇÃO 
A marcação deve ser feita exclusivamen-
te pelo fabricante das jangadas ou por
uma estação de serviço autorizada. A
validade é de 2 anos a partir da data de
instalação a bordo. O libertador hidrostáti-
co Hammar H20 possui um rótulo para
marcação do mês e do ano. Com a ajuda
de um canivete, raspar o quadrado com a
indicação do ano e do mês de fim da
validade 2 anos após a data de instala-
ção. Um libertador hidrostático que não
tenha o quadrado do mês e ano de fim da
validade devidamente raspado não é
aprovado. Cada libertador Hammar H20
tem um número de série individual.

INSTALAÇÃO
Verifique se a data de validade de 2 anos
após a montagem a bordo, se encontra
marcada. IMPORTANTE: A UNIDADE

DEVE ESTAR  DEVIDAMENTE
MARCADA SOB RISCO DE NÃO SER
APROVADA PELAS AUTORIDADES
MARÍTIMAS.
1. Prender o Hammar H20 através de

uma manilha a um ponto fixo do
convés ou do berço.

2. Amarrar a cinta da jangada à parte
superior do olhal de plástico e segurá-
la firmemente.

3. Fixar uma manilha ao olhal-fusível
vermelho (The Red Weak Link™) e
prender a retenida da jangada à
manilha.

O libertador hidrostático Hammar H20
está agora correctamente montado com
uma validade de 2 anos.

LIBERTAÇÃO MANUAL
Para lançar a jangada manualmente o
gato safa-rápido deve ser libertado e a
jangada lançada borda fora. A jangada
ficará presa à embarcação através do
olhal-fusível vermelho (The Red Weak
Link™). A jangada é insuflada puxando a
retenida, permitindo assim o embarque
dos naufragos.

APROVAÇÕES
Os libertadores hidrostáticos Hammar H20
estão aprovados internacionalmente,
cumprindo os requisitos da Convenção
SOLAS 74/96, Reg. III/4 Código LSA, IMO
Res. MSC.48/(66), IMO Res. MSC. 81(70),
estão aprovados pela directiva EU 96/98
EC para Equipamento Marítimo e possuem
um número de stock NATO. Profundidade
de libertação entre 1,5 e 4,0 metros de
acordo com os regulamentos IMO/SOLAS.
Os certificados de garantia podem ser
obtidos via Internet, através do endereço:
www.cmhammar.com


