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Coletes Insufláveis Hi-Rise 275N SOLAS 

Modelos 2MS1 e 2MS2 com Aprovação SOLAS 2010 + ISO 12402 

 

 

Descrição Geral: 

O colete de salvação Hi-Rise 275N SOLAS – Modelo 2MS1 e Modelo 2MS2 - 

está fabricado de acordo com os requisitos mais recentes do Comité de 

Segurança Marítima da Organização Marítima Internacional, nomeadamente com 

as resoluções 2010 SOLAS MSC.200(80), MSC.207(81) e ISO 12402.  

Este colete insuflável possui uma dupla função ao ser um colete de abandono em 

situações de emergência e ao ser um colete de uso constante para protecção 

individual. 

O seu design permite-lhe permanecer na água com um bordo livre relativamente 

grande em relação às vias respiratórias, elevar a cabeça ao nível da água e 

proporcionar ao corpo um melhor ângulo de flutuação na água.  

Com um único tamanho, o colete de salvação Hi-Rise 275N SOLAS é indicado 

para adultos com peso igual ou superior a 40kgs, servindo mesmo a pessoas 

com mais de 120kgs e com mais de 1,90 metros, cujo perímetro abdominal seja 

até 1,75 metros. 

A sua elevada flutuabilidade e empuxo de 275N permitem uma eficácia total, 

mesmo nas situações em que se envergam várias camadas de roupa e se 

transportam ferramentas e objectos nos bolsos. 

A linha de vida flutuante deste colete satisfaz os requisitos referentes a todos os coletes SOLAS. 

 

Design e Tela Exterior: 
 

• Desenho standard em ferradura, com alças de compensação para aliviar o peso e a 

pressão no pescoço e nos ombros e tornar a sua utilização mais confortável; 

• Anel em D, de aço inoxidável e de grande robustez, localizado à frente no cinto para 

uma melhor ligação à linha de vida; 

• Tela com duplo fecho rápido (zip), o que confere uma protecção superior às câmaras. 

Para uma optimização da protecção, os fechos devem ser mantidos com um 

lubrificante adequado (pex: Matt Zip – marca Matt Chem); 

• Tela fabricada em poliuretano poliamida, disponível nas cores combinadas 

vermelho/preto ou azul navy/preto (modelo 2MS1). Para uma extra protecção e 

durabilidade do colete, este também pode ser fornecido com tela exterior em PVC 

vermelho (modelo 2MS2); 

• Tela com contornos reflectores prateados, aplicados de forma vertical; 

• Cinta de escroto/entre-pernas ajustável, feita em polipropileno preto;  

• Possibilidade de incorporar um sistema de arnês - opcional; 

• Possibilidade de equipar com capuz anti-spray (modelo 2MSA) - opcional. 
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Câmaras e Mecanismo: 

 

• Câmaras gémeas independentes de 275N, cor amarela; 

• Almofada única e articulada para optimizar o conforto e o suporte da 

cabeça dentro de água; 

• Dois sistemas de insuflação automática, um por câmara; 

• Sistema de insuflação automático UML. Em opção, pode ser colocado 

um sistema Hammar ou Halkey Roberts; 

• Mecanismos de insuflação equipados com garrafas de CO² de 60gr; 

• Fitas retro-reflectoras SOLAS de 50mm; 

• Tubos de insuflação oral nas duas câmaras, um com válvula de não 

retorno e válvula de sobrepressão para libertar qualquer excesso de 

ar das câmaras; 

• Apito ISO 12402, cor laranja e em cima do tubo de insuflação oral 

para uma rápida localização; 

• Pega de elevação segura à câmara por velcro para uma fácil 

localização e acesso;  

• Linha de vida (buddy line) laranja e flutuante; 

• Luz de localização intermitente SOLAS, activada de forma manual ou 

de forma automática ao entrar em contacto com a água.  

 

 

 

 

Acessórios e Sobresselentes: 
 

 

 

Bobinas Solúveis 

 

 

 

 

Extensores de 

Cinto SOLAS 

 

 

Luzes para Colete 

 

 

Mecanismos de 

Insuflação 

 

 

  

Apitos 

 

 
Garrafas CO², Clips 

de Retenção, 

Anilhas e O-Rings  

 
 

 

 

 

 

 
 


