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Colete Orey Técnica 

Colete Salva-Vidas Insuflável Automatico Hammar com Aprovação ISO 12402-3 

 

 

Descrição Geral: 
 

O Colete de Salvação Insuflável da Orey Técnica foi concebido com o duplo 
objectivo de servir como um colete de abandono em situações de emergência ao 
mesmo tempo que funciona como um colete de uso constante para protecção 
individual.  
O seu design de baixo relevo permite que o seu utilizador trabalhe com um elevado 
conforto ao mesmo tempo que garante toda a segurança necessária. 
Para este colete foi escolhido um mecanismo de insuflação automática Hammar 
pois evita as insuflações acidentais causadas pelas vagas e chapadas de mar que 
vêm de baixo para cima.  
O Colete é indicado para quem faz trabalhos a bordo de embarcações, como por 
exemplo Rebocadores, Cargueiros, Dragas, Pesca Profissional e Pesca Desportiva, 
uma vez que este equipamento tem o mínimo de anéis ou saliências evitando 
acidentes com linhas, anzóis, guinchos e outros materiais usados durante as 
operações. 
O Colete de Salvação Insuflável foi feito com as mais recentes tecnologias téxteis e 
satisfaz os requisitos mais elevados em extremas condições climáticas.  
Com uma flutuabilidade de 150 Newtons e com um sistema de insuflação 
automático Hammar, este colete está disponível em três versões: 
• Colete Salva-vidas Insuflável automático Hammar (Ref. Orey 20302001) 
• Colete Salva-vidas Insuflável automático Hammar com pescoço em neopreno 

(Ref. Orey 20302002) 
• Colete Salva-vidas Insuflável automático Hammar com pescoço em neopreno 

e bolso para PLB (Ref. Orey 20302003) 

 

 
Características: 

 
• Leve e de uso confortável; 
• Flutuabilidade de 150 Newtons; 
• Câmara insuflável de alta visibilidade – cor amarela; 
• Câmara soldada de poliuretano revestido de nylon; 
• Tubo de insuflação oral com válvula de não retorno; 
• Tela fabricada em Nylon, fechada por sistema de velcro; 
• Janela para inspecção constante do mecanismo de insuflação; 
• Sistema de Insuflação Automático e Manual – Hammar MA1;  
• Insuflação do Colete em menos de 5 segundos; 
• Garrafa de CO² de 33gr; 
• Fitas retro-reflectoras; 
• Apito; 
• Cinta de 50 mm de fibra sintética, fabricada de acordo com os 

regulamentos ISO 12402; 
• Fivela de aço inoxidável; 
• Armazenamento e transporte em Saco de plástico; 
• Componentes fabricados conforme requerimentos ISO 12402; 
• Protecção de pescoço em neopreno, para um maior conforto desta zona (opcional); 
• Bolso para Radiobalizas Pessoais (PLBs) com fio, no lado esquerdo (opcional); 
• Cinto extensor para grandes perímetros abdominais (opcional); 
• Luz de localização (opcional). 
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Sistema de Insuflação Automático - Hammar 

 
O Colete de Salvação Insuflável da Orey Técnica possui um sistema de insuflação automático de 
membrana com antecâmara de abertura hidrostática (mecanismo Hammar). 
Este mecanismo tem uma válvula que só deixa entrar água para o canal onde se situa a 
membrana quando esta é submergida a uma profundidade superior a 15 cm. 
Ao contrário dos sistemas automáticos usuais de pastilha solúvel ou de anel de celulose que 
fazem accionar o mecanismo de insuflação quando se molham, este sistema é accionado apenas 
quando o colete mergulha dentro de água. Assim sendo, é evitada a sua activação acidental 
mesmo quando o colete fica encharcado da água da chuva ou de chapadas do mar. 
O mecanismo utilizado tem a garrafa de CO² vulcanizada para maior segurança. Esta garrafa 
fica dentro da câmara, ficando menos sujeita ao desgaste natural do tempo e dos elementos. 
Para controlo constante, a tela deste colete possui uma janela de inspecção onde é visível o 
estado do mecanismo.  
 

 

Opcionais:     

 
Protecção de Pescoço em Neopreno 

 
O Colete de Salvação Insuflável pode ser 
disponibilizado com uma protecção de pescoço feita 
em neopreno. 
Esta protecção garante um maior conforto ao 
utilizador, evitando assim que o pescoço fique dorido 
ou irritado devido à fricção da tela.  

 
Bolso para Radiobalizas Pessoais com Fio 

 
Este colete insuflável pode ser fornecido com um bolso para Radiobalizas Pessoais (PLBs), inserido 
dentro do próprio colete, no lado esquerdo.  
O bolso, feito em elástico preto, permite a colocação de Radiobalizas de várias marcas e tamanhos 
e possui ainda um fio para amarração da PLB ao colete, garantindo assim que o aparelho não é 
perdido. 

 
Cinto Extensor 

 
Para pessoas com um grande perímetro abdominal, este colete pode ser equipado com um 
cinto extensor de 35 cm.  
 

 
Luz de Localização 

 
Para uma maior visibilidade, o utilizador deverá equipar o colete com 
uma luz de localização, sobretudo se navegar à noite.  
Este tipo de luzes são accionadas automáticamente aquando a queda do 
utilizador na água e possuem ainda o modo manual que as permite ligar 
a qualquer momento.  

 
AVISO: 

Recomendamos que todos os coletes insufláveis sejam inspeccionados anualmente numa estação de serviço ou 
revendedor autorizados, independentemente de terem sido utilizados ou não! 

 
 
 
        


