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Systeemvariante

PSA-STRING-AIR-VEST
Persoonlijke veiligheidsuitrusting voor werken op grote hoogte

Het PSA-STRING-AIR-VEST wordt gebruikt waar werkzaam-
heden moeten worden uitgevoerd in een omgeving waar 
gevaar voor vallen bestaat en beveiliging met behulp van een 
opvanggordel niet uitvoerbaar is. Dit is in het bijzonder het 
geval bij een relatief geringe valhoogte waarbij plaatsing van 
verankeringspunten moeilijk uitvoerbaar of zelfs onmogelijk 
is.

Voorbeelden hiervan zijn laden en ontladen van voertuigen, 
montagewerkzaamheden op geringe valhoogten, werken op 
steigers etc. Dit lichtgewicht product herkent de val door middel 
van sensoren die ervoor zorgen dat de airbag binnen enkele 
milliseconden automatisch wordt opgeblazen. Dankzij de 
airbag worden de rug, de borstkas en de omliggende organen 
bij een val beschermd tegen ernstig letsel. Het vest wordt over 
resp. onder de normale dagelijkse kleding gedragen 
en kan ook onder een opvanggordel worden gedragen. Dit ver-
kleint het gevaar voor letsel bij een slingerende val. De gebruik-
te technologie wordt veel toegepast in de motor- en skisport en 
is verder ontwikkeld voor de eisen op het gebied van arbeidsvei-
ligheid.

VOORDELEN

•  Optimale bescherming van belangrijke organen in     
   de borst dankzij de automatische herkenning van    
   een val en de snelle reactie van de airbag binnen 
   40 milliseconden

•  Absolute betrouwbaarheid door de jarenlang onder-
   zochte D-AIT Lab-technologie waarmee een gecon-
   troleerd en uniform opblazen van het vest mogelijk 
   wordt gemaakt

•  Goede gebruikersvriendelijkheid dankzij het geringe 
   eigen gewicht en het compacte volume in opgevou-
   wen toestand 

•  Veelzijdig toepasbaar dankzij de mogelijkheid om 
   het veiligheidsvest te dragen in combinatie met 
   werkkleding of onder een opvanggordel

Nieuw product - nu leverbaar!
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Het in Italië ontwikkelde PSA-STRING-AIR-VEST bestaat uit 
high-performance textiel dat op basis van een intelligent 
ontwerp tot een vest is genaaid. 
Het veiligheidsvest bestaat uit twee gasgeneratoren die door 
middel van een sensor worden aangestuurd. Deze sensor her-
kent een abrupte verandering van de positie en zorgt voor het 
opblazen van het vest. Hiervoor is een verandering van positie 
van minimaal 1,2 meter nodig. Daardoor zorgt een val van de 
genoemde hoogte voor de reactie van het airbag-mechanisme. 
Het vest is voorzien van magnetische sluitingen, instellingen 
voor de breedte aan de zijkanten en is leverbaar in verschillende 
maten. Daarnaast bevat het vest een lithium-ionen accu die 
ervoor zorgt dat het veiligheidsvest 18 uur lang kan worden 
gebruikt en vervolgens via een USB-C aansluiting kan worden 
opgeladen. De geïntegreerde gasgeneratoren worden via de 
waterdichte IP54 aansluiting met het vest verbonden. 
Een LED-display geeft informatie over de status en de inzet-
baarheid van het vest. 

Technische productbeschrijving

TECHNISCHE VOORDELEN

Goed doordacht activeringsmechanisme
Het sensorsysteem in het veiligheidsvest herkent 
wanneer er een val plaatsvind en zorgt ervoor dat het 
PSA-STRING-AIR-VEST binnen enkele milliseconden 
wordt opgeblazen.

Comfort door design en techniek
Het design is door middel van FEM-analysesoftware 
zodanig geoptimaliseerd dat het vest bij een val auto-
matisch uitzet en bij normaal gebruik comfortabel te 
dragen is. 

Langdurig inzetbaar bij alle weersomstandigheden
Na volledig opladen kan het vest onder of over de dage-
lijkse kleding worden gedragen en is tot maximaal 18 uur 
inzetbaar.
 

IP54-certificering  •  CE-keurmerk 2016/425  •  Individuele certificering volgens specificaties in samenwerking met 
Dolomiti Cert en de universiteit van Padua  •  Beschermt de delen van het lichaam CB en DC conform EN 1621-2:2014

Certification to the latest state of the art:
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