KOMBINEZON OLYMPIA EOD

Kombinezon OLYMPIA EOD jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym projektem kombinezonu
przeciwodłamkowego. Jest to kompletny strój zapewniający najwyższy poziom ochrony przed czterema
głównymi zagrożeniami, związanymi z rozbrajaniem materiałów wybuchowych (EOD) oraz improwizowanym
rozbrajaniem materiałów wybuchowych (IEDD) jakimi są odłamki, nadciśnienie, siła uderzeniowa oraz gorąco.
Poszycie zewnętrzne jest skonstruowane z certyfikowanego materiału o zmniejszonej palności, o nazwie Nomex®.
Materiał ten może również stanowii poszycie dla hełmu wchodzącego w skład stroju, zapewniając optymalną
ochronę przed palnością towarzyszącą eksplozjom wywołanym przez ładunki wybuchowe.
Kluczową cechą kombinezonu Olympia jest pancerny system ochronny, który tworzy doskonałą ochronę przed
eksplozją i jednocześnie nie ogranicza czynności ruchowych, elastyczności czy poczucia komfortu.
O najwyższy poziom ochrony zadbano w krytycznych obszarach ciała ludzkiego, których obrażenia grożą
śmiercią np. szyja, klatka piersiowa i pachwiny, zgodnie z normą STANAG 2920 V50 w zakresie od 1,900 m/sek do
N450 m/sek. Poziomy te mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Ochrona :
System ochrony zastosowany w kombinezonie OLYMPIA został zaprojektowany aby przeciwdziałać szczególnym
zagrożeniom i niespodziewanym wybuchom, natomiast badania na przeciwodłamkowość są wydawane na
prośbę klienta.
Wyposażenie:
Strój przeciwodłamkowy OLYMPIA składa się z regulowanych spodni wyposażonych w elastyczne szelki;
wbudowanej ochrony na brzuch i pachwiny dolne; kaloszy; kurtki z wbudowanym kołnierzem, regulowanymi
rękawami i systemem szybkiego zwalniania i rękawicami na jeden palec; trzech oddzielnych przednich płyt
przeciwodłamkowych; wysokiej odporności, lekkiego hełmu z wbudowanym wizjerem; wlotów
odparowujących/chłodzących hełm; reflektora umieszczonego w hełmie; integralnego systemu łączności;
oraz dwie solidne skrzynie do transportu, magazynowania i ochrony. Pełen zestaw OLYMPIA waży 33kg, łącznie
z przednimi płytami przeciwodłamkowymi, kurtką, spodniami, ochraniaczem na pachwiny, hełmem, wizjerem,
kaloszami i rękawicami na jeden palec. Waga jest zależna od poziomu ochrony.
Rozmiary:
Pełna dostępność rozmiarów od S do XL.
Kolor i tkanina:
Standardowe kolory to: zielona oliwka NATO, piaskowy, niebieski, szary i czarny. Pozostałe kolory także są
dostępne, w tym wzór maskujący. Tkanina specjalistyczna może być zastosowana zgodnie z wymaganiem
klienta.
Wyposażenie dodatkowe :
Akcesoria obejmują: strój chłodzący, dedykowany hełm w technologii CBRN* z przeszkloną przyłbicą, bieliznę
przeciwchemiczną, własny system filtrujący powietrze, buty przeciwminowe, bezprzewodowy i przewodowy
system komunikacji oraz profilowany ochraniacz na plecy o wysokiej wytrzymałości i rozciągliwości.
* Ochrona
radiologiczna
i nuklearna.
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