Załącznik nr 13 do SIWZ

KAMIZELKA DLA OCHRONY O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI
Kamizelka wielosezonowa, regulacja do wzrostu, oraz obwodu użytkownika przy zmiennych
warunkach atmosferycznych. Krój kamizelki zapewniający swobodę ruchu.

Regulacja kamizelki dopasowana do wzrostu użytkownika za pomocą mocnych
rzepów wykonanych z poliamidu 100 mm, kolor NEON YELLOW 0309
gramatura: haczyk 300g/m2, pętelka 350g/m2 ± 10%,
Wytrzymałość na rozerwanie: góra – dół: min. 2,4N/m2, średnio 3,4N/m2
prawo – lewo:min7,6N/m2, średnio10,9N/m2

Siła zrywająca :

Min. 210N/m2

Moc rzepów: po 10.000 cyklach otwarć: - 50% straty mocy,

Regulacja boków kamizelki za pomocą sznurowania z plecionej gumy okrągłej 3mm
(gumosznurek) zapewniającej doskonałe dopasowanie do sylwetki.


Zabezpieczenie gumy stoperem z tworzywa sztucznego, zakończenie gum nylonowe


W celu wzmocnienia tkanin element sznurowania kamizelki w jej części przedniej
oraz tyle musi być podszyty taśmą 25mm.

Przód kamizelki musi być wykonany z tkaniny poliestrowej 600D/600D- 380g/m2
w kolorze GAUDY GREEN/NEONOWA ZIELEŃ
Odporność na przetarcie: - 60,000 cykli
Odporność na rozdarcie minimum 75N

Spodnia część przodów kamizelki musi być podszyta siatką dystansową 320g/m2 co
zapewnia komfortowe użytkowanie sprzętu nawet podczas długotrwałego noszenia.
Kamizelka z dublowanym zapięciem:


zamek błyskawiczny kostka rozmiar 10



patka zapinana na taśmę rzepową 25mm

Kamizelka posiada osiem kieszeni/uchwytów o różnym przeznaczeniu:


kieszeń uniwersalna/medyczna,



kieszeń na radio,



kieszeń uniwersalna duża,



mocowanie na pałkę typu TONFA,



kieszeń na identyfikator,



kieszeń na kajdanki,



kieszeń na miotacz gazu / latarka,



kieszeń na telefon,


Każda z kieszeni w centralnym punkcie patki musi posiadać naszyty pasek taśmy
odblaskowej 50mm w kolorze srebrnym, taśma odblaskowa powinna być na podłożu
z tkaniny poliester/bawełna 70/30. Certyfikat EN 471:2003, pranie 600C - minimum 50 cykli,
pranie chemiczne – minimum 25 cykli.


Kieszenie posiadają otwory – oczka nierdzewne oksydowane, fi 8 z siateczką odprowadzające wodę.

Kieszenie wykonane z dwóch warstw tkaniny, lamowane lamówką poliamidową
szerokości 25mm o grubości 0,4 mm o dużej wytrzymałości w kolorze czarnym

Kieszenie zapinane na taśmę rzep, z wygodnym uchwytem z taśmy 40mm w kolorze
czarnym.

Przody, tył, oraz patka zapięcia, wylamowane lamówką poliamidową o dużej
wytrzymałości, szerokości 25mm o grubości 0,4 mm w kolorze czarnym

Tylna część – plecowa, wykonana z wysokogatunkowej siatki konstrukcyjnej 100%
wykonana z poliestru o gramaturze 270g/m2, wytrzymała na rozdarcie o bardzo dużej
wytrzymałości w kolorze HIGH VISIBLE YELLOW
Wytrzymałość na przetarcie 100,000 cykli
Kurczliwość po praniu – do 3%
Odporność na rozdarcie – 120N

W centralnej części pleców naszyty emblemat w kolorze czarnym z odblaskowymi
literami, emblemat w rozmiarze 25x15, nadruk – OCHRONA DWORCA

W celu poprawienia widoczności kamizelki dolna część wykończona taśmą
odblaskową szerokości 50mm w kolorze srebrnym, taśma odblaskowa powinna być na
podłożu z tkaniny poliester/bawełna 70/30. Certyfikat EN 471:2003, pranie 600C - minimum
50 cykli, pranie chemiczne – minimum 25 cykli.

PRZYKŁADOWE PARAMETRY TECHNICZNE LATARKI TYPU MAGLITE:


zasilana min. 2 bateriami;



światłość min. 12820 kandeli [cd],



zasięg w optymalnych warunkach ok. 220m,



strumień światła min. 20 lumenów [lm],



materiał - utwardzone aluminium,



zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki,



odporność na wstrząsy, chwilowe zanurzenie,



wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelkami wykonanymi
z wysokogatunkowego materiału,

