Ochrona balistyczna

Kamizelki kulo- i odłamkoodporne
W ofercie firmy Siltec znajdują się wysokiej klasy kamizelki kuloi odłamkoodporne:
 Kamuflowane męskie i żeńskie;
 Taktyczne;
 Policyjne taktyczne i patrolowe.
Wszystkie kamizelki spełniają normę NIJ STD 0101.05 na poziomie co
najmniej IIIA, istnieje możliwość doposażenia taktycznych kamizelek
kuloodpornych w płyty balistyczne zapewniające ochronę do poziomu
IV zgodnie z NIJ.
Zastosowane w kamizelkach miękkie wkłady balistyczne spełniają
wymagania PN-V-87000:1999 w zakresie kuloodporności w klasie 3,
odłamkoodporności w klasie 4.
Zastosowane lekkie i elastyczne panele balistyczne zwiększają
komfort noszenia, części zewnętrzne kamizelek szyte są z materiałów
ognioodpornych i zapewniających hydrofobowość.

Hełmy balistyczne
Oferta obejmuje m. in. hełm RBH 303 AU będący odpowiednikiem
amerykańskiego hełmu typu MICH. Przy niskiej masie (rozmiar M –
1325 g) hełm zapewnia poziom ochrony balistycznej zgodnie z polską
normą PN-V-87001:1999 w zakresie klasy C oraz z normą NIJ 0108.01
na poziomie IIIA.
W naszej ofercie znajduje się również lekki hełm RBH ATTACK P1,
którego konstrukcja dostosowana jest do potrzeb wojsk
aeromobilnych i specjalnych. Hełm zapewnia ochronę zgodnie z
normą NIJ 0108.01 na poziomie IIIA uzyskując wynik pomiaru V50
(1,101 g) ≥ 650 m/s (zgodnie z procedurą MIL-STD-662F).
Oba hełmy posiadają specjalnie zaprojektowaną uprząż,
umożliwiającą m.
in. dostosowanie wewnętrznych poduszek
amortyzacyjnych do kształtu głowy.

OCHRONA BALISTYCZNA

Oferta firmy Siltec zawiera szeroką gamę produktów z dziedziny
ochrony balistycznej i osobistej. Naszym partnerem jest firma Rabintex,
światowy lider w produkcji sprzętu ochronnego. Wszystkie produkty
spełniają rygorystyczne normy i standardy gwarantując najwyższą
jakość. Oferujemy:
 Kamizelki kulo- i odłamkoodporne;
 Hełmy balistyczne;
 Wizjery balistyczne;
 Tarcze balistyczne;
 Płyty balistyczne.

Siltec Sp. z o. o. oferuje
kompletny zestaw
produktów ochrony
osobistej żołnierzy
i funkcjonariuszy. Dostępne
kamizelki, hełmy, wizjer,
tarcze i panele balistyczne
spełniają rygorystyczne,
odpowiednie normy
Departamentu
Sprawiedliwości USA
(normy NIJ) lub polskie
normy ochrony
balistycznej.

Ochrona Balistyczna
Wizjery balistyczne
W celu zapewnienia kompletnej ochrony twarzy firma Siltec oferuje
wizjer balistyczny 19907 przystosowany do montażu na hełmie typu
MICH (montaż na wszystkich rozmiarach hełmu).
Wizjer spełnia wymagania polskiej normy PN-V-87001:1999 na
poziomie ochrony balistycznej C przy prędkości V50 > 720 m/s.
Ponadto wizjer spełnia standard NIJ 0108.01 na poziomie IIIA.

Tarcze balistyczne
W ofercie naszej firmy znajdują się tarcze balistyczne
zaprojektowane w celu ochrony twarzy, tułowia i górnej części nóg
funkcjonariusza.
Tarcze spełniają wymogi normy NIJ 0108.01 na poziomie ochrony
IIIA wykazując odporność na przebicie przez:
 9 mm FJM RN pocisk o masie 8,2g i prędkości V=436 m/s;
 44 Mag SJHP pocisk o masie 15,6g i prędkości V=436 m/s.
Tarcze dostępne są w wersji z systemem oświetlenia w skład,
którego wchodzi silne źródło światła LED powodujące czasowe
oślepienie osób znajdujących się przed funkcjonariuszem.

Panele balistyczne
Nasza oferta zawiera również szereg różnego typu paneli
balistycznych dostępnych w wersjach do kamizelek (NSA) jak i jako
samodzielne podzespoły (SA).
Panele spełniają normę NIJ 0101.04/05 na poziomach ochrony
III/IIIA/IV.
Siltec dostarcza panele aramidowe, ceramiczne oraz polietylenowe.

Powyższe produkty nie wyczerpują oferty firmy Siltec w
zakresie balistyki i środków ochrony osobistej.
Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym
katalogiem produktów.
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