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Αθήνα
Η πλάκα βαλλιστικής προστασίας IRIDIUM - HP.3.1001 έχει κατασκευαστεί από UHMWPE, το ισχυρότερο υλικό για την
προστασία από μη διατρητικά διαμετρήματα (non armour piercing) ώστε να παρέχει τη μέγιστη προστασία στο επίπεδο ΙΙΙ++ του
προτύπου NIJ 0101.04, αποτελώντας ιδανική επιλογή για το προσωπικό της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των
Ενόπλων ∆υνάμεων.
Παρέχει πιστοποιημένη, από εξουσιοδοτημένο εργαστήριο, προστασία από πολλαπλές βολές (6 τουλάχιστον βολές) των
διαμετρημάτων 7.62χ51mm M80 NATO BALL, 7.62x39mm Mild Steel Core AK47 KALASHNIKOV και 5.56x45mm M193, σε
συνδυασμό με το πάνελ ΙΙΙΑ SP.3A.301, με το ελάχιστο βάρος των 1.350 γραμμαρίων.
Το όριο αντοχής V50 της IRIDIUM HP.3.1001 σύμφωνα με την πιστοποίησή της, στο διαμέτρημα 7.62χ51mm M80 NATO BALL,
είναι τουλάχιστον 1.036 m/s αποτελώντας την ασφαλέστερη επιλογή στην κατηγορία της (επίπεδο ΙΙΙ++).
Έχει επικάλυψη από CORDURA ή POLYUREA έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εξέλθει από την πλάκα οποιοδήποτε
θραύσμα βολίδας και διατίθεται με περικομμένες τις άνω γωνίες έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον χρήστη στην θέση βολής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο:
Κωδικός:
Επίπεδο προστασίας:
Πιστοποιητικό επιπέδου ΙΙΙ:
Τύπος:

“HP.3.1001”
PLT.1.1.2.7.2.2.1.1
III++ ICW IIIA κατά το πρότυπο NIJ 0101.04
Από το διαπιστευμένο εργαστήριο AITEX
Πολλαπλών βολών 6 βολές 7.62x51mm M80 NATO BALL ή
6 βολές 7.62x39mm MSC AK-47 KALASHNIKOV ή
6 βολές 5.56x45mm M193.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• V50 (7.62x51mmM80) ≥1036m/s.
• Επικάλυψη από CORDURA® ή POLYUREA έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εξέλθει από την πλάκα
οποιοδήποτε θραύσμα βολίδας.
• Σχεδιασμός με περικομμένες τις άνω γωνίες έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον χρήστη στην θέση βολής.

Κυρτότητα:
Βάρος:
Πάχος:
∆ιαστάσεις:
Εγγύηση:
Εγγύηση ποιότητας:
Αστική ευθύνη προϊόντος:

Απλή ή διπλή κύρτωση.
1.350 ±40 γραμμ.
22 ±1 χιλ.
25εκ. X 30εκ. ±0.5εκ.
10 χρόνια
ISO 9001: 2008
Lloyds London

