


Para períodos de mergulho prolongados.

As roupas de água quente foram introduzidos no início dos anos

70. Empregado principalmente na indústria offshore e usado por

mergulhadores por longos períodos de mergulho, incluindo mergulho por

saturação.

Esses trajes são alimentados com água aquecida da superfície, que

circula dentro do traje, e chegam ao corpo dos mergulhadores através de

orifícios feitos em tubos de borracha, que são instalados em todo o traje.

A temperatura é regulada pelo mergulhador que se comunica com a

equipe de superfície e o fluxo de água pode ser controlado pelo mergulhador

por meio de uma válvula montada na coxa do traje.

Roupas de água quente também são usadas por mergulhadores comerciais e

militares.





Os sistemas de água quente da DUI tornaram

possível o mergulho prolongado em lugares como o

Mar do Norte. Feito com materiais de alta qualidade,

é construído para durar e atender aos ambientes

subaquáticos mais adversos. Diferentes estilos de

botas e luvas também om circulação e água quente

estão disponíveis para atender às necessidades dos

mergulhadores comerciais.

https://military.divedui.com/ $2.850,00

HOT WATER SUIT

https://www.ndiver-commercial.com/


Neoprene pré-compactado de 2,5 mm

Laminado externamente com um nylon

de fio triplo resistente com resina

impregnada para secagem rápida e maior

durabilidade. Quociente de vazão de 45

litros por minuto.

https://www.aquathermsuit.com/

$2.500,00

Aquatherm hot water suit

https://military.divedui.com/


Neoprene de 5mm, layout flexível, exterior em nylon

RO-TEX ™ resistente à abrasão, revestimento em

PU para facilitar a limpeza, costuras coladas e

costuradas, reforços de PU nos joelhos e cotovelos,

válvula com 3 configurações de fluxo e um modo de

despejo, para maior conforto do mergulhador.

https://www. http://protective.ansell.com/ $2.522,00

VIKING ™ HWS

https://www.aquathermsuit.com/


Traje de água quente desenvolvido em 2000, é

baseado em uma válvula de distribuição de água de

alumínio anodizado com conector rápido exclusivo

em aço inoxidável de 360 graus.

A água flui ao longo de um tubo de borracha anti-

torção, projetado e exclusivo para a Northern Diver.

Testado sob a plataforma Balmoral UK, Mar do Norte

a 355 metros de profundidade.

https://www.ndiver-commercial.com/ $1.175,00

Evolution 8 Hotwater Suit

https://www.ndiver-commercial.com/


A PINO desenvolveu esta roupa (consumo restrito) de Neoprene em 2004 para

atividades subaquáticas de mergulho comercial e de saturação para 50 a 300m de

profundidade e para empresas que atuam em plataformas como a Petrobrás, foi bem

elogiada devido à resistência, inclusive nas amostras enviadas ao EUA. As mangueiras

e válvulas foram desenvolvidas pelos parceiros da PINO especificamente para essa

roupa. Inicialmente era adquirida pela FUGRO (Holanda) e atualmente pela SISTAC

(Brasileira). É a única roupa disponível hoje nesse segmento no País. Foram

desenvolvidos botas e luvas para a água quente circular nas mãos e nos pés e também

na cabeça e nos tornozelos sendo criados acessórios especiais. A PINO faz 2 modelos

de Undergarment de lycra e Neoprene para proteger o corpo da água quente. A roupa

também é comercializada para a Marinha Argentina. O produto foi atualizado e é

personalizável. Inicialmente era fabricada em 7 e 9 mm e hoje é de 3,5mm com melhor

performance, confortável e mais maleável com menos deformação.

www.pino.com.br/ R$: 5.982,25

HOT WATER SUIT FOR DIVING

http://www.pino.com.br/


ACESSÓRIOS: Luvas , Botas, Gola Neck Dan e Capuz Full Face.










