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for more information: www.comet-marine.com call +1(561) 498 9466

COMET Distress Signals – available worldwide…
Western Europe
Belgium Antwerp  +32 (3) 2138670
 Ostend   +32 (5) 9339600
Cyprus               Limassol            +357 5565 899
Denmark Copenhagen +45 3258-1615
Finland Helsinki +358 98946560
France Brest +33 (2) 9846 1102
Germany Hamburg +49 40 675 09612
 Kiel  +49 431 543 73
 Rostock +49 (381) 8112780
Greece Piraeus +30 (210) 559 5339
Great Britain Southampton +44 (238) 045 4184
Iceland Hafnarfjödour +354 550 8400
Ireland Cork +353 (21) 488-3637
Italy Genova +39 (010) 645-7696
Malta Gzira +356 21-341533
Netherlands Delfzijl +31 (596) 635252
 Rotterdam +31 (10) 5019040
Norway Oslo +47 2314-1260
              Bergen               +47 5594 3059
Portugal  Setubal +351 2139-20730
Spain Bilbao +34 (94) 423 2339
Sweden Gothenburg +46 (31) 495690
Turkey Istanbul +90 (212) 243-4671

Eastern Europe  
Russia St. Petersburg +7 (812) 186 7014
Poland Szczecin +48 (91) 462 3712
Romania Constanta +40 (241) 693756
Bulgaria Varna +359 (52) 631222
Estonia Tallinn +372 660 23 20
Latvia Riga +371 734 3535
Lithuania Klaipeda +370 (46) 340940
Ukraine  Odessa +380 (482) 304225
Middle East
Israel                 Haifa +972 (4) 860 5612
 Tel Aviv              +972 (3) 527 1779
Lebanon Beirut +961 (3) 626 121
Saudi Arabia       Jeddah               +966 (2) 636 7814
United Arab Emirates Sharjah +971 (6) 5436-661
Far East
China Hong Kong +852 2422-9900
India Mumbai +91 (22) 23724911
Indonesia Jakarta +62 (21) 799 4089
Japan Tokyo +81 (3) 3263-9457
Singapore Singapore +65 6298-4015
Taiwan Taipei +886 (2) 2873-7807
Thailand Bangkok +66 (2) 291-1841

Pacific Rim
Australia Auburn               +61 (2) 9643 8000
 Victoria              +61 (3) 9885 0444
New Zealand Auckland +64 (9) 373-2019
Africa
Egypt Port Tewfik, Suez +20 (62) 3221523
South Africa  
+ Namibia Cape Town +27 (21) 511-5181
Americas
Argentina  Buenos Aires +54 (1) 14721 0077
Canada Dartmouth +1 (902) 835-4848
 Vancouver +1 (604) 253-3322
Chile Valparaiso +56 (32) 294200
Uruguay Montevideo +598 (2) 924-4938
Peru Lima, Callao +51 (1) 457-5234
USA Houston, TX +1 (713) 514-8010
 Long Beach, CA +1 (562) 495-1796
 New Orleans, LA +1 (504) 525-6252
 Florida +1 (863) 595-0260

BRIDGE SIGNAL SET 
Art. no. 9127000 

Designed to meet the  
SOLAS/MED/USCG 
regulation, which 
requires 12  
Para Red rockets on a 
ship’s bridge,  
this kit is conveniently 
stowed in our large 
waterproof plastic 
container.

SMOKE SIGNAL ORANGE 
Art. no. 9162000 

For use in day distress 
signal situations and 
to mark the position 
during a rescue 
operation.

RED HANDFLARE 
Art. no. 9162800 
For use in day and night. Short range 
distress signal used to  
pinpoint position.

SMOKE SIGNAL
Art. no. 9161700 

15 minute orange smoke 
Man Overboard Lifebuoy 
marker. Identical to Light 
Smoke Signal - but 
without the lighting 
system.

RED PARACHUTE 
SIGNAL ROCKET 
Art. no. 9123100 

For use in day and night long range 
distress signal situations.

LINETHROWER 250
Art no. 9160400 -  
complete unit comprising 
Art no. 9160500 -  
body and line 
Art no. 9162700 - 
rocket (aluminium) or 
Art no. 9112700 - 
rocket (USA and Japan 
only) 

All line throwing 
operations at sea 
between vessels, 
ship to shore, shore to 
ship and shore based rescue services.

SOLAS 
approved

4
Safety of life at 
Sea (SOLAS) 

Marine Equipment 
Directive (MED) 

US Coast Guard 
Approved

LIGHT AND SMOKE 
SIGNAL 
Art. no. 9161600 

Day and night signal  
which is attached to  
a lifebuoy (not  
supplied) and used  
in an emergency to  
mark position of a  
man overboard.











- Kolay montaj edilir 

- LED teknolojisi mevcut 

- Sınıf 9 nakliye ihtiyaçlarından muaftır 

 

Daniamant L90 Standart  Işıklı Şamandıra 

 

ENG: All Daniamant Lifebuoy lights are designed to deliver, as a minimum standard, the 2cd 
output specification and 2 hour duration required by IMO SOLAS regulations. For more 
detailed product information please select the model you require from the menu. For a 
product brochure detailing all lifebuoy models please select the download option below.  
 
The L90 uses five alkaline batteries, offering a life of one year.  Robust and reliable, the L90 
is automatically activated after release.  

TR: Tüm Daniamant Lifebuoy ışıkları minimum standart, 2cd ışık çıkış gücüne sahip olup 
IMO SOLAS yönetmeliklerin gerektirdiği 2 saatlik pil süresni  sunmak üzere  tasarlanmıştır.  

L90 bir yıl ömür sunan beş alkalin pil kullanır. Sağlam ve güvenilirdir, L90 kullanımdan sonra 
otomatik olarak devreye girer. 

 



Batma testi ve 36metre liferaft düşme testlerine tabi tutulmuştur.  

Tasarım ve Fonksiyonu: 

Ürün Özellikleri: • Onay numarası SASS020037 

• Mors kodu düğmesi. 

• 2 "C" piller Takes 

• Ağırlık: 295g (10.4) 

• Boyutlar: 155mm x 45mm 

 

Daniamant L6 Can Yeleği Lambası 

 

 

ENG: All Daniamant Lifejacket lights are designed to deliver, as a minimum standard, the 
0.75cd output specification and 8 hour duration required by IMO SOLAS regulations 

This lightweight, compact and robust flashing lifejacket light meets the latest stringent 
requirements. The L6 is a one piece, manually activated light supplied with a mounting clip. 
Intense incandescent light visible for up to 2 miles in clear conditions with an operating life 
exceeding 8 hours. Waterproof, corrosion and temperature resistant case with a simple pull 
ring operation even with gloved hands or in adverse conditions. 

TR: Tüm Daniamant Can yeleği ışıkları minimum  standart, 0.75cd ışık çıkış gücüne sahip 
olup IMO SOLAS yönetmeliklerin gerektirdiği 8 saatlik pil  süresine uyacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

Bu hafif, kompakt ve sağlam  can yeleği  lambası zor ve acil durumlarda risk unsuru 
oluşturacak  gereksinimleri karşılar.L6 elle aktive edilebildiği gibi otomatik hareket fonksiyonu 
için düğmeleri vardır. Yaklaşık 8 saati aşan bir pil ömrü ile açık havalarda ortalama  2 
kilometre uzaklıktan görebilir. Olumsuz koşullarda basit bir çekme halkası ile eldiven veya 
rahatsız edici bir durum dahi olsa ışık aktif hale getirelebilir. Su geçirmez, korozyona ve ısıya 
dayanıklıdır.  

 



 

Daniamant L161 Ex Proof Işıklı Şamandıra 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Key features: 
 
- SOLAS/MED approved 
- ATEX/IECEx approved 
- ETL listed 
- Intrinsically safe, for use in ALL potentially explosive zones 
- Five year life. No maintenance or replacement batteries are required 
- Compact size 
- 76 meter drop height, exceeding SOLAS requirement 
- Easy fitting 
- LED technology 
- Exempt from Class 9 transport requirements 
 

TR:  Tüm Daniamant Lifebuoy ışıkları minimum standart, 2cd çıkış gücüne sahip olup IMO 
SOLAS yönetmeliklerin gerektirdiği 2 saatlik pil süresini sunmak üzere tasarlanmıştır. Ex 
proof özelliği ile patlama ve kimyasal tehlike arz ettiren durumlarda rahatlıkla kullanılabilir. 

 özellikler: 

- SOLAS / MED onaylı 

- ATEX / IECEx onayladı 

- ETL listelenen 

- Tamamen güvenli, TÜM potansiyel patlayıcı bölgelerde kullanım için 

- Beş yıl ömrü vardır. Hiçbir bakım veya yedek pil gerektirmemektedir 

- Kompakt boyut 

 
ENG: All Daniamant Lifebuoy lights are designed to deliver, as a minimum 
standard, the 2cd output specification and 2 hour duration required by IMO SOLAS 
regulations. For more detailed product information please select the model you 
require from the menu. For a product brochure detailing all lifebuoy models please 
select the download option below.  
 

 



Fflam Torch Mk2 / Mors El Feneri 

 

ENG: 
Product 
Name: 

Fflam Torch Mk2 

Brand: BCB international 

Product 
Category: Safety Lights 

Product 
Description: 

Compact SOLAS approved rubberised signalling torch. 
A strong waterproof rubberised coating protects this torch from all of the 
elements. 
Designed for liferafts and lifeboats. The Fflam torch has a morse code 
signalling button. 
The Fflam torch has successfully undergone immersion tests and 36metre 
liferaft drop test. 

Design & 
Function:  

Product 
Specifications: 

• Approval number SASS020037 
• Morse code button. 
• Takes 2 “C“ cell batteries 
• Weight: 295g (10.4) 
• Dimensions: 155mm x 45mm 

TR: Mors El Feneri (Su Geçirmez/Ex Proof) tehlike arz edilen durumlarsa kullabilir. SOLAS 
kullarına uygundur 

Yedek piileri ve yedek ampülü ile bilrikte satılır 

Ürün Adı: Fflam Torch Mk2 

Marka: BCB uluslararası 

Ürün Kategorisi: Emniyet Işıklar 

Ürün Açıklaması: Kompakt SOLAS onayladı. 

Su geçirmez ve kaymaz lastikten imal edilmiştir.  

Can salları ve filikaların için tasarlanmıştır.Mors kodu sinyal düğmesi vardır. 



 

 

 

Veleria San Giorgio 
VSG sürekli gelişen bir pazarın farklı aşamalarında başrol oynayan, ve bugüne kadar 1926’dan 
beri süre gelen denizcilik ürünleri ile hizmet vermektedir. 

VSG – 1995 yılında tekneler için şişme can yeleği üreten ilk firma olmuştur. Balıkçılar, yatçılar, 
denizciler ve ekstra tekniksel nitelik arayan müşteriler için şişme can yeleği tasarımı ve 
üretiminde, VSG moda ve kişisel zevki uyumunu göze alaraktan ürünlerine Swarovski işbirliği ile 
can yeleği cepleri ve can yeleği kemerlerini katmıştır. Ayrıca GAP işbirliği ile yüzen kurşun 
geçirmez ceket (can yeleği) ile profesyonel ve askeri birimlere ürünler tasarlanmıştır.                             
Bununla birlikte yıllar boyunca birçok patent ve önemli modeller müşterini isteği doğrultusunda 
üretilmiştir. Son yıllarda ayrıca VSG kendisini çocuklara adayarak yeni bir çizgi oluşturmuş ve 
ünlü ‘’Simpsons’’ ve ‘’Pimpa’’ karikatür baskılı yüzer banyo giysileri ve can yelekleri ile denizde 
maksimum güvenlik sağlamıştır. 

Veleria San Giorgio: can yelekleri, kişisel güvenlik cihazları, ticari ve askeri gemiler için 
güvenlik malzemeleri, askeri can yeleği (kurşun geçirmez), can salları, teknik spor giyim, teknik 
aksesuarlar için güvenlik ekipmanları konusunda hizmet sunar. Ayrıca, dünya çapında 24 ülkede 
1650 perakende ve toptan dağıtım noktaları bulunmaktadır. 
 
VSG EN ISO 12402  uyarınca ve Rina sertifikası (İtalyan Deniz Organizasyonu) gereğince, geniş 
ürün yelpazesi ile her zaman ön planda olmuştur.  

 

 



 

 

ÜRÜNLERİMİZ 

MK 10 MSC 200(80) Standart Can Yeleği:  

 

150 Newton kaldırma kuvetinde. SOLAS ve EC (European Community) sertifikalı standart can 
yeleğidir. Düdük ve body sistem özelliği vardır. MK 10 Can yeleğinin ayrıca yetişkin modeli 
haricinde, çocuk ve bebek için tasarlanan modelleride vardır. 

MSC 200(80) 3 Hava Boşluklu Şişme Can Yeleği: 

 

275 Newton kaldırma kuvvetinde. SOLAS ve EC (European Community) sertifikalı standart 
şişme can yeleğidir. 3 hava boşluğuna sahip olup, resimde görüldüğü üzere baygın kişinin bile  


















