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H20 MOUNTING INSTRUCTION
The Hammar H20 hydrostatic release 
unit is designed for liferafts from 6 up to 
150 persons. The Hammar H20 release 
unit consists of a double looped white 
rope sling, a release mechanism and a 
Red Weak Link™ (breaking strength 2,2 
± 0,4 kN). For smaller liferafts (from 4 
persons and outside SOLAS regulation) 
we recommend Hammar H20 Small Rafts 
model with a special weak link, identified 
by the green lower thimble (breaking 
strength 1,2 ± 0,4 kN). For liferafts smaller 
than 4 persons, please contact the liferaft 
manufacturer.
The white strong rope of Hammar H20 
is secured to the deck or liferaft cradle 
and attached to the liferaft lashing with 
a manual release hook. If the ship sinks, 
the water pressure will, within 4 metres, 
activate the sharp knife which cuts the 
white strong rope and the liferaft will float 
free. As the ship sinks, the liferaft painter 
line will be stretched and the liferaft starts 
to inflate. The Red Weak Link™ breaks 
and survivors can board the floating 
liferaft. The Hammar H20 needs no annual 
service, maintenance or spare parts, but 
MUST BE RE PLACED AFTER 2 YEARS 
FROM MONTH OF INSTALLATION 
ONBOARD.

INSTRUCTIONS FOR MARKING
Markings must be done solely by a manu-
facturer of liferafts or an authorised liferaft 
service station. The expiry date is 2 years 
from month of installation onboard. The 
release unit is labelled with a marking for 
year and month. Use a knife and carefully 
scratch away the appropriate square for 

month and year of expiry two years ahead. 
A hydrostatic release unit, which is not 
properly marked with its date of expiry, is 
not approved. Each Hammar H20 release 
unit has its own individual serial number.

INSTALLATION
Check the unit for proper marking of 
expiry date 2 years from month of instal-
lation onboard. PLEASE NOTE THAT THE 
UNIT HAS TO BE CORRECTLY MARKED 
TO BE APPROVED BY THE MARINE 
AUTHORITIES.
1.  Attach the Hammar H20 with a shackle 

to a strong point on the deck or on the 
cradle.

2. Attach the liferaft lashing with a manual 
release hook to the upper yellow thim-
ble and firmly secure the liferaft.

3.  Fit a shackle to the Red Weak Link™ 
connector and connect the painter line 
to the shackle.

The Hammar H20 is now correctly instal-
led and will be in service for two years.

GB H20 MOUNTING INSTRUCTION
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MANUAL RELEASE
In order to launch the liferaft manually,
release the sliphook and throw the liferaft
overboard. The liferaft is now attached to
the vessel by the painter line via the Red
Weak Link™ connector. Pull the painter
line and inflate the liferaft so the survivors
can board.

”Easy release” – Manual release hook
In order to launch the liferaft manually, re-
lease the manual release hook and throw 
the liferaft overboard. The liferaft is now 
attached to the vessel by the painter line 
via the Red Weak Link™ connector. Pull 
the painter line and inflate the liferaft so the 
survivors can board.

APPROVALS
The Hammar H20 hydrostatic release units 
are approved all over the world, fulfil the 
requirements of the SOLAS 74 Conven-
tion, IMO Res. MSC 97(73)8.1/8.6 (2000 
HSC Code), IMO Res. MSC. 48(66), IMO 
Res. MSC.81(70), IMO MSC/Circ.811, 
approved to EU Directive 96/98 EC on 
Marine Equipment and has a Nato stock 
number. Release depth 1,5 – 4,0 metres 
according to IMO/SOLAS regulations. The 
required certificates can be downloaded 
from our website: www.cmhammar.com
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E 
 MONTAGEM DO HAMMAR H20
O libertador hidrostático Hammar H20 está 
concebido para jangadas pneumáticas com 
capacidade de 6 a 150 pessoas. É com-
posto por uma linga em cabo branco com 
duplo entrançado, um mecanismo libertador 
e um fio fusível vermelho (tensão de ruptura 
de 2,2 ± 0,4 kN). Para jangadas de menor 
lotação (de 4 pessoas e não abrangidas 
pela convenção SOLAS), recomendamos o 
modelo Hammar H20 Small Rafts, com um 
fio fusível especial, identificado pelo olhal 
inferior de cor verde (tensão de ruptura 1,2 
± 0,4 kN). Para jangadas de lotação inferior 
a 4 pessoas deverá contactar o fabricante. 
O robusto cabo branco do Hammar H20, é 
fixado ao convés ou ao berço da jangada e 
amarrado à cinta de fixação com um gato 
safa-rápido. No caso de o barco se afundar, 
a pressão da água faz activar, até uma 
profundidade máxima de 4 metros, a faca 
que corta o cabo permitindo deste modo 
a livre flutuação da jangada. À medida que 
o barco se afunda, a retenida da jangada 
é esticada, provocando a insuflação da 
jangada. O fio fusível vermelho (The Red 
Weak Link™) parte e os náufragos podem 
embarcar na jangada já insuflada. O liberta-
dor hidrostático Hammar H20 não necessita 
de inspecção anual, de manutenção nem de 
peças sobresselentes, mas TEM DE SER 
SUBSTITUÍDO APÓS 2 ANOS A PARTIR 
DO MÊS DE INSTALAÇÃO A BORDO. 

INSTRUÇÕES DE MARCAÇÃO
A marcação deve ser feita exclusivamente 
pelo fabricante das jangadas ou por uma 
estação de serviço autorizada. A validade 
é de 2 anos a partir da data de instalação 

a bordo. O libertador hidrostático Hammar 
H20 possui um rótulo para marcação do 
mês e do ano. Com a ajuda de um canivete, 
raspar o quadrado com a indicação do ano 
e do mês de fim da validade 2 anos após 
a data de instalação. Um libertador hidros-

tático que não tenha o quadrado do mês e 
ano de fim da validade devidamente raspado 
não é aprovado. Cada libertador Hammar 
H20 tem um número de série individual. 

INSTALAÇÃO
Verifique se a data de validade de 2 anos 
após a montagem a bordo, se encontra 
marcada. 
IMPORTANTE: A UNIDADE DEVE ESTAR 
DEVIDAMENTE MARCADA SOB RISCO 
DE NÃO SER APROVADA PELAS AUTO-
RIDADES MARÍTIMAS. 
1. Prender o Hammar H20 através de uma 

manilha a um ponto fixo do convés ou 
do berço. 

2. Amarrar a cinta da jangada ao gato safa-
rápido fixando-o à parte superior do olhal 
de plástico segurando a cinta firmemente. 

3. Fixar uma manilha ao olhal-fusível ver-
melho (The Red Weak Link™) e prender 
a retenida da jangada à manilha. O 
libertador hidrostático Hammar H20 está 

PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO HAMMAR 
H20JANGADAS E ”SMALL RAFTS”
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agora correctamente montado com uma 
validade de 2 anos. 

LIBERTAÇÃO MANUAL
Para lançar a jangada manualmente o 
gato safa-rápido deve ser libertado e a 
jangada lançada borda fora. A jangada 
ficará presa à embarcação através da 
retenida que está presa no olhal-fusível 
vermelho (The Red Weak Link™). Puxe a 
retenida para insuflar a jangada , permi-
tindo assim o embarque dos naufragos.

GATO SAFA-RÁPIDO DE LIBERTAÇÃO 
FÁCIL
A CM Hammar desenvolveu e patenteou um 
gato safa-rápido de libertação fácil. Con-
struído em aço inox robusto, pode suportar 
uma tensão de 15kn. É fácil de libertar só 
com uma mão, mesmo em fixações de 
grande porte. Ver instruções de montagem 
no lado direito.

APROVAÇÕES 
Os libertadores hidrostáticos Hammar 
H20 estão aprovados internacionalmente, 
cumprindo os requisitos da Convenção 
SOLAS 74, Resoluções IMO MSC 97(73) 
8.1/8.6 (Código HSC 2000), MSC 48(66) e 
MSC 81(70), Circular IMO MSC 811, estão 
aprovados pela directiva EU 96/98 EC para 
Equipamento Marítimo e possuem um 
número de stock NATO. Profundidade de 
libertação entre 1,5 e 4,0 metros de acordo 
com os regulamentos IMO/SOLAS. Os 
certificados necessários podem ser obtidos 
via Internet, através do endereço: 
www.cmhammar.com 



CM Hammar AB, August Barks gata 15, SE-421 32 Västra Frölunda (Göteborg), Sweden
Phone: +46 31 709 65 50, info@cmhammar.com 
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• Download the Hammar MarCode App at App Store or Google Play
• Register as a user inside the MarCode App

VALIDATE THE H20
• Select Scan unit in the Hammar MarCode App
• Scan the unique MarCode on the unit´s top label

You can also type in the 12 digits manually in the MarCode App for
validation.

unit is
an original Hammar product.

MarCode 

Serial no. Man. date   Security no.
XXXXX  YYMM   XXX

MARCODE AUTHENTICATION
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