
A KÉNYELEM ÉS A BIZTONSÁG ÚJ SZINTJE

Az Ön G1 álarca

Mert minden életnek célja van…
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A G1 teljesálarc széles, torzításmentes látómezőjével 
nemcsak könnyű és kompakt az általánosan alacsony 
profilú formatervezése révén, hanem egyúttal kényelmes 
és hosszú élettartamú. 

Az álarcok különféle méretei a különböző pánt opciókkal 
vagy sisak csatlakozó konzolokkal kombinálva új mércét állítanak
fel a viselés kényelmét illetően. A kiváló egytömítéses perem fokozza
a kényelmet. Az egyedülálló légáramlás megakadályozza a
látómező párásodását és csökkenti 
a légzési ellenállást. Több tüdőautomata csatlakozó teljesen 
be van építve az álarcba, és az élenjáró, a kommunikációt könnyen
megkülönböztető beszédmembrán befolyásolása nélkül
kiválasztható.

Az Ön G1 álarca – A kényelem és a biztonság új szintje

Látómező

Kényelmes viselet

Légáramlás

Az Ön G1 álarca – Az Ön választása …

Csatlakozók

A kifinomult arcvédő a természetes látómező több mint 90%-át biztosítja.
A felhasználó lefelé nézve a következő lépésre ügyelhet az összpontosítás
megőrzésével. A széles látószög csökkenti a fej nézés irányába való
mozgatását. A látómező nyitott formatervezése révén szemünk sarkából
felismerhetők a veszélyek, így értékes másodperceket nyerünk, amelyek
életet mentenek. 

Gumi pánt•
Hálós pánt•
Sisak-álarc kombináció (HMC)•

Pánt

Az álarcon belüli, optimalizált légáramlás folyamatosan éri a látómezőt 
a párásodás megelőzésére. A G1 álarc lapos formatervezése révén a piac
egyik legalacsonyabb profilú terméke. Ez nemcsak a fej mobilitását és
biztonságát javítja az ütések ellen, hanem csökkenti a távolságot a
felhasználó és a belégző-kilégző szelep között, így csökken a légzési
ellenállás. 

G1 SCBA rendszer

Az AutoMaXX csatlakozó változatok mellett a G1 álarc is kapható a beépített
G1 SCBA rendszerhez. Ez a változat fejmagasságú kijelzőt tartalmaz
fénycsövekkel, amelyek a fényt továbbítják a tüdőautomata LED-ekből. 
A nyitott port technológia készenléti üzemmódban akadálymentes légzést
tesz lehetővé. 

A teljes G1 SCBA rendszerrel kapcsolatos
információkért tekintse meg a 01-120.2

tájékoztatót, vagy látogasson el
weboldalunkra.

AutoMaXX tüdőautomata

Az AutoMaXX tüdőautomata képezi az MSA kifinomult SCBA
rendszereinek felületét, mint pl. AirMaXX és AirGo. 
Érzékenyen reagál a felhasználók légzésére, miközben a
legmostohább körülményeknek is ellenáll. 

PS-MaXX push to connect csatlakozó•
PF screw to connect csatlakozó (M45x3)•
PF-ESA egységes push to connect adapter •
G1 push to connect nyitott porttal•

A G1 álarc tüdőautomata csatlakozója ergonomikus és
intuitív helyzetben, a felhasználó szája előtt helyezkedik 
el. A csatlakozót Ön választja ki. 

Az álarctest széles egytömítéses hajtókája optimális tömítést biztosít, és rendkívül
kényelmesen illeszkedik a felhasználó arcára. A belső kialakítása révén kicsi a belégzési
és kilégzési ellenállás. A tökéletes illeszkedéshez a könnyű G1 álarc különböző
méretekben és pántokkal kapható. A sisak-álarc kombináció adapter révén a G1 
álarc könnyen a Gallet F1XF tűzoltó sisakra illeszthető. Akadálymentes, biztonságos 
és minimális nyomást gyakorol az arcra.

1
Gumi nyakpánt•
Szövet nyakpánt•

Nyakpánt2

3 4 5Csatlakozó
S, M, L az álarctesthez•
S, M, L az orrcsészéhez•

Méret
Különféle anyagok és bevonatok•
(polikarbonát és APEK, bevonattal
és bevonat nélkül)

Látómező
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Viszonteladó partnerünk

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
ID 01-410.2 HU/00

A G1 álarc különféle opciókban kapható. A fent említett álarcok bevonat nélküli polikarbonát látómezővel vannak felszerelve – nyakpánt nem tartozék.
Egyéb konfigurációk esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési partnerrel.

Jóváhagyások

Gumi pánt Hálós pánt Sisak-álarc kombináció

G1 PS-MaXX teljesálarc, M méret G1FP-EM1ME0P G1FP-EM1M40P G1FP-HM1MH0P

G1 PF-MaXX teljesálarc (M45x3), M méret G1FP-EM1ME0M G1FP-EM1M40M G1FP-HM1MH0M

G1 PF-ESA teljesálarc, M méret G1FP-EM1ME0E G1FP-EM1M40E G1FP-HM1MH0E

EN 136 CL3•
EN 137 2. típus (SCBA-val és tüdőautomatával)•
DIN 58610 (HMC)•
ATEX jóváhagyás (HMC)•
CE engedéllyel •

Rendelési információk

SCBA tartozékok

A tartozékok és a kiegészítők támogatják vagy növelik az eszköz
védelmi fokát, ezáltal kényelmesebbé teszik, továbbá időt és
költséget takarítanak meg a munkafolyamatok optimalizálásával.
Kisméretű álarctartóinkban az álarc és a sisak adapterek védve, 
a mellkas előtt tarthatók – ehhez akassza be az adaptereket az 
SCBA pántokon lévő D-gyűrűkbe.

A légzőkészülék felszerelésének különféle
lehetőségeiről való tájékozódáshoz kérje
az SCBA tartozékok és kiegészítők
katalógusát (ID 01-200.2), vagy
látogasson el weboldalunkra.

Szervizelhetőség

A G1 álarc minden része a gyors cserélhetőség jegyében lett tervezve, ami csökkenti 
a szervizelés idejét és meghosszabbítja az operatív használatot. A beépített RFID
transzponder azonosítást nyújt a leltárkezeléshez, valamint lehetővé teszi a személyi
védőfelszerelések készleteinek kezelését.

   


