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TEHNOLOGIE DE VIZOR UNICA
Modelul C50, cel mai recent lansat 

de Avon Protection în materie de 

măști integrale, oferă o protecție 

ridicată, câmp vizual excepțional și 

confort superior. Caracteristicile de 

design inovator optimizează timpul 

utilizatorului în zona de operare, fi e 

că este vorba de protecție C.B.R.N. 

pentru câmp de luptă, de servicii 

polițienești sau operațiuni de 

luptă împotriva terorismului. Fiind 

dotat cu fi ltru adecvat, modelul 

C50 protejează împotriva unui 

număr larg de pericole C.B.R.N., 

inclusiv substanțe chimice de 

luptă, substanțe chimice toxice 

industriale (TICS), materii toxice 

industriale (TIMS), pericole biologice 

și radiologice și agenți de control în 

timpul revoltelor.

■  Este redusă acumularea de căldură.

■  Rezistenţă la inhalare redusă.

■  Respirare redusă de dioxid de carbon.

■  Proprietăți de dezaburire excelente. 

MANAGEMENTUL DEBITULUI DE AER

■ Vizorul unic din poliuretan este extrem de flexibil și, de asemenea, rezistent 

 la zgârieturi și impact. 

■ Vizibilitate precisă completă de-a lungul întregului câmp vizual.

■ Designul de vizor panoramic asigură un câmp de vedere excelent și posibilitate 

 de recunoaștere a purtătorului, sporind în același timp compatibilitatea cu 

 vizoarele armelor. 

■ Sistemul de corectare a vederii permite purtarea ochelarilor de vedere sub mască. 

■ Lentile transparente pentru medii extreme.

■ Lentile heliomate pentru situații cu intensitate ridicată a luminii.

■ Lentilele polarizate de tip Blueblocker oferă imagini mai clare filtrând variațiile 

 de lumină.

■ Lentile balistice de protecție împotriva undelor laser.
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■   Ușor de întreținut cu acces facil la componentele cheie, precum supapele.

■  Sunt disponibile accesorii marca Standard Avon, precum bidoane de hidratare, sistem 

 de corectare a vederii, lentile transparente și heliomate și o gamă largă de genți de 

 depozitare și transport.

PIESE DE REZERVA SI ACCESORII

■   Modelul C50 cu un orificiu de filtru deține certificat CE pentru utilizare în mediu 

C.B.R.N. (Articolul 10 certificat nr. C07-6401).

■   Modelul C50 cu dublu orificiu este aprobat C.B.R.N. de către NIOSH Capitolul 1 cu filtru 

C.B.R.N. F12B  (TC-14G-0285) și NIOSH 42 CFR 84 control în timpul revoltelor CS/CN/P100, 

aprobat pentru filtru CTF12 (TC-14G-0278).

■   Modelul C50 întrunește cele mai recente cerințe militare NATO.

CERTIFICATE

■  Supapa de expirare montată frontal permite o comunicare directă clară.

DISPOZITIVE DE COMUNICARE

■ Ușoară, cu profil subțire - asigură confortabilitatea măștii pe perioade 

 îndelungate pe câmpul de luptă.

■ Echipare rapidă în mai puțin de 9 secunde datorită curelelor pre-reglate.

■ 3 dimensiuni ce asigură o potrivire sigură și confortabilă pentru toate formele 

 și dimensiunile faciale.

■ Compatibilitatea cu căști și îmbrăcăminte de protecție C.B.R.N este îmbunătățită 

 datorită profilului redus, a conturului apropiat de sprâncene, a cataramelor plate și 

 benzii de bărbie extinsă.

■ Tuburile filtru sunt montate lateral pe partea dreaptă și stângă, minimizând 

 interferența și permițând capacitate îmbunătățită pentru dispozitivele fixate pe umăr.

■ Căptușeala facială din amestec clorobutil/silicon asigură nu doar o protecție ridicată a  

 măștii, ci și o etanșare mai bună și un confort sporit la purtarea pe perioade mai lungi.

■ Dispozitiv de alimentare cu apă, permite legarea la un sistem de hidratare de 

 tip bidon sau de tip bășică.

CONFORT ÎN UTILIZARE

DEPOZITARE TI MIJLOACE 
DE TRANSPORT

GLUGI DE MASCA

Accesorii C50

SET LENTILE 

TRANSPARENTE

SET LENTILE 

HELIOMATE

SET DE CORECTARE 

A VEDERII

MIJLOC DE TRANSPORT 

UNIVERSAL

GLUGA TACTICA

SET LENTILE 

POLARIZATE DE TIP 

BLUEBLOCKER

SET LENTILE 

BALISTICE

VEDERE

■  Pot fi conectate sisteme de 

comunicare externă adiționale prin 

intermediul acestui ECP, folosind un 

conductor adecvat.

■  Pentru o comunicare 

sporită, se poate 

conecta cu ușurință 

o unitate opțională 

de proiectare a vocii 

(VPU) cu microfon 

intern, printr-un 

port de comunicare 

electronică (ECP).
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TOATE DATELE TEHNICE SUNT REZULTATUL UNOR TESTE INDEPENDENTE.  

CERTIFICAT CE DE CĂTRE TNO NETHERLANDS.

Filtru

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

Descriere

Set mască C50 dreapta, mărime L

Set mască C50 dreapta, mărime M

Set mască C50 dreapta, mărime S

Set mască C50 stânga, mărime L

Set mască C50 stânga, mărime M

Set mască C50 stânga, mărime S

Descriere

Set mască C50 cu orifi ciu dublu, mărime L

Set mască C50 cu orifi ciu dublu, mărime M

Set mască C50 cu orifi ciu dublu, mărime S

Rezistență la agenți C.B.R.N.

Gaz muștar (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Performanța factorului de protecție în 

laborator (clorat de sodiu)

CO2 reinhalat

Rezistență la respirație la:

30 l/min

95 l/min

160 l/min

Rezistență la expirare la 160 l/min

Greutate mască

Câmp vizual

Categorie

Control în timpul revoltelor

C.B.R.N. NATO

Aprobat de NIOSH conform 

42CFR 84CS/CN/P100

Aprobat CE conform 

EN14387:04 A1 B2   E1 K1 P3

Număr de catalog

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

Număr de catalog

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Număr de catalog

70501/576

70501/577

70501/578

Cerință

36 de ore

2,000

Mai puțin de 1%

5 mm WG

15 mm WG

25 mm WG

30 mm WG

nu se aplică

90

Performanță C50

Peste 36 de ore

Peste 10.000

0.8%

3 mm WG

13 mm WG

23 mm WG

15 mm WG

490 grame

96

Aplicație

Toate pericolele particulare inclusiv praf, fum, bacterii și virusuri și agenți de control în timpul revoltelor CS 

(este conform standardelor de testare de 8 ore NIOSH) și CN (<1 oră raportat la standardele de testare NIOSH).

Agenți de război chimici, biologici și radiologici în conformitate cu cerințele NATO. De asemenea, anumite 

substanțe chimice industriale, precum clor, sulfi t de hidrogen, dioxid de sulf și vapori organici, cu un punct de 

fi erbere de peste 65°C.

Toate pericolele particulare inclusiv praf, fum, bacterii și virusuri, și agenți de control în timpul revoltelor,

 CS/CN/OC și vapori organici cu nivel scăzut.

Clasifi care dublă pentru aplicații industriale și C.B.R.N. Toate pericolele particulare inclusiv praf, fum, bacterii 

și virusuri, și toate gazelle și vaporii C.B.R.N. specifi cate de NIOSH, inclusiv agenți neurotoxici, agenți sanguini, 

agenți de sufocare și agenți vezicanți și materiale toxice industriale.

Aplicații fi ltru

Date tehnice

EXPORTUL PRODUSELOR DESCRISE AICI POT INTRA SUB INCIDENȚA LEGILOR ȘI REGULAMENTELOR STATELOR UNITE PRIVIND EXPORTUL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA 

LA, LEGEA PRIVIND CONTROLUL EXPORTULUI DE ARME ȘI LEGEA PRIVIND ADMINISTRAREA EXPORTULUI.

Mască C50 cu orifi ciu de fi ltru unic (Certifi cat CE)

Mască C50 cu orifi ciu de fi ltru dublu
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