
C50 Technische gegevens

AVON PROTECTION

Hampton Park West, Semington Road, Melksham, SN12 6NB

t: +44 (0) 1225 896 705        f:  +44 (0) 1225 896 301        e: protection@avon-rubber.com

Avon Protection en Avon Protection Systems zijn handelsnamen van Avon Rubber p.l.c. (geregistreerd in Engeland onder nummer 32960). 

De Avon naam en logo is het geregistreerde handelsmerk van Avon Rubber p.l.c. © Avon Rubber p.l.c 2010.

* Het C50 Twin Filter Masker heeft geen CE-erkenning.

ALLE TECHNISCHE GEGEVENS GEBASEERD OP ONAFHANKELIJKE TESTEN. CE-ERKENNING 

DOOR TNO NEDERLAND.

DE NIEUWE 
GENERATIE
GEWIJD AAN DEFENSIE

C50Filter

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Omschrijving

C50 Maskerassemblage RH LGE

C50 Maskerassemblage RH MED

C50 Maskerassemblage RH SML

C50 Maskerassemblage LH LGE

C50 Maskerassemblage LH MED

C50 Maskerassemblage LH SML

Omschrijving

C50 Maskerassemblage Twinport LGE

C50 Maskerassemblage Twinport MED

C50 Maskerassemblage Twinport SML

CBRN-middel weerstand

Mosterd (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Laboratorium beschermingsfactor prestatie 

(natriumchloride)

Herademde CO
2

Inhalatieweerstand bij:

30 L/min

95 L/min

160 L/min

Exhalatieweerstand bij 160 L/Min

Maskergewicht

Gezichtsveld

Classifi catie

Oproerbestrijding

NATO CBRN

NIOSH-erkenning 42 

CFR 84CS/CN/P100

CE-erkenning 

EN14387:04 A1 B2   

E1 K1 P3

NATO CBRN

Onderdeelnummer

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Onderdeelnummer

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Onderdeelnummer

70501/205

70501/206

70501/207

Eis

36 uur

2,000

Minder dan 1%

5 mm WG

15 mm WG

25 mm WG

30 mm WG

n.v.t.

90

C50 Prestatie

Meer dan 36 uur

Meer dan 10,000

0.8%

3 mm WG

13 mm WG

23 mm WG

15 mm WG

490 gram

96

Toepassing

Alle stofdeeltjes-gevaren waaronder stof, rook, bacteriën en virus, alsmede oproermiddel C5 (voldoet aan 8 uur NIOSH-testnormen) 

en CN (< 1 uur t.a.v. NIOSH-testnormen).

Chemische-, biologische- en radiologische middelen voor oorlogvoering overeenkomstig met NATO-eisen. Tevens bepaalde toxische 

industriële chemicaliën zoals chlorine, waterstofsulfi de, zwaveldioxide en organische dampen met een kookpunt boven 65°C.

Alle stofdeeltjes-gevaren waaronder stof, nevel, damp, bacterie en virus, plus oproerbestrijdingsmiddelen, CS/CN/OC en organische 

dampen op laag gehalte.

Tweevoudige classifi catie voor industriële- en CBRN-toepassingen. Alle stofdeeltjes-gevaren waaronder stof, nevel, damp, bacterie 

en virus plus alle NIOSH-gespecifi ceerde CBRN-gassen en dampen met inbegrip van zenuw-, bloed-, verstikking- en blaarmiddelen 

en giftige industriële materialen.

Chemische-, biologische- en radiologische middelen voor oorlogvoering overeenkomstig met NATO-eisen. Tevens bepaalde toxische 

industriële chemicaliën zoals chlorine, waterstofsulfi de, zwaveldioxide en organische dampen met een kookpunt boven 65°C.

Filtertoepassingen

Technische gegevens

DE EXPORT VAN DE COMODITY´S HIERIN BESCHREVEN KUNNEN ONDERHEVIG ZIJN AAN V.S. EXPORTWETGEVING EN BEPALINGEN MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT 

TOT DE WET OP WAPENEXPORTCONTROLE OF DE WET OP EXPORT ADMINISTRATION..

C50-masker met enkele fi lterpoortconfi guratie  (CE-erkenning)

C50 Masker met dubbele fi lterpoortconfi guratie

EMEA/C50/BR/NL/151210



UNIEKE VIZIERTECHNOLOGIE
De C50, Avon Protection´s 

allernieuwste volgelaatsmasker, 

biedt hoge bescherming, een 

buitengewoon gezichtsveld en 

superieur comfort. De innovatieve 

ontwerpkarakteristieken 

optimaliseren tijdsgebruik in het 

werkingsgebied, of het nu gaat om 

CBRN-bescherming in het slagveld, 

gespecialiseerde wetshandhaving of 

antiterreuroperaties. In combinatie 

met het toepasselijke fi lter beschermt 

de C50 tegen een reeks CBRN-

dreigingen waaronder chemische 

middelen voor oorlogvoering, 

toxische industriële chemicaliën 

(TICS), toxische industriële materialen 

(TIMS), biologische en radiologische 

gevaren en oproermiddelen.

■   Accumulatieve warmteontwikkeling 

wordt tot een minimum beperkt.

■  Lage inhalatieweerstand.

■   Laag opnieuw ingeademd 

kooldioxidegehalte.

■   Uitstekende 

ontwasemingseigenschappen.

LUCHTSTROOMREGELING

■   Eenvoudig te onderhouden met gemakkelijk toegang tot belangrijke onderdelen, 

zoals kleppen.

■   Er zijn standaard Avon-accessoires verkrijgbaar waaronder drinkflessen, zichtverbeterings-

systeem, transparante- en zonwerende voorzetlenzen en een reeks opberg- en draagtassen.

RESERVEONDERDELEN & ACCESSOIRES

■   Het C50-masker met enkelvoudige filterpoortconfiguratie is CE-gecertificeerd 

voor gebruik in een CBRN-milieu (Artikel 10 certificaatnummer C07-6401).

■   Het C50-masker met dubbele poortconfiguratie voldoet aan de NIOSH CBRN 

Cap 1 eisen met het CBRNF12B filter (TC-14G-0285) en NIOSH 42 CFR 84 

oproerbestrijding CS/CN/P100 goedkeuring met het CTF12 filter (TC-14G-0278).

■   De C50 voldoet aan de meest recente NATO militaire eisen.

CERTIFICATIES

COMMUNICATIE

■  Uniek vizier vervaardigd uit polyurethaan is uitermate flexibel en resistent tegen 

krassen en inslag.

■ Optisch geheel correct over het volledige gezichtsveld.

■  Panoramisch vizierontwerp geeft een opmerkerlijk gezichtsveld en dragerherkenning 

en verbetert tegelijkertijd de compatibiliteit met wapenvizieren.

■  Door het Visie-Correctie-Systeem kunnen voorgeschreven lenzen in het masker worden 

aangebracht.

■  Transparante voorzetlenzen voor extreme omstandigheden.

■  Zonwerende voorzetlenzen voor situaties met hoge lichtintensiteit.

■  BlueBlocker blauwgetinte voorzetlenzen geven scherpere beelden door specifieke 

lichtgolflengtes uit te filteren.

■  Laser voorzetlenzen voor bescherming tegen specifieke golflengtes.

■  Licht in gewicht met een dun profiel, in garandeert dat het masker comfortabel is 

gedurende een lange draagperiode.

■  Wordt snel aangebracht in minder dan 9 seconden dankzij de vooraf ingestelde gespen.

■  3 formaten leveren een veilige en comfortabele passing voor alle gelaatsvormen en 

-afmetingen.

■  Compatibiliteit met helmen en CBRN-beschermende kleding wordt verbeterd door het 

lage, nauwsluitende voorhoofdsprofiel, de platte gespen en verlengde kinklep.

■  De filterbussen worden zijdelings gemonteerd aan linker- of rechterzijde  voor minimale 

verstoring, hetgeen een verbeterde capaciteit voor op de schouder aangebrachte 

middelen mogelijk maakt.

■  Het uit  chloorbutyl/siliconen-mengsel vervaardigd gelaatsstuk garandeert dat het 

masker niet alleen een uiterst hoge mate aan bescherming biedt maar tevens een betere 

afdichting levert en gemakkelijker aanvoelt gedurende langdurige draagtijden.

■  Snelstromende faalveilige drinkvoorziening maakt verbinding met hetzij een fles of 

blaastype hydratiesysteem mogelijk.

GEBRUIKERSCOMFORT

OPSLAG- EN DRAAGTASSEN

MASKERKAPPEN

C50 Accessoires

TRANSPARANTE 

VOORZETLENZEN

ZONWERENDE 

VOORZETLENZEN

ZICHTVERBETERINGS-

SYSTEEM

UNIVERSELE DRAAGTAS

TACTICAL KAP

BLAUWGETINTE 

VOORZETLENZEN

LASER 

VOORZETLENZEN

ZICHT

C50
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C50

■  Aan voorzijde gemonteerde uitademingsklep maakt duidelijk verstaanbare, 

directe communicatie mogelijk.

■  Additionele externe communicatiesystemen 

kunnen met een toepasselijke kabel via deze 

ECP worden aangebracht.

■  Voor een nog betere 

communicatie 

kan een optioneel 

spraakmembraan 

(VPU) met ingebouwde 

microfoon gemakkelijk 

worden aangebracht 

via de Electronische 

Communicatie Poort 

(ECP).


