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EGYEDÜLÁLLÓ PANORÁMA SZEMÜVEG
A C50, az Avon Protection legújabb, 

teljes arcot lefedő gázálarca magas 

szintű védelmet, rendkívül nagy 

látóteret és kiemelkedő kényelmet 

kínál. Megnöveli a felhasználó 

által a műveleti területen tölthető 

időt, legyen szó CBRN (vegyi, 

biológiai, radiológiai, nukleáris) 

körülmények közötti katonai, 

speciális rendvédelmi vagy 

terrorista-elhárító műveletről. A 

megfelelő szűrővel ellátott C50 

véd a vegyi, biológiai, radiológiai, 

nukleáris (CBRN) anyagok, köztük 

a mérgező harcanyagok, toxikus 

ipari vegyi anyagok (TICS), toxikus 

ipari anyagok (TIMS), valamint a 

biológiai és radiológiai veszélyek, és 

tömegoszlató gázok hatása ellen.

■  Csökkenti a hő felhalmozódását 

 az álarcban

■  Alacsony belégzési ellenállás

■  Alacsony újra belélegezhető 

 szén-dioxid szint

■  Kiváló páramentesítési tulajdonságok

A LÉGÁRAMLÁS KEZELÉSE

■ Az egyedülálló poliuretán alapú szemüveg rendkívül rugalmas, karc- és ütésálló

■ A látóteret optikailag nem torzítja

■  A panoráma szemüveg maximális látóteret biztosít és felismerhetővé teszi viselőjét és 

nem akadályozza a fegyverekkel való célzást.

■  A dioptriás lencsék rögzíthetők a gázálarcban.

■  Felhelyezhető átlátszó betét extrém környezetben való használatra

■  A felhelyezhető UV betét védelmet nyújt az erős napsugárzás ellen

■  A felhelyezhető „Blueblocker” betét bizonyos hullámhosszúságú fényt kiszűr, így 

élesebb képet ad

■  A felhelyezhető zöld lézer betét védi a szemet bizonyos hosszúságú fény ellen
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■   A könnyen beszerezhető fontosabb pótalkatrészekkel (pl. szelepek) könnyen 

karbantartható

■   Számos szabvány Avon tartozék kapható, pl. kulacsok, dioptriás lencséket rögzítő 

rendszer (Vision Correction System), átlátszó és napvédő panorána-rátétek és számos 

tároló- és hordtáska

PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

■   A C50 egyszűrős maszk CE-tanúsítvánnyal rendelkezik a CBRN-környezetben 

való használatra (10. cikk, tanúsítványszám: C07-6401)

■   A C50 iker szűrőbetétes gázálarc a CBRNF12B szűrővel (TC-14G-0285) NIOSH 

CBRN Cap 1 tanúsítvánnyal, a CTF12 szűrővel (TC-14G-0278) NIOSH 42 CFR 84 

könnygáz (CS/CN/P100) tanúsítvánnyal rendelkezik

■   A C50 kielégíti a NATO katonai követelményeit.

TANÚSÍTVÁNYOK

■  Az elöl elhelyezkedő kilégzőszelep lehetővé teszi a közvetlen kommunikációt

KOMMUNIKÁCIÓ

■  Könnyű súly, alacsony profil – ez biztosítja, hogy a gázálarc hosszú időn keresztül 

viselhető

■  Akár 9 másodpercen belül felvehető az előre beállított kapcsoknak köszönhetően

■  A 3 méret lehetővé teszi, hogy biztosan illeszkedjen minden arcformához

■  Az alacsony profilú, jól illeszkedő homlok- és állrésznek és a lapos csatoknak 

köszönhetően jól illeszkedik a sisakhoz és a CBRN védőruhához.

■  A szűrőbetétek úgy a bal-, mint a jobboldalra egyaránt felszerelhetők, így 

egyenletes a terhelés a vállon hordott eszközök kényelmesebben használhatók

■  A klorobutil/szilikon-keverékből készült arcmaszk nem csak véd, hanem a 

peremeken nagyon jól tömít és viselete hosszabb távon is kényelmesebb.

■  A nagy átfolyási keresztmetszetű ivókészülék lehetővé teszi kulacs vagy víztömlő 

csatlakoztatását.

KÉNYELEM A HASZNÁLÓ SZÁMÁRA

TÁROLÓ- ÉS HORDTÁSKÁK

GÁZÁLARC-CSUKLYA

C50 Tartozékok

ÁTLÁTSZÓ RÁTÉT

NAPVÉDÖ RÁTÉT

DIOPTRIÁS LENCSE 

RÖGZÍTÖ

UNIVERZÁLIS HORDTÁSKA

VÉDÖLEPEL

"BLUEBLOCKER" RÁTÉT

LÉZER RÁTÉT

PANORÁMA SZEMÜVEG

■  Megfelelő vezetékkel további 

kommunikációs rendszerek is 

csatlakoztathatók az ECP-n keresztül.

■  Az elektronikus 

kommunikációs 

port (ECP) 

még CBRN-

környezetben 

is lehetővé teszi 

egy hangképző 

egység (Voice 

Projection Unit - 

VPU) biztonságos 

csatlakoztatását a 

belső mikrofonhoz.



C50 Müszaki adatok

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

Az Avon Protection és az Avon Protection Systems az Avon Rubber p.l.c. bejegyzett névjegyei (bejegyezve Angliában, cégjegyzékszám: 32960).

Az Avon név és logó az Avon Rubber p.l.c. bejegyzett védjegyei, © Avon Rubber p.l.c 2011.

* A C50 ikerszűrős gázálarc nem CE-tanúsított.

VALAMENNYI MŰSZAKI ADAT FÜGGETLEN TESZTEKBŐL SZÁRMAZIK. 

A CE-TANÚSÍTÁST A TNO NETHERLANDS VÉGEZTE.

Szűrőbetét

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

Leírás

C50 gázálarc  RH LGE

C50 gázálarc  RH MED

C50 gázálarc  RH SML

C50 gázálarc  LH LGE

C50 gázálarc  LH MED

C50 gázálarc  LH SML

Leírás

C50 gázálarc, ikercsatlakozós  LGE

C50 gázálarc, ikercsatlakozós  MED

C50 gázálarc, ikercsatlakozós  SML

CBRN anyagoknak ellenálló

Mustárgáz (H)

Szarin (GB)

Szomán (GD)

VX

A védőképességre vonatkozó gyári adatok 

(Nátriumklorid)

Újra belélegzett CO2

Belégzési ellenállás:

30 l/perc

95 l/perc

160 l/perc

Kilégzési ellenállás 160 l/percnél

A gázálarc tömege

A látómező szélessége NIOSH VFS

Besorolás

Könnygáz

NATO CBRN

NIOSH-tanúsított 42 

CFR 84CS/CN/P100

CE-tanúsított

EN14387:04 A1 B2

E1 K1 P3

Cikkszám

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

Cikkszám

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Cikkszám

70501/205

70501/206

70501/207

Követelmény

36 óra

2,000

Kevesebb mint 1%

5 mm vo. mm

15 mm vo. mm

25 mm vo. mm

30 mm vo. mm

N/A

90

C50 teljesítmény

Több mint 36 óra

Több mint 10000

0.8%

3 mm vo. mm

13 mm vo. mm

23 mm vo. mm

15 mm vo. mm

490 gramm

96

Alkalmazás

Valamennyi szemcsés formájú veszélyes anyag, beleértve a következőket: por, füst, baktériumok és vírusok, CS 

(a 8 óra a NIOSH teszt szabványok szerint) és CN könnygázok (<az 1 óra a NIOSH teszt szabványok szerint).

Vegyi, biológiai és radiológiai harcanyagok, a NATO előírásai szerint. Emellett egyes toxikus ipari vegyi anyagok, pl. klór, 

kénhidrogén, kéndioxid és organikus gőzök, 65°C feletti forrásponttal.

Minden szemcsés formájú veszélyes anyag, beleértve a következőket: por, köd, füst, baktériumok és vírusok, 

tömegoszlató anyagok: CS/CN/OC és kis mérgező hatású organikus gőzök.

Kettős besorolás ipari és CBRN-alkalmazásra. Minden szemcsés formájú veszélyes anyag, beleértve a következőket: 

por, köd, füst, baktériumok és vírusok, valamint a NIOSH által meghatározott CBRN-gázok és gőzök, beleértve a 

következőket: ideg- és vérmérgek, fojtó és hólyaghúzó anyagok, valamint toxikus ipari anyagok.

Szűrőbetétek

Műszaki adatok

AZ ITT FELTÜNTETETT TERMÉKEK EXPORTÁLÁSÁRA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIVITELI TÖRVÉNYEI ÉS SZABÁLYOZÁSAI VONATKOZHATNAK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG 

A FEGYVERKIVITELI TÖRVÉNYT ÉS AZ EXPORT ÜGYINTÉZÉSI TÖRVÉNYT.

C50 egy szűrős gázálarc (CE-tanúsított)

C50 ikerszűrős gázálarc

EMEA/C50/BR/HU/050511


