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* Maska C50 z dwoma złączami nie posiada aprobaty CE.

WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE POCHODZĄ Z BADAŃ NIEZALEŻNYCH. CERTYFIKAT CE 
WYDANY PRZEZ TNO NETHERLANDS.

MASKA NOWEJ 
GENERACJI
ZAPROJEKTOWANA 
DO OBRONY

C50Filtr

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Opis

Zestaw maski C50 RH LGE

Zestaw maski C50 RH MED

Zestaw maski C50 RH SML

Zestaw maski C50 LH LGE

Zestaw maski C50 LH MED

Zestaw maski C50 LH SML

Opis

Zestaw maski C50 z dwoma złączami LGE

Zestaw maski C50 z dwoma złączami MED

Zestaw maski C50 z dwoma złączami SML

Odporność na środki chemiczne, biologiczne, 
radiologiczne i jądrowe (CBRN)

Iperyt (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Laboratoryjny wskaźnik ochrony 

(chlorek sodu)

Ponownie wdychany CO2

Opór wdechu przy:

30 L/min

95 L/min

160 L/min

Opór wydechu przy 160 L/min

Masa maski

Pole widzenia

Klasyfi kacja

Tłumienie zamieszek

NATO CBRN

Aprobata NIOSH 42 

CFR 84CS/CN/P100

Aprobata CE 

EN14387:04 A1 B2   

E1 K1 P3

NATO CBRN

Numer części

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Numer części

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Numer części

70501/205

70501/206

70501/207

Wymagania

36 godzin

2000

Poniżej 1%

5 mm słupa wody

15 mm słupa wody

25 mm słupa wody

30 mm słupa wody

b.d.

90

Skuteczność C50

Ponad 36 godzin

Ponad 10000

0,8%

3 mm słupa wody

13 mm słupa wody

23 mm słupa wody

15 mm słupa wody

490 g

96

Zastosowanie

Wszystkie niebezpieczne cząstki stałe, w tym pyły, opary, bakterie i wirusy, a także lakrymatory CS (spełnia wymagania 

norm NIOSH dla 8 godz.) i CN (< 1 godz. wg norm NIOSH).

Chemiczne, biologiczne i radiologiczne środki bojowe wg wymagań NATO. Również niektóre toksyczne środki 

przemysłowe, jak chlor, siarkowodór, dwutlenek siarki i opary organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65°C.

Wszystkie niebezpieczne cząstki stałe, w tym pyły, mgiełki, opary, bakterie i wirusy, a także lakrymatory CS/CN/OC oraz 

niskopoziomowe opary organiczne.

Podwójna klasyfi kacja dla zastosowań przemysłowych i CBRN. Wszystkie niebezpieczne cząstki stałe, w tym pyły, mgiełki, 

opary, bakterie i wirusy, a także wszystkie gazy CBRN określone przez NIOSH i opary, w tym środki działające na układ 

nerwowy i krew, krztuszące i parzące oraz toksyczne materiały przemysłowe.

Chemiczne, biologiczne i radiologiczne środki bojowe wg wymagań NATO. Również niektóre toksyczne środki 

przemysłowe, jak chlor, siarkowodór, dwutlenek siarki i opary organiczne o temperaturze wrzenia powyżej 65°C.

Zastosowania fi ltra

Dane techniczne

EKSPORT PRODUKTÓW OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOŻE PODLEGAĆ PRAWOM I PRZEPISOM EKSPORTOWYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W TYM MIĘDZY 

INNYMI USTAWIE O KONTROLI EKSPORTU BRONI ORAZ USTAWIE O KONTROLI EKSPORTU.

Maska C50 z jednym złączem  (certyfi kat CE)

Maska C50 z dwoma złączami

EMEA/C50/BR/PL/130111



UNIKALNE TECHNOLOGICZNIE WIZJERY
C50, najnowsza maska całotwarzowa 

marki Avon Protection, gwarantuje 

wysoki stopień ochrony, znakomitą 

widoczność i wygodę. Jej 

nowatorskie właściwości umożliwiają 

użytkownikowi spędzenie 

optymalnej ilości czasu w strefi e 

operacyjnej, chroniąc go na polu 

walki przed środkami CBRN, podczas 

specjalistycznych działań policyjnych 

lub antyterrorystycznych. Maska 

C50 z odpowiednim fi ltrem chroni 

przed całą gamą substancji CBRN, w 

tym bronią chemiczną, toksycznymi 

środkami przemysłowymi, 

toksycznymi materiałami 

przemysłowymi, zagrożeniami 

biologicznymi i radiologicznymi 

oraz lakrymatorami.

■  Minimalne nagromadzenie ciepła.

■  Niski opór wdechu.

■  Znakomite właściwości odmgławiające.

■   Niski poziom powtórnie wdychanego 

dwutlenku węgla.

ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM POWIETRZA

■   Łatwa konserwacja i dostęp do kluczowych elementów, takich jak zawory.

■   Dostępne standardowe akcesoria Avon, m.in. manierki do systemu nawadniającego, 

system do montażu soczewek korekcyjnych Vision Correction, nakładki przezroczyste 

i przeciwsłoneczne oraz torby do przechowywania i transportu.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

■   Maska C50 z jednym złączem filtra posiada certyfikat CE do stosowania w 

warunkach skażenia CBRN (Artykuł 10, numer certyfikatu C07-6401).

■   Maska C50 z dwoma złączami posiada aprobatę NIOSH CBRN Cap 1 z filtrem 

CBRNF12B (TC-14G-0285) oraz aprobatę NIOSH 42 CFR 84 do ochrony przed CS/

CN/P100 z filtrem CTF12 (TC-14G-0278).

■   Maska C50 spełnia najnowsze wymagania wojskowe NATO.

CERTYFIKATY

■  Zamontowany z przodu zawór wydechowy umożliwia bezpośrednią komunikację.

KOMUNIKACJA

■  Unikalny wizjer z poliuretanu cechuje się wysoką elastycznością oraz odpornością na 

zadrapania i uderzenia.

■ Całkowicie poprawne optycznie pole widzenia.

■  Panoramiczna budowa wizjera gwarantuje znakomitą widoczność i rozpoznawalność 

użytkownika, jednocześnie zwiększając kompatybilność maski z celownikami.

■  System Vision Correction umożliwia zainstalowanie wewnątrz maski soczewek korygujących 

wzrok.

■  Przezroczyste nakładki do stosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia.

■  Nakładki przeciwsłoneczne do stosowania przy intensywnym oświetleniu.

■  Nakładka BlueBlocker zaostrza postrzeganie, odfiltrowując światło o określonej długości fal.

■  Nakładki laserowe chronią przed określonymi długościami fal.

■  Lekka maska o cienkim profilu – zapewnia wygodę podczas długotrwałego stosowania 

w terenie.

■  Wstępnie ustawiane sprzączki umożliwiają szybkie założenie maski, w mniej niż 9 sekund.

■  3 rozmiary gwarantują bezpieczne i wygodne dopasowanie maski do wszystkich 

kształtów i rozmiarów twarzy.

■  Kompatybilność z hełmami i odzieżą chroniącą przed środkami CBRN jest zwiększona 

dzięki niskoprofilowej, dopasowanej części czołowej, płaskim sprzączkom i wydłużonej 

osłonie podbródka.

■  Filtr montowany albo z lewej, albo z prawej strony stanowi minimalną przeszkodą i 

umożliwia stosowanie urządzeń noszonych na ramieniu.

■  Część twarzowa z mieszanki kauczuku chlorobutylowego i silikonu gwarantuje, że maska 

nie tylko znakomicie chroni, ale ma również lepsze uszczelnienie i jest wygodniejsza do 

noszenia przez dłuższy czas.

■  Odporne na uszkodzenia urządzenie do picia o wysokim natężeniu przepływu można 

podłączyć do systemu nawadniającego z manierką lub bukłakiem.

WYGODA UŻYTKOWNIKA

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

KAPTURY

Akcesoria do C50

ZESTAW NAKŁADKI 

PRZEZROCZYSTEJ

ZESTAW NAKŁADKI 

PRZECIWSŁONECZNEJ

ZESTAW VISION 

CORRECTION

TORBA UNIWERSALNA

KAPTUR TAKTYCZNY

ZESTAW NAKŁADKI 

BLUEBLOCKER

ZESTAW NAKŁADKI 

LASEROWEJ

WIZJER

■  W celu dalszego 

usprawnienia 

komunikacji 

można opcjonalnie 

zainstalować 

wzmacniacz głosu 

(VPU) z wewnętrznym 

mikrofonem, 

który łatwo jest 

podłączyć do portu 

komunikacyjnego 

(ECP).

C50

MASKA NOWEJ 
GENERACJI
ZAPROJEKTOWANA DO 
OBRONY

C50

■  Dodatkowe zewnętrzne systemy 

komunikacyjne można podłączyć 

do tego portu odpowiednim 

przewodem.


