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TODOS OS DADOS TÉCNICOS RESULTANTES DOS ENSAIOS INDEPENDENTES. 
CERTIFICADA PELA CE PELA TNO NETHERLANDS.

A NOVA 
GERAÇÃO
DEDICADA À DEFESA

C50Filtro

CSCF50

GPCF50

CTF12

CBRNF12CE

AMF12

Descrição

Conjunto de Máscara DTO. L C50

Conjunto de Máscara DTO. M C50

Conjunto de Máscara DTO. S C50

Conjunto de Máscara ESQ. L C50

Conjunto de Máscara ESQ. M C50

Conjunto de Máscara ESQ. S C50

Descrição

Conjunto de Máscara de Porta Dupla L C50

Conjunto de Máscara de Porta Dupla M C50

Conjunto de Máscara de Porta Dupla S C50

Resistência a Agentes NBRQ

Mostarda (H)

Sarin (GB)

Soman (GD)

VX

Desempenho do factor de protecção 

laboratorial (cloreto de sódio)

CO2 novamente respirado

Resistência à inalação a:

30 L/min

95 L/min

160 L/min

Resistência à exalação a 160 L/Min

Peso da máscara

Campo de Visão

Classifi cação

Controlo de Motins

NBRQ OTAN

42 CFR 84CS/CN/P100 

aprovado pelo NIOSH

Aprovado pela CE 

EN14387:04 A1 B2   E1 

K1 P3

NBRQ OTAN

Número da Peça

72601/71/4

72601/70/2

70010/19/2

70010/23/1 

70010/18

Número da Peça

70501/193

70501/194

70501/195

70501/199

70501/200

70501/201

Número da Peça

70501/205

70501/206

70501/207

Requisito

36 horas

2.000

Inferior a 1%

5 mm WG

15 mm WG

25 mm WG

30 mm WG

N/A

90

Desempenho C50

Superior a 36 horas

Superior a 10.000

0,8%

3 mm WG

13 mm WG

23 mm WG

15 mm WG

490 gram

96

Aplicação

Todos os riscos de partículas, incluindo poeira, fumo, bactérias e vírus, mais o agente anti-motins CS (cumpre as normas 

de ensaio de 8 horas do NIOSH) e CN (< 1 hora em relação às normas de ensaio do NIOSH).

Agentes de guerra químicos, biológicos e radiológicos de acordo com os requisitos da OTAN. Além disso, determinados 

químicos industriais tóxicos, tais como cloro, ácido sulfídrico, dióxido de enxofre e vapores orgânicos com um ponto de 

ebulição superior a 65°C.

Todos os riscos de partículas, incluindo poeira, vapor, fumo, bactérias e vírus, mais os agentes anti-motins, CS/CN/OC e 

vapores orgânicos de baixo nível.

Classifi cação dupla para aplicações industriais e NBRQ. Todos os riscos de partículas, incluindo poeira, fumo, bactérias 

e vírus, mais todos os gases e vapores NBRQ especifi cados pelo NIOSH, incluindo agentes neurotóxicos, sanguíneos, 

asfi xiantes e vesicantes e materiais industriais tóxicos.

Agentes de guerra químicos, biológicos e radiológicos de acordo com os requisitos da OTAN. Além disso, determinados 

químicos industriais tóxicos, tais como cloro, ácido sulfídrico, dióxido de enxofre e vapores orgânicos com um ponto de 

ebulição superior a 65°C.

Aplicações do Filtro

Dados Técnicos

A EXPORTAÇÃO DOS PRODUTOS DE BASE DESCRITOS NESTE DOCUMENTO PODERÁ ESTAR SUJEITA ÀS LEIS E REGULAMENTOS NORTE-AMERICANOS, INCLUINDO MAS 

NÃO LIMITANDO-SE À LEI DE CONTROLO DE EXPORTAÇÃO DE ARMAS OU À LEI DE ADMINISTRAÇÃO DE EXPORTAÇÕES.

Máscara de Porta de Filtro Individual C50  (Certifi cada pela CE)

Máscara de Porta de Filtro Dupla C50

EMEA/C50/BR/POR/140111



TECNOLOGIA DE VISORES ÚNICA
A C50, a mais nova máscara integral 

da Avon Protection oferece elevada 

protecção, um campo de visão 

excelente e elevado conforto. 

O design inovador pretende 

optimizar o tempo do utilizador 

na área operacional quer seja para 

a protecção NBRQ em combate, 

cumprimento da lei especializado 

quer operações de combate ao 

terrorismo. Com o fi ltro apropriado, 

a C50 protege contra inúmeras 

ameaças NBRQ, incluindo agentes 

de guerra química, químicos 

industriais tóxicos (QIT), materiais 

industriais tóxicos (MIT), riscos 

biológicos e radiológicos e agentes 

anti-motim.
■  Acumulação de calor minimizada

■  Baixa resistência à inalação.

■   Excelentes propriedades de desvaporização.

■   Baixo teor de dióxido de carbono 

novamente respirado.

GESTÃO DO FLUXO DE AR

■   Fácil de manter com o simples acesso aos principais componentes, tais como as válvulas.

■   Acessórios Normalizados Avon disponíveis, tais como cantis de hidratação, Sistema de 

Correcção da Visão, lentes de inserção externa claras e contra a luz solar e uma variedade 

de sacos de armazenamento e transporte.

PEÇAS SOBRESSELENTES E 
ACESSÓRIOS

■   A máscara de porta de filtro individual C50 é certificada pela CE para uso em 

ambientes NBRQ (Artigo 10, certificado número C07-6401).

■   A máscara de porta dupla C50 é aprovada pelo Cap. 1 NBRQ do NIOSH com o 

filtro NBRQF12B Controlo de motins (TC-14G-0285) e NIOSH 42 CFR 84 aprovado 

por CS/CN/P100 com o filtro CTF12 (TC-14G-0278).

■   A C50 cumpre os mais recentes requisitos militares da OTAN.

CERTIFICAÇÕES

■  A válvula de exalação montada na parte frontal permite a comunicação directa clara.

COMUNICAÇÃO

■  O visor em poliuretano único é altamente flexível, além de ser resistente a arranhões e a 

impactos.

■ Totalmente correcto em termos ópticos em todo o campo de visão.

■  O design de visor panorâmico proporciona um excelente campo de visão e reconhecimento 

do utilizador, melhorando significativamente a compatibilidade com os visores de armas.

■  O Sistema de Correcção da Visão permite que as lentes correctivas sejam montadas no 

interior da máscara.

■  Inserções exteriores claras para ambientes extremos.

■  Inserções exteriores contra luz solar para situações de luz de elevada intensidade.

■  A inserção exterior BlueBlocker proporciona imagens mais nítidas ao filtrar comprimentos de 

onda de luz específicos.

■  Inserções exteriores a laser para protecção contra comprimentos de onda específicos.

■  Leve com perfil fino — assegura o conforto da máscara durante longos períodos 

em campo.

■  Colocação rápida inferior a 9 segundos devido às fivelas pré-ajustadas.

■  3 tamanhos que oferecem uma adequação segura e confortável para todas as formas e 

tamanhos faciais.

■  A compatibilidade com capacetes e vestuário de protecção NBRQ foi melhorada devido ao 

perfil rebaixado, fronte de contorno próximo, fivelas planas e apoio do queixo alargado.

■  As caixas do filtro estão montadas lateralmente nos lados esquerdo e direito, minimizando a 

interferência e permitindo a melhoria da capacidade dos dispositivos montados no ombro.

■  O material da máscara facial numa mistura de clorobutil/silicone assegura que a máscara 

não só proporciona uma elevada protecção, como também oferece uma melhor 

estanquicidade e maior conforto quando é utilizada durante períodos prolongados.

■  O dispositivo de bebida de elevado fluxo à prova de falhas permite a ligação quer a um 

cantil quer a um sistema de hidratação tipo saco.

CONFORTO DO UTILIZADOR

ARMAZENAMENTO E 
TRANSPORTADORES

CAPUZES PARA MÁSCARA

Acessórios C50

CONJUNTO DE 
INSERÇÃO EXTERIOR 

CLARA

CONJUNTO DE 
INSERÇÃO EXTERIOR 
CONTRA A LUZ SOLAR

CONJUNTO DE 
CORRECÇÃO DA VISÃO

TRANSPORTADOR UNIVERSAL

CAPUZ TÁCTICO

CONJUNTO DE 
INSERÇÃO EXTERIOR 

BLUEBLOCKER

CONJUNTO DE 
INSERÇÃO EXTERIOR 

A LASER

VISÃO

■  Para uma melhor 

comunicação, 

uma Unidade 

de Projecção da 

Voz (UPV) com 

microfone interno 

é facilmente ligada 

através da Porta 

de Comunicação 

Electrónica (PCE).

C50
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C50

■  Os sistemas de comunicação 

externos adicionais podem ser 

ligados através desta PCE, utilizando 

um cabo apropriado.


