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

■  A látótér optikailag nem torzít.

■  A panorámaálarc maximális látóteret biztosít, és felismerhetővé teszi viselőjét.

■  Megfelelő vezetékkel további 

kommunikációs rendszerek is 

csatlakoztathatók az ECP-n keresztül.

FM50 

Az FM50 a legújabb generációs, 

teljes arcot elfedő CBRN 

(vegyi, biológiai, radiológiai és 

nukleáris) harcanyagok ellen 

védő gázálarc a NATO legújabb 

követelményei szerint készült. 

Az FM50 gázálarcot a modern 

harcászatban, a terrorelhárításban 

és a békefenntartás során 

alkalmazható CBRN harcanyagok 

összetett hatása ellen fejlesztettük 

ki. Kialakítása, kényelmi és védelmi 

szintje teljesen új dimenziót jelent.

FM50

EGYEDÜLÁLLÓ PANORÁMA SZEMÜVEG

KOMMUNIKÁCIÓ

AZ ÚJ 
GENERÁCIÓ
KATONÁKNAK TERVEZTÜK

■  Az elektronikus kommunikációs port (ECP) 

még CBRN-környezetben is lehetővé teszi egy 

hangképző egység (Voice Projection Unit - VPU) 

biztonságos csatlakoztatását a belső mikrofonhoz.



■  Az ikerszűrős kivitel jelentősen csökkenti a légzési ellenállást és javítja a súlyeloszlást.

■  A szűrőbetétek gyors, biztos rögzíthetéséről bajonettzár gondoskodik.

■  Az öntömítő szelepeknek köszönhetően a szűrőbetétek használat közben is cserélhetők.

KÉNYELEM A HASZNÁLÓ SZÁMÁRA

TARTOZÉKOK

SZÜRÖBETÉTEK

■  3 méretben kapható.

■  A klorobutil/szilikon-keverékből készült arcmaszk rendkívüli 

rugalmas és hosszú ideig is viselhető.

■  Kettő darab egyedülállóan kisméretű szűrőbetét. 

■  6 pontos rögzítő heveder, alacsony profilú, előre beállított 

homlokpántokkal.

■  Sisakhoz illeszkedő alacsony profilú homlokrész. 

■  Nagyobb állkarima a CBRN-hoz való jobb illeszkedés érdekében.

■  A nagy átfolyási keresztmetszetű ivókészülék lehetővé teszi 

kulacs vagy víztömlő csatlakoztatását.

FM50 Tartozékok

TÁROLÓ- ÉS HORDTÁSKÁK

UNIVERZÁLIS HORDTÁSKA

ÁTLÁTSZÓ RÁTÉT

NAPVÉDÖ RÁTÉT

DIOPTRIÁS LENCSE 

RÖGZÍTÖ

"BLUEBLOCKER" RÁTÉT

LÉZER RÁTÉT

PANORÁMA SZEMÜVEG

GÁZÁLARC-CSUKLYA

VÉDÖLEPEL

■  A teljesen integrált, könnyű védőcsuklya 2 méretben kapható:

 – A legújabb anyagok felhasználásával készült; biztosítja fej és nyak megbízható védelmét.

 – Mérgező harcanyagok ellen 24 órás védelmet biztosít.

 – 800°C-ig lángálló.

 – Egyszerűen fel- és levehető.

■  Többféle hordozótáska választható.

■  Átlátszó lencse extrém környezetben való 

használatra.

■  A rátehető „Blueblocker” betét bizonyos 

hullámhosszúságú fényt kiszűr, így 

élesebb képet ad.

■  A rátehető UV betét védelmet nyújt az 

erős napsugárzás ellen.

■  A rátehető lézer betét védi a szemet 

bizonyos hosszúságú fény ellen.

■  A dioptriás lencsék beépíthetők az álarcba.

■  Kulacs vagy víztömlő csatlakoztatható a 

megfelelő folyadékbevitel érdekében.

■  Hangképző egységek (VPU) a 

beszédhang felerősítéséhez.

■  Többféle fülhallgató és beszélőkészlet 

szerelhető be, beleértve a 

csontvezetéses eszközöket.

■  "Push to talk"(gombnyomásra történő 

kommunikáció) lehetőség.

■  Méretre állítható.

KOMMUNIKÁCIÓ

HANGKÉPZÖ EGYSÉG (VPU)



FM50 Müszaki adatok

FM50 A gázálarc védöképessége:

FM50 A szüröbetét védöképessége

Visual Field Score – NIOSH CBRN APR szabvány

FM50 gázálarc (ikerszűrőkkel)

96

840 gramm Látótér

Tömeg
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Mustárgáz (H)   

Szarin (GB)

Szomán (GD)  

VX

A védőképességre vonatkozó 

gyári laboratóriumi adatok 

(Nátrium-klorid)

Több mint 36 óra

Több mint 10000

CBRN anyagoknak ellenálló

Az FM50 szűrőbetét megóvja a gázálarc viselőjét az összes aeroszol-, folyadék- és 

gőzformájú vegyi- és biológiai hatóanyag ellen, beleértve a következőket:

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.

Az FM50et úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az Egyesült Államok és a NATO legújabb CBRN-követelményeinek. Az alábbi adatok jól jellemzik védőképességét.

Újra belélegzett CO2

Belélegzési ellenállás:

30 l/perc

95 l/perc

160 l/perc

Kilélegzési ellenállás:

85 l/perc

160 l/perc

0.8%

10 mm vo. mm

30 mm vo. mm

64 mm vo. mm

2 mm vo. mm

8 mm vo. mm

12 mm vo. mm

7 mm vo. mm

12 mm vo. mm

Légzési ellenállás

Csak gázálarc: Maszk és szűrők:

"G"-sorozat

"V"-sorozat

bármilyen sűrített formája ellen

a. Ideggázok

Mustárgáz

Lewisite

bármilyen sűrített formája ellen

b. Hólyaghúzó anyagok

Hidrogén-cianid

Cián-klorid

Klórpikrin

c. Vérmérgek

CS

CN

OC (paprikaspray)

d. Könnygázok

Tipikus szűrőteljesítmény a NIOSH CBRN Cap 1 követelmények szerint:

Ciklohexán

Hidrogén-cianid (AC)

Cián-klorid (CK)

Foszgén

>20 perc

>45 perc

>45 perc

>100 perc

15 perc

15 perc

15 perc

15 perc

NIOSH CBRN 

Cap 1 követelmény

Tipikus 

teljesítmény

NIOSH CBRN 

teszt hatóanyag

Leírás

FM50 gázálarc-rendszer  LGE

FM50 gázálarc-rendszer  MED

FM50 gázálarc-rendszer  SML

álarctest, primer szűrők (pár), átlátszó lencse, kezelési útmutató, hordtáska (fekete)

Cikkszám

71450/1

71450/2

71450/3

Leírás

FM50 gázálarc  LGE

FM50 gázálarc  MED

FM50 gázálarc  SML

Cikkszám

71400/1

71400/2

71400/3

FM50 gázálarc 

FM50 gázálarc-rendszer

Az FM50 gázálarc-rendszer tartalma:

AZ FM50 védőképessége

EMEA/FM50/BR/HU/050511


