Sposób zamawiania hełmu
Numer zamówieniowy hełmu F1SF jest budowany zgodnie z opisem poniżej.
Wybierz odpowiednie opcje i skontaktuj się z MSA w celu uzyskania pełnej informacji na
temat wybranego modelu.

MICRO

OSTEO

Zestawy komunikacyjne montowane na
hełmie herb systemy Micro i Osteo

Osłona twarzy

Osłona karku

Zestawy komunikacyjne

Pozostałe opcje

1: Przezroczysta
2: Pokryta
warstwą
odbijającą w
kolorze złotym

1: Aluminizowana + Nomex
2: Ochrona karku i krtani
wełna
3: Wełna + Nomex
4: Nomex + Nomex

0: bez
1: zestaw Osteo
2: zestaw Micro

0: bez
1: torba

Odporna na wysoką temperaturę czasza
hełmu wykonana z poliamidu z
poliuretanowym pokryciem

Więźba
1: Standardowa
więźba
2: Więźba Ratchet

Więźba ze skórzanymi paskiem
skroniowym i szybką regulacją rozmiaru

Indywidualne
oznakowanie
0: bez
1: indywidualna etykieta
(po zatwierdzeniu)
2: etykieta MSA
3: indywidualny
transponder (po
zatwierdzeniu)
4: MSA transponder

Lampy

Naklejki

0: bez
2: XP lampa
3: XP LED lampa
4: XS lampa
5: XP LED
akumulatorowa

Zapytaj o dostępne
warianty

XX: kod koloru (BH-biały / IT-niebieski / JD –żółty / JL-Fluorescencyjny żółty/ OB - Pomarańczowy fluorescencyjny / NJ-Czarny / NM-Szary / RE-czerwony/ VFFotoluminescencyjny / VR-Zielony)
YY: Płyta frontowa (zapytaj o listę dostępnych wariantów).

Opcje
Zestaw do połączenia z maską
pełnotwarzową
Siatka nagłowna dla
optymalizacji komfortu

Odporna na wysoką temperaturę czasza
hełmu wykonana z poliamidu z
poliuretanowym pokryciem

Czyszczenie i ochrona

Zestawy komunikacyjne

GA1616

Clear pilot środek do czyszczenia osłony twarzy

GA104xxx

L’COM zestaw komunikacyjny

GA1043

Torba ochronna do hełmu F1

GA103xxx

MICRO zestaw komunikacyjny

Akcesoria

GA102xxx

OSTEO zestaw komunikacyjny

GA1457

Lampa XP (Xenon) Atex strefa 1

"xxx" zależnie od kształtu i typów radia.

GA1464

Lampa XP LED Atex strefa 1

GA1470

Lampa XP LED akumulatorowa z ładowarką
Atex strefa 1

GA1466

Lampa XS LED, Atex strefa 0

Prosimy pytać o naszą kompletną listę referencji.

hełm
Twój bezpośredni kontakt
Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. zo.o.
Ul.Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Tel.
+48 [22] 711 50 00
Fax
+48 [22] 711 50 19
E-mail biuro@msa-poland.com
http://www.msa-poland.com
Zapraszamy także do naszych Oddziałów w:
Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian technicznych
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[F1SF– Zaawansowana ochrona głowy hełm dla Straży Pożarnej]

Hełm

[Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa]
Bavolet aluminisé ou
en laine ignifugée

[– hełm strażacki]

Wyściółka piankowa absorbująca
uderzenia z powłoką aramidową
do ochrony termicznej i
mechanicznej
Komfortowa
wkładka piankowa

Płyta frontowa
oznakowywana na
życzenie

Siatka nagłowna dla
optymalizacji
komfortu

Emblematy i dystynkcje

Płyta frontowa (przystosowana
do indywidualnych życzeń)

Dopuszczony zgodnie z nową normą EN443:2008, hełm F1SF ustanawia nowe
standardy w ochronie głowy oraz komforcie użytkowania. Przeznaczony do
użytkowania w pomieszczeniach, budynkach, tunelach spełnia rosnące wymagania
OSTEO
straży pożarnej weMICRO
wszystkich działaniach wykonywanych w zurbanizowanym
terenie oraz obszarach przemysłowych.
Helmet mounted
headsets
Dziękicommunication
niezrównanemu
komfortowi, możliwości podłączenia maski oraz akcesoriów
jest prawdziwą ochroną podczas trudnych operacji gdzie hełm nie może stanowić
ciężaru dla użytkownika.
Z wzmocnionym systemem absorbcji uderzeń i nowej osłonie twarzy zachowuje
High temperature polyamide shell
unikalny styl i zapewnia możliwości i wymagania stawiane hełmom strażackim na
with polyurethane painting
całym świecie.

Dane techniczne
Zastosowanie

ratownicze
w budynkach lub innych przestrzeniach zamkniętych,
Cradle withDziałania
leather headband
and
quick size adjustment
ochrona przeciwko ogniowi, wysokiej temperaturze, spadającym obiektom,

Osłona oczu chowana do
wewnątrz czaszy hełmu do
ochrony przy akcjach
ratowniczych lub innych
zdarzeniach

gryzącym dymom, substancjom chemicznym oraz stopionym metalom, etc.

Odporność
■ Oznakowanie CE zgodnie z PPE dyrektywą 89/686
■ Testowane zgodnie z EN443:2008, typ B
■ Opcjonalne wymagania (zależne od modelu)

- Bardzo niskie temperatury (-30°C)
- Czynniki chemiczne (C)
- Obszar podwyższonej ochrony (3b)
- Porażenie
prądem elektrycznym (E3)
Connection kit for full face masks
■ Osłona twarzy zgodnie z EN 14458:2004
Adjustable SCBA face piece
- Klasa optyczna 2 dla użytkowania w długotrwałych operacjach
attachment point (3 positions)
- Wysoka odporność na uderzenia, oddziaływaniu energii cieplnej,
płomieniowi oraz czynnikom chemicznym

Przyłącze paska
podbródkowego,
dopasowywane do kształtu
głowy użytkownika (4
pozycje)

Osłona twarzy dopuszczona
zgodnie EN14458,
przezroczysta lub
metalizowana dla
dodatkowej ochrony twarzy

Specyfikacja
■ Czasza hełmu: poliamid odporny na wysokie temperatury
■ Absorbująca
uderzenia wkładka: poliuretan z wełną /wartswa aramidowa
Interfaces for accessories
(lamps,
communications sets, etc.)

■ Więźba i pasek podbródkowy: paski aramidowe, skóra, poliamid, poliwęglan
■ Adaptery (maska aparatu powietrznego oraz akcesoria): Poliwęglan/ Poliamid

3 pozycyjna regulacja podłączenia maski powietrznej
Pasek podbródkowy z trzypunktowym zaczepem
z automatyczną sprzączką oraz regulowanymi
paskami dla optymalizacji stabilności

Osłona szyi (ochrona karku lub karku i krtani)
Nomex, wełna lub tkanina aluminizowana
Osłona szyi jest wymagana aby przejść test
odporności na ogień

lampy z ATEX
(strefa 1 i 0) XS i XP

■ Osłona karku: ognioodporna wełna, nomex, aluminizowany materiał

(testowane zgodnie z EN469)

HełmF1SF posiada wiele inowacyjnych opatentowanych rozwiązań.

