HEŁM STRAŻACKI DRAGON HT 05
Hełm DRAGON HT 05 to nowy, rewolucyjny produkt
ﬁrmy Pab Akrapovic. Wykonany według najnowszych
technologii spełnia najsurowsze normy
bezpieczeństwa. Całkowicie nowa skorupa ma
niepowtarzalny design i wykonana jest z najwyższej
klasy kompozytu wykorzystywanego do produkcji
hełmów strażackich. Kompaktowe rozmiary,
poliwęglanowa, odporna na zarysowania przyłbica
chowana pod hełm, wewnętrzne okulary, adaptery do
masek sprawia że DRAGON HT-05 doskonale sprawdzi
się w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej.

PRODUCT DESCRIPTION
Cechy charakterystyczne:
Nowy design skorupy
Skorupa wykonana z tworzywa kompozytowego ( włókno szklane )
Masa: 1385 g
Przyłbica chowana pod skorupę hełmu
Wewnętrzne okulary ochronne ( przeźroczyste )
Powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę
Pokrętło dopasowywania do obwodu głowy w zakresie 52-64 cm
Przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st.
Odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund – co zostało potwierdzone testem “ﬂash over”
podczas badania na zgodność z normą.
Zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3
Współpracuje z maskami aparatów oddechowych
Zintegrowana osłona krawędzi
Hełm standardowo wyposażony w adaptery do mocowania maski APB oraz “gniazda” do mocowania latarek
Osłona karku: NOMEX(w standardzie), aluminizowana , trudnopalna tkanina wełniana w typu holland.
Spełnia normy:
EN 443:2008 – Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach
EN 14458:2004 – Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu
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EN 166:2004 – Ochrona indywidualna oczu
Dostępne kolory:
czerwony
biały
high visibility luminescencyjny (świecący w ciemności)
biały luminescencyjny (świecący w ciemności)
na zamówienie dowolny kolor z palety RAL
Dostępne akcesoria:
metalizowana osłona twarzy
gogle wbudowane (Przyciemniane - na życzenie klienta, brak CE)
uchwyt do latarki
system komunikacji
osłona karku (aluminizowana, nomex, wełniana – pełna ochrona karku i szyi)
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