
TAR KOMFORT OG SIKKERHET TIL ET NYTT NIVÅ

Din G1-maske

Fordi hvert liv er viktig…
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G1 helmaske med bredt, uforstyrret synsfelt er ikke bare lett og
kompakt med lav profil, men er også komfortabel og laget for 
å vare. 

Forskjellige maskestørrelser kombinert med forskjellige stropp-
alternativer eller hjelmfestebraketter setter nye standarder innen
brukerkomfort. Den enestående tetningsflensen i ett stykke øker
komforten samtidig som den unike luftstrømmen forhindrer
duggdannelse på visiret og reduserer pustemot-standen. Flere
koblinger til lungeautomat, fullt ut integrert i masken, kan velges
uten at dette påvirker den toppmoderne talemembranen som gjør
det enkelt å tyde stemmer.

Din G1-maske – Tar komfort og sikkerhet til et nytt nivå

Synsfelt

Brukskomfort

Luftstrøm

Din G1-maske – Ditt valg …

Koblinger

Det avanserte visiret har over 90 % av det naturlige synsfeltet. Brukeren
kan se ned og holde et øye med sitt neste trinn uten å miste fokus på
utfordringene foran seg. Den brede synsvinkelen reduserer hodebevegelser
mot synsretningen. På grunn av visirets åpen design, kan brukeren
identifisere farer fra øyekroken og dermed få avgjørende sekunder 
som kan bidra til å redde liv. 

Gummistropper•
Netting•
Hjelm-maske-kombinasjon (HMC)•

Stropp

Den optimerte luftstrømmen i masken strømmer kontinuerlig over linsen
for å unngå duggdannelse. Det flate designet gjør at G1-masken har en
av markedets laveste profiler. Dette gir forbedret hodebevegelse og
sikkerhet mot støt, men reduserer også avstanden mellom brukeren og
innåndings- og utåndingsventilene, slik at pustemotstanden blir lavere. 

G1 SCBA-system

I tillegg til de forskjellige AutoMaXX-koblingene, kan G1-masken også brukes
sammen med det integrerte G1 SCBA-systemet. Denne versjonen har et head
up-display basert på lyslederne som frakter lyset fra lysdiodene til lunge-
automaten. Åpen port-teknologi gjør det mulig å puste uanstrengt i stand-by. 

Hvis du ønsker mer informasjon om hele 
G1 SCBA-systemet, se brosjyre 01-120.2

eller besøk vårt nettsted.

AutoMaXX lungeautomat

Lungeautomaten AutoMaXX utgjør grensesnittet til MSAs avanserte
SCBA-systemer, som f.eks. AirMaXX og AirGo. Den tilbyr følsom
respons på den enkelte brukers pust samtidig som den tåler de 
mest krevende forhold. 

PS-MaXX trykkes på plass•
PF skrues i (M45x3)•
PF-ESA universaladapter trykkes på plass •
G1 trykkes på plass med åpen port•

Lungeautomatkoblingen på G1-masken er plassert i en
ergonomisk og intuitiv posisjon foran brukerens munn.
Valg av kobling er opp til deg. 

Den brede forseglingsflensen i ett stykke sikrer optimal tetthet og en ekstremt
komfortabel passform mot brukerens ansikt. Innsiden er designet for lav motstand 
for inn- og utpust. Den lette G1-masken leveres i forskjellige størrelser og med
forskjellige stropper, slik at du kan få den masken som sitter perfekt til deg. 
Hjelm-maske-kombinasjonadapteren gjør det enkelt å feste G1-masken til din 
Gallet F1XF-brannhjelm. Det er lett, sikkert og med minimalt av trykkpunkter 
mot ansiktet.

1
Nakkestropp i gummi•
Nakkestropp i stoff•

Nakkestropp2

3 4 5Kobling
S, M, L for formstykke•
S, M, L for nesekopp•

Str.
Forskjellige materialer og belegg•
(polykarbonat og APEK, belagt 
og ikke-belagt)

Visir
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G1-masken fås i en rekke alternativer. Alle maskene nevnt over har polykarbonatvisir med/uten belegg – nakkestropp er ikke inkludert.
For andre konfigurasjoner, kontakt din lokale kanalpartner.

Godkjenninger

Gummistropper Netting Hjelm-maske-kombinasjon

G1 helmaske PS-MaXX, str. M G1FP-EM1ME0P G1FP-EM1M40P G1FP-HM1MH0P

G1 helmaske PF (M45x3), str. M G1FP-EM1ME0M G1FP-EM1M40M G1FP-HM1MH0M

G1 helmaske PF-ESA, str. M G1FP-EM1ME0E G1FP-EM1M40E G1FP-HM1MH0E

EN 136 CL3•
EN 137 type 2 (med SCBA og lungeautomat)•
DIN 58610 (HMC)•
ATEX-godkjent (HMC)•
CE-godkjent •

Bestillingsinformasjon

SCBA-tilbehør

Tilbehør og forbedringer støtter eller øker utstyrets kapslingsgrad og
forbedrer komforten og optimerer arbeidsflyten slik at du sparer tid
og kostnader. Med våre små maskeholdere kan du bære masken med
hjelmadaptere beskyttet foran på brystet ved ganske enkelt å hekte
adapterne i D-ringene på SCBA-selen.

Hvis du vil vite mer om de forskjellige
alternativene for å oppgradere ditt
pusteapparat, be om vår katalog 
med SCBA-tilbehør og forbedringer 
(ID 01-200.2) eller besøk vårt nettsted.

Servicevennlighet

Hver del av G1-masken er designet for rask utskifting, noe som reduserer servicetider
og øker brukstiden. Den integrerte RFID-transponderen gir identifikasjon for
lagerstyring og enkel administrasjon av PVU-beholdningen.

 


