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Vaše maska G1

Protože každý život má smysl…



Celoobličejová maska G1 se širokým zorným polem bez zkreslení
není jen lehká a kompaktní s celkovým nízkým profilem, ale je
také pohodlná a trvanlivá. 

Různé velikosti masky v kombinaci s různými popruhy nebo
držáky pro připevnění na přilbu stanovují nový standard
pohodlí při nošení. Vynikající ergonomické těsnění dále zvyšuje
pohodlí a jedinečné proudění vzduchu zabraňuje zamlžení
zorníku a snižuje odpor při dýchání. Je možné vybírat z několika
konektorů plicní automatiky zcela integrovaných do masky aniž
by to mělo vliv na špičkovou průzvučnou membránu umožňující
srozumitelnou komunikaci.

Vaše maska G1 – nová úroveň komfortu a bezpečí

Zorné pole

Pohodlí při nošení

Proudění vzduchu

Konektory

Sofistikovaný zorník poskytuje více než 90% přirozené zorné pole. Uživatel
může pohledem dolů pozorně sledovat svůj následující krok aniž by ztratil
přehled o situaci před sebou. Široký zorný úhel omezuje nutné natáčení
hlavy ve směru pohledu. Vzhledem k otevřenému designu zorníku
dokáže uživatel identifikovat rizika koutkem oka a získá tak k dobru
sekundy potřebné k záchranám životů. 

Optimalizované proudění vzduchu uvnitř masky nepřetržitě čistí zorník 
a zabraňuje jeho zamlžení. Díky svému plochému designu má maska G1
jeden z nejnižších profilů na trhu. Tím se nejen zvyšuje mobilita hlavy 
a bezpečnost při nárazech, ale také se zkracuje vzdálenost mezi uživatelem
a nádechovým a výdechovým ventilem, což má za následek menší odpor
při dýchání. 

Konektor plicní automatiky masky G1 je umístěn 
v ergonomické a intuitivní pozici před ústy uživatele. 
Volba konektoru je na vás. 

Široké ergonomické těsnění těla masky zajišťuje optimální těsnost a mimořádně
pohodlné přizpůsobení obličeji uživatele. Vnitřek je konstruován tak, aby zajišťoval
malý odpor při nádechu a výdechu. Aby se dokonale přizpůsobila nositeli, dodává se
lehká maska G1 v různých velikostech a s různými popruhy. Adaptér pro kombinaci
přilba-maska umožňuje snadné připevnění masky G1 na hasičkou přilbu Gallet F1XF.
Je to snadné, bezpečné a s minimálním počtem tlakových bodů na obličeji.
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Vaše maska G1 – vaše volba …

Gumové popruhy•
Síťované popruhy•
Kombinace přilba-maska (HMC)•

popruhy

Systém G1 SCBA

Kromě verzí s konektorem AutoMaXX je maska G1 k dispozici rovněž pro
integrovaný systém G1 SCBA. Tato verze je vybavena displejem HUD (head
up display) využívajícím světlovodné trubice, které přenášejí signalizaci 
z LED kontrolek plicní automatiky. Technologie otevřeného portu umožňuje

snadné dýchání v pohotovostním režimu. 

Další informace o kompletním systému 
G1 SCBA najdete v letáku 01-120.2 nebo

navštivte naše webové stránky.

Plicní automatika AutoMaXX

Plicní automatika AutoMaXX tvoří rozhraní k sofistikovaným
systémům dýchacích přístrojů MSA, například AirMaXX a AirGo. 
Nabízí citlivou odezvu pro dýchání konkrétního uživatele a přitom
odolá těm nejnáročnějším podmínkám. 

PS-MaXX přítlačný•
PF šroubovací (M45x3)•
PF-ESA unifikovaný přítlačný konektor •
G1 přítlačný s otevřeným portem•

1
Gumový krční popruh•
Látkový krční popruh•

krční popruh2

3 4 5konektor
S, M, L pro lícnici•
S, M, L pro vnitřní polomasku•

Velikost
Různé materiály a ochranné vrstvy•
(polykarbonátový a APEK, 
s ochrannou vrstvou nebo 
bez ochranné vrstvy)

zorník
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Změny vyhrazeny
ID 01-410.2 CZ/00

Maska G1 se dodává v řadě variant. Všechny výše uvedené masky jsou vybaveny polykarbonátovým zorníkem bez ochranné vrstvy – krční popruh není součástí balení.
Informace o dalších konfiguracích získáte u místního distributora.

Schválení

Gumové popruhy Síťované popruhy kombinace přilba-maska

Celoobličejová maska G1 PS-MaXX, velikost M G1FP-EM1ME0P G1FP-EM1M40P G1FP-HM1MH0P

Celoobličejová maska G1 PF (M45x3), velikost M G1FP-EM1ME0M G1FP-EM1M40M G1FP-HM1MH0M

Celoobličejová maska G1 PF-ESA, velikost M G1FP-EM1ME0E G1FP-EM1M40E G1FP-HM1MH0E

EN 136 CL3•
EN 137 typ 2 (s dýchacím přístrojem•
a plicní automatikou)
DIN 58610 (HMC)•
Schváleno dle směrnice ATEX (HMC)•
Označení CE •

Objednací údaje

Příslušenství pro dýchací přístroje

Příslušenství a vylepšení podporují nebo zvyšují stupeň ochrany
vašeho vybavení, aby se zvýšilo vaše pohodlí a abyste ušetřili čas 
a náklady optimalizací pracovních postupů. Naše malé držáky
umožňují nosit masku s adaptéry na přilbu na hrudníku, když
jednoduše zaháknete adaptéry za D kroužky postroje s dýchacím
přístrojem.

Další informace o různých možnostech
upgradu dýchacího přístroje najdete 
v katalogu Příslušenství a vylepšení pro
dýchací přístroje (ID 01-200.2), nebo
navštivte naše webové stránky.

Servis

Všechny díly masky G1 lze rychle vyměnit, což zkracuje dobu servisu a prodlužuje
dobu použití. Integrovaný RFID čip zajišťuje identifikaci pro skladové zásoby 
a umožňuje snadnou správu inventáře osobních ochranných prostředků.


