Inovace a zkušenosti
Pokročilá, moderní, zdokonalená
polymerová skořepina,
to je nová přilba F15 Fire.
Nová technologie výroby
navazuje na dlouholeté zkušenosti
firmy, s výrobou přileb na bázi Kevlaru®.
Strukturální hasičská přilba ve stylu Jet
Strukturální protipožární přilba Pacific F15 kombinuje dědictví
a osvědčenou bezpečnost jedinečné pacifické technologie
®
kompozitních skořepin DuPont™ Kevlar a sklolaminátu s
pokročilým polymerním šasi, což bezesporu přináší revoluci
v bezpečnosti v hašení požáru.
F15 zahrnuje nejnovější inovativní design Pacifiku, jako je
dvojitý otočný obličejový štít. Díky eliptickému duálnímu
otočnému systému může být nový ochranný obličejový štít F15
s plným krytím plně nasazen, když se používá s dýchacím
přístrojem, aby vám poskytl další vrstvu bezpečnosti.
F15 také přichází s One Touch Eye Protector (OTEP)™ pro
snadnou ochranu očí, aktivovanou stiskem v době, kdy není
vyžadováno plné pokrytí obličeje.
Kompozitní obal poskytuje vynikající ochranu proti nárazu a
průniku a je lehký a odolný proti chemikáliím, UV záření, teplu a
plamenům. Pacifické skořepiny mají prokázanou životnost 15+
let s náležitou péčí a údržbou. Unikátní „podvozek“ poskytuje
platformu pro příslušenství a technickou integraci.
F15 má optimalizované těžiště, které mu dává stabilitu a díky
němu je nošení přilby lehčí. V kombinaci s 5 speciálně
navrženými body útlumu nárazu je výsledkem přilba, která
snižuje únavu krku a páteře a poskytuje větší ochranu proti
pádům a nárazům.
Model F15 byl v roce 2017 oceněn Stříbrnou cenou na Novém
Zélandu za nejlepší design.

Skořepina & podvozek (chassis)
PRO OCHRANU PROTI NÁRAZU
®

Skořepina F15 je složena ze tří vrstev Dupont™, Kevlar a
laminátu, poskytuje vynikající ochranu proti nárazu a průniku
a zároveň je odolná vůči chemikáliím, UV záření, teplu a
plamenům.
Skořepina je ultrazvukem přivařena k polymernímu podvozku,
která kombinuje osvědčenou sílu skořepiny Pacifiku s
platformou pro integraci příslušenství, jako jsou komunikace,
osvětlení, termovizní kamery a BA masky.

Obličejový štít
DUAL PIVOT
Vnitřně namontovaný dvojitý otočný obličejový štít na modelu F15 poskytuje
ochranu proti rychle letícím pevným částicím, je odolný proti teplu a plamenům,
opticky korektní, zabraňuje poškrábání a zabraňuje zamlžení. Štít poskytuje plné
pokrytí obličeje s dostatkem vnitřního prostoru díky jedinečnému systému s
dvojitým otočným čepem, který umožňuje, aby se obličejový štít při nasazení otočil
pryč od obličeje. Obličejový štít může být plně nasazen přes BA masku, aniž by
bránil vašemu zornému poli.
Vyrobeno z polykarbonátu retardujícího hoření, který je vysoce odolný vůči nárazům
za všech podmínek prostředí. Navrženo tak, aby byl opticky neutrální a
nezpůsoboval žádné vizuální zkreslení.
K dispozici je rovněž zlatý obličejový štít.
Certifikováno podle: EN14458: 2004, NFPA1971: 2018, ANSI Z87.1: 2015, EN166: 2001, AS / NZS 1337.1:
2010.

OTEP

TM

CHRNIČ OČÍ JEDNÍM DOTYKEM
Model F15 je vybaven technologií Pacific OTEP ™, která
umožňuje snadnou aktivaci ochrany očí pouhým stiskem
tlačítka. Zaoblená konstrukce pak poskytuje maximální
ochranu očí uživatele, zejména před bočním působením
negativních jevů.
Vyrobeno z polykarbonátu retardujícího hoření, je vysoce
odolné vůči nárazům za různých podmínek prostředí. Vnější
povrch je odolný proti poškrábání.
Čočky jsou opticky neutrální a dosahují úrovně Optic 1 v
plném souladu s požadavky EN166: 2001.
K dispozici je rovněž kouřový a zlatý odstín.
Certifikováno podle: EN14458: 2004, NFPA1971: 2018, ANSI
Z87.1: 2015, EN166: 2001, AS / NZS 1337.1: 2010.

4 – bodový podbradníkový úchyt
S ČERVENOU RYCHLOUPÍNACÍ PŘEZKOU
Čtyřbodový podbradní řemínek vyrobený z ohnivzdorného
®
popruhu Nomex . Dvojité zadní popruhy umožňují rychlé
nastavení jediným tahem a snadno se nastavují rukou v rukavici.
Červená rychloupínací přezka pak zajišťuje vysokou viditelnost,
což usnadňuje její nalezení i při špatném osvětlení nebo při
extrémní únavě.
K dispozici je provedení s koženým polstrováním, což poskytuje
větší pohodlí při nošení (chrání obličej i uši).

Nastavení velikosti
GLOBÁLNĚ NASTAVITELNÁ ČELENKA
Nejnovější design čelenek eliminuje tlakové body pomocí
globálního zkracování rovnoměrné kolem obrysu hlavy
uživatele.
Ruční nastavování rohatky (ráčny) umožňuje změnu
velikosti hlavového pásku tak, aby vyhovovala široké
škále velikostí hlavy. Úhel řemínku na zátylku lze pak
nastavit tak, aby dokonale vyhovoval vašemu jedinečnému
tvaru hlavy.
Otočný zadní čep umožňuje nastavení úhlu v rozsahu 100°
tak, aby dokonale vyhovoval šíji uživatele. Díky tomu lze
přilbu pohodlně a bezpečně použít pro všechny tvary hlav.
Pro zajištění dokonalé stability a pohodlí jsou k dispozici
tři úrovně nastavení výšky.

Komfortní polstrování
VZDUCHOVÁ
& KOŽENÉ
POLSTROVÁNÍ
VZDUCHOVÁSÍŤKA
SÍŤKA
& KOŽENÉ

POLSTROV

Polstrovaný náhlavní systém s koženým předním a
zadním polstrováním poskytuje pohodlné nošení při
delším používání. 3D síťovina zajišťuje optimální
vnitřní cirkulaci vzduchu skrz vložku a odvádí vlhkost
od pokožky.
Polstrovací systém lze snadno odstranit za účelem
čištění nebo dekontaminace bez použití nástrojů a
rukou v rukavicích. Připevňuje se pomocí háčků a
suchého zipu.

Chránič krku - zátylník
TEPELNÁ OCHRANA
F15 je standardně dodávána s dvouvrstvým chráničem krku
Nomex® o hmotnosti 260g/m 2. To poskytuje vynikající
ochranu proti plameni a teplu a zahrnuje antistatické a
odpuzující vlastnosti.
Klínový design poskytuje přirozené vnější zakřivení, které
zajišťuje kompatibilitu se všemi límci zásahových
oděvů. Upravené délky a tvary jsou k dispozici v provedení
Nomex®, Proban® nebo hliníkem pokovovaný PBI.

Řešení na míru
AŤ JE TO VAŠE
Značky, odznaky, formulace a další hodnosti jsou k dispozici
a lze je přizpůsobit požadavkům Vaší jednotky. Reflektory a
obtisky mohou být přidány na skořepinu i na Chassis
(„podvozek“).
Barevné provedení je k dispozici v široké škále standardních
barev odolných vůči UV záření ve vysokém lesku,
fluorescenčním, fotoluminiscenčním nebo matném
provedení. Personalizované barvy jsou k dispozici na
vyžádání, aby vyhovovaly identitě vaší jednotky.
Na předním soklu lze umístit kovový odznak. Tyto odznaky
mohou dosáhnout vysoké úrovně detailů, jsou k dispozici v
různých provedeních a lze je malovat Vámi zvolenými
barvami.

Svítilny-osvětlení
MOŽNOSTI PŘÍSLUŠENSTVÍ

o

F15 nabízí řadu řešení osvětlení podle vašich
potřeb:
Boční svítilny, které zapadají nízko a pevně na
skořepinu pro udržení optimálního těžiště a snížení
rizika zachycení.
Přední svítilna, která zapadá do podvozku.

Náhlavní systém

Rychlé hledání
ČERVENÉ BODY NASTAVENÍ

NÁRAZ & TEPLO

Všechny rychle nastavitelné body v
přilbě jsou zbarveny červeně, aby
Vám účinně pomohly Vás najít při
práci v terénu.

Kompaktní náhlavní vložka z PU pěny
poskytující
výbornou
tepelnou
ochranu. Jedinečná zchlazovací zóna
díky vnitřní
cirkulaci
vzduchu.
Vynikající absorpce proti účinkům
nárazů.

Komunikace

Bliká

NEUSTÁLE INFORMUJE

SMĚROVÉ REFLEKTORY

Držák pro uchycení komunikačních
systémů umožňuje rychlé a bezpečné
uchycení ramenních mikrofonů, jako
je Titan Firecomm HUC5, na vložku
přilby.

Váš F15 může být vybaven
směrovým reflexním systémem. To
používá různé barvy vpředu a
vzadu pro pomoc při určování
směru nasměrování hasičů z dálky
nebo za obtížné viditelnosti.

TECHNICKÁ DATA PŘILBY F15
Velikost přilby: Jedna velikost pro všechny. Velikost nastavitelná pomoci rohatky umístěné na čelence
náhlavního systému mezi 50-65cm. Zmenšení velikosti pro menší hlavy je možné.
Hmotnost přilby: Podle EN: 1760 g ± 5% (Hmotnost s ochranným štítem a zátylníkem)
Nadstandard: Chránič krku, Ochrana očí, Osvětlení, Komunikace
Osvědčení, certifikace:
AS / NZS 4067: 2012; EN443: 2008; NFPA 1971: 2013;
NFPA 1951: 2013; EN14458: 2004; AS / NZS 1337: 2010; ANSI Z87.1: 2015

BAREVNÉ PROVEDENÍ SKOŘEPINY
Výrobce Pacific Helmets nabízí širokou škálu standardních barev, které si můžete vybrat pro svoji přilbu. Na vyžádání
jsou rovněž k dispozici další barvy.

NOVÉ ONLINE KONFIGURÁTORY PŘILEB!

Pomoci těchto nových online konfigurátů, si budete moci sami před
objednáním, navrhnout přilbu řady F18, F11 Dragonfly a F10 MkV & R6 tak, aby
vyhovovala Vašim konkrétním požadavkům.
V rámci našeho neustálého úsilí o zlepšení našich služeb v současné době
integrujeme tuto funkci do formuláře žádosti o cenovou nabídku online.
Tento formulář Vám umožní snadno požádat o specifický design přilby a
funkce, které požadujete.
Podívejte se na budoucí podobu týkající se této funkce!

ZDE Vložit odkaz

