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A GS 3 és a GS 3 M sorozatú védőruhák fontosabb jellemzői: 
 

 Egyrészes komplett gáz- és vegyvédelmi / tűzoltósági védőruha fixen beépített 
látómezővel a következőkben „GVR”-nek (= Gáz- és Vegyvédelmi Ruha) korlátlan 
tűzoltósági bevetésekhez. 

 Az ebbe a sorozatba tartozó védőruhák (GVR) a DIN EN 943-1 és (részben) a  
DIN EN 943-2 (ET = Emergency Teams, korlátlan tűzoltósági és katasztrófavédelmi 
bevetésekhez) szerint valamint a 89/686/EGK Irányelvnek megfelelően vannak 
tanúsítva. 

 1b típus = gáztömör vegyvédelmi ruha a ruhán kívlül hordott izolációs (a környezettől 
független) légzésvédő készülékkel, pl. sűrítettlevegős palackos készülék.  

 Valamennyi járatos ipari és tűzoltósági védősisak hordható a ruhán kívül.  
Mi az EN 397 szabvány szerint tanúsított ipari védősisakot és az EN 12492 szerint 
tanúsított alpinista sisakot ajánlunk. (lásd az külön rendelhető tartozékok között)  

 
! A GS 3 sorozat standard kialakítása:  
 

 Egyrészes védőruha a fejrészben az arcon formázott gumiperemmel, melyre egy 
légzésvédő álarcot kell felvenni. Ezek a védőruhák kiváló anyagból és nagy 
szakértelemmel készülnek. Az arc előtt nyitott rész gumi peremén a legtöbb légzésvédő 
készülék álarca jól felfekszik, és jól zár.  

 A védőkesztyűk a TESIMAX®-cseretechnikával szerelt 5 ujjas vegyvédelmi kesztyűk 
(Standard: méret 10). Egyáltalán nem szükséges külön belső és külső kesztyű. A 
mindenkori típus és a lehetséges alternatívák a típusismertetőkben megtalálhatók.  

 A DIN EN 15090 - DIN EN ISO 20345 - DIN EN 13832-3 szerint tanúsított 46-os méretű 
FIREMAN SA/BF biztonsági csizmák cserélhetőek. (TESIMAX®-cseretechnika ). Más 
méretek (43-47) az extrákban.  

 A VVR típusa szerint lehet a DIN EN 344 - DIN EN 345 szerinti Actifort Heavy Duty 
biztonsági csizmával ellátva. (lásd a típusoknál) Ezek a csizmák vegyi anyagoknak (pl. 
olajok és zsírok) is ellenállnak.  

 A ruha hátán helyezkedik el a 130 cm hosszú cipzár. Egy labirint takarás védi és úgy 
van beépítve, hogy lentről felfelé húzva zárható.  

 A ruhán 1 kilégzőszelep van, melyeket a ruha anyagából kialakított SPLASH védő 
takarás borít.  

 Ehhez a szériához tartozó valamennyi védőruha elő van készítve egy F-AU-1-4 típusú 
külső szellőztető csatlakozás utólagos beépítéséhez. (lásd a külön tartozékokat)  

 A védőruhát a fektetve tároláshoz kialakított, fekete színű, erős anyagból készült 
táskában szállítjuk. További táskák az extrák között.  

 
! A GS 3 M sorozat standard kialakítása:  
 

 Olyan mint a GS 3 csak fixen beépített álarccal kialakítva. Megrendeléskor többféle 
gyártó álarcai közül választhat. 

 Az alap változatban a GS 3 M védőruhákat egy a tűzoltósági használatra is 
engedélyezett, normál (depressziós) nyomású álarccal szállítjuk. 

 
+ További opciók a külön rendelhető tartozékok között találhatók  
 


