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A VS 5 sorozatú fontosabb védőruhák 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. 

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

 Valamennyi járatos ipari és tűzoltósági védősisak hordható a ruhák alatt.  
 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 VS 5 sorozat standard kialakítása:  
 

 Egy fixen beépített átlátszó, páramentesített (permanent Anti-Fog), látómező, egy 
kiegészítő PTFE® - Fóliával. Az ablak valamennyi a DIN EN 943-2 (ET) 
szabványban megadott referencia vegyi anyag ellen 8 órás védelmet biztosít!  

 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 biztonsági csizmák cserélhetőek. (TESIMAX®-cseretechnika ). Más méretek 
(43-47) az extrákban.  

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

 A védőruha lábszárban rögzített ülep tartóval (DGBM G 900 1497.0, EP 0440954 és 
US-Patent Nr. 5.133.092), van ellátva, és így a bevetéseknél a mindenkori viselő 
méretéhez igazítható, továbbá a ruha súlya a vállakon is eloszlik. 

 A ruhában a kárhely-rádió részére egy zseb van kialakítva.  
 A ruha jobb oldalán helyezkedik el a 130 cm hosszú cipzár. Egy labirint takarás védi 

és úgy van beépítve, hogy lentről felfelé húzva zárható.  
 A ruhán 2 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.  
 
+ További opciók a külön rendelhető tartozékok között találhatók  
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VS 5 sorozat – SYKAN 2 TÍPUS 
 
A VS 5 SYKAN® 2 anyag leírása: 
A SYKAN® 2 anyag váza a poliamid tartószövet mely kívül 
nagy vegyi ellenelló képességű FPM-elasztomer anyaggal 
van bevonva. Ezen túlmenően agy nagyteljesítményű 
műanyag filmből képzett védőgát van az anyag belső felébe 
integrálva 
Jellemező tulajdonságai: 

• Többször használható, mosható, mechanikai 
behatásoknak (szakadás, kopás és átszúrás) jól ellenáll 

• Kiváló vegyi ellenálló képesség pl. savak, lúgok és 
oldószerek ellen. Alacsony gázáteresztés (harci gázokkal 
szemben is alkalmazható) 

• Kiemelkedő időjárás-állóság, öregedési tulajdonság és 
ózonállóság  

• Alkalmazható a gyógyszeriparban, vegyiparban, 
honvédelem, katasztrófavédelem és tűzoltósági 
bevetéseknél (korlátlan használatra)  

• Színe:     narancs (kívül) / szürke (belül) 
• Minősítve: DIN EN 943 2. Rész (ET)  

 – 1a (Ipar + tűzoltóságok)  
 Ex Zona 0 tartományra 
 DIN EN 14126 / DIN EN 1149 /  
 EN 1073-2 / SOLAS 

• Súlya (6 kg a kiegészítők nélkül)  
• Élettartam: 15 évig a gyártói előírás szerint  
• Vegyvédelmi kesztyű: WIPAN C 9-10 méretben 

(megrendeléskor kérjük megadni)  
• Alternatív lehetőség: WIPAN CK / CK+ / 

 - Temp-Cook –Butofl ex  
 (kérjük rendeléskor megadni)  

• Csizmák mérete: 42-47 (kérjük megrendeléskor megadni)  
 
Cikkszámok: 
160 cm - 175 cm testmagassághoz:  0201-212 M 
170 cm - 185 cm testmagassághoz: 0201-212 L 
180 cm - 190 cm testmagassághoz: 0201-212 XL (Standard) 
190 cm - 200 cm testmagassághoz: 0201-212 XXL 
 
VS 5 SYKAN® 2 ruha jellemzői, osztályozás: 
Vegyi ellenálló képesség*  
  

Mechanikai ellenálló képesség*  
  

Hő**: Kontakt hő kb. 850° C +/-50° C  
  

Hő**: Forró gőz kb. 350 ° C  
  

Hő**: Sugárzó hő kb. 1000 ° C  nincs bevizsgálva 
  

Hideg**: Kontakt hideg –30°-on  
  

Hideg**: Kontakt hideg –80°-on nincs bevizsgálva 
  

Hideg**: Kontakt hideg –100°-on nincs bevizsgálva 
További információk a védőruha katalógus bevezetőjében 
 
A legfontosabb jellemzők piktogramokkal jelölve:  
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VS 5 sorozat – SYKAN 5 TÍPUS 
 
A VS 5 SYKAN ® 5 anyag leírása: 
A SYKAN® 5 anyag egy mindkét oldalán nagy védőképességű 
CPM-elasztomer (sárga színű) bevonattal ellátott, valamint 
egy kiválóan vegyszerálló CHEM-STOPBARRIER 
védőréteggel ellátott poliamid tartószövet. 

Jellemez ő tulajdonságai: 
• Többször használható, mosható, mechanikai 

behatásoknak (szakadás, kopás és átszúrás) jól ellenáll 
• Kiváló vegyi ellenálló képesség (több mint 8 óra az EN 943-2 

szabványban megadott 15 referencia anyag esetében), 
Harci gázokkal szemben is alkalmazható. 

• Kiemelkedő időjárás-állóság, öregedési tulajdonság és 
ózonállóság  

• Az ablak belül karbantartást nem igénylő, tartósan 
páramentes kialakítású, kívül PTFE bevonattal, ezért több 
mint 8 óráig ellenáll a vegyi anyagoknak. 

• Alkalmazható a gyógyszeriparban, vegyiparban, 
honvédelem, katasztrófavédelem és tűzoltósági 
bevetéseknél (korlátlan használatra)  

• Színe:       sárga (kívül) / szürke (belül) 
• Minősítve: DIN EN 943 2. Rész (ET) 1a (Ipar + tűzoltóságok)  

 Ex Zona 0 tartományra 
 DIN EN 14126 / DIN EN 1149 / EN 1073-2 / SOLAS 

• Súlya (5,5 kg a kiegészítők nélkül)  
• Élettartam: 15 évig a gyártói előírás szerint  
• Vegyvédelmi kesztyű: WIPAN C 9-10 méretben 

(megrendeléskor kérjük megadni)  

• Alternatív lehetőség: WIPAN CK –Butoflex  
 (kérjük rendeléskor megadni)  

• Csizmák mérete: 42-47 (kérjük megrendeléskor megadni)  
 
Cikkszámok: 
160 cm - 175 cm testmagassághoz:  0201-250 M 
170 cm - 185 cm testmagassághoz: 0201-250 L 
180 cm - 190 cm testmagassághoz: 0201-250 XL (Standard) 
190 cm - 200 cm testmagassághoz: 0201-250 XXL 
 
VS 5 SYKAN ® 5 ruha jellemz ői, osztályozás: 
Vegyi ellenálló képesség*  
  

Mechanikai ellenálló képesség*  
  

Hő**: Kontakt hő kb. 850° C +/-50° C  
  

Hő**: Forró gőz kb. 350 ° C  
  

Hő**: Sugárzó hő kb. 1000 ° C  nincs bevizsgálva 
  

Hideg**: Kontakt hideg –30°-on  
  

Hideg**: Kontakt hideg –80°-on  
  

Hideg**: Kontakt hideg –100°-on nincs bevizsgálva 
További információk a védőruha katalógus bevezetőjében 

 
A legfontosabb jellemzők piktogramokkal jelölve:  

 


