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Rosenbauer sisakrendszer 

Rosenbauer immár 20 
év tapasztalattal 
rendelkezik a 
védősisakok területén.  
A HEROS 
sisakrendszer már több 
mint százezerszer volt 
bevetésen és 
világszerte 
gondoskodik a tűzoltók 
védelméről és 
biztonságáról.   

A HEROS xtreme 
sisakrendszer a 
legkeményebb 
igénybevételre lett 
kifejlesztve, és 
túlszárnyalja az EN 
443:2008 szabvány 
követelményeit.  

 
Sisakhéj:  

 

Jellemzők: 

EN 443:2008     igen 
Sisak típus:     B/3b 
Méretállítás kintről    * 
Méret      51 – 65 
EN 14458 szerinti arcvédő plexi  * 
EN 14458 szerinti védőszemüveg   ° 
Kepi       * 
Peremvédő      ° 
Sisakcsík     ° 
Címer       ° 
Integrált lámpatartó     * 
Lámpatartó, mint tartozék    ° 
Integrált álarc adapter    * 
Sisak rádió adó-vevő    ° 
Bőr felszerelés     ° 
Állszíj komfort párnázás    * 

 
                                                             ° opció  * standard 
 



3 

 

Biztonság szélsőséges helyzetben 
 
A HEROS xtreme sisakot Rosenbauer 20 év tapasztalata, és az EN 443:2008 útmutatása 
alapján fejlesztette ki. 
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Újonnan fejlesztett üvegszállal erősített sisakhéj 

Egyedülálló, üvegszállal erősített műanyag 

• Nagy szilárdság és szívósság szélsőséges 
hőmérsékleteken is    

• Beltéri beavatkozásokon és tűzkonténerekben 
tesztelve 

 

 

 

Ütésteszt  

 

Teljes sisakot érő lángbehatás 
(1000°C, 10 másodperc) után  

• Nincs strukturális 
károsodás 

• Megőrzi teljes 
védőfunkcióját 

• Belső rész 
sérülésmentes 

• Nincs után-égés / > 5 
másodperc után-izzás  

• Próbafej hőmérséklete csupán kb. 35°C! 
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Két védőplexi* minden használatra: 

Mindkét plexi szemüvegesek számára 
is alkalmas. 

 

Mindkét plexiüveg EN14458:2008 szerinti 
tanúsítvánnyal rendelkezik. 

 

A kötelező követelményeken túlmenően mindkét 
plexi teljesíti az alábbi követelményeket is: 

2-1,2  UV-szűrő védelmi fokozat 
-30°C +120°C Extrém hőmérsékletek vizsgálatkor 
T  120 m/s becsapódás szélsőséges hőmérsékleten 
K   Dörzsállóság (karcvédő bevonat) 
N   Bepárásodás elleni bevonat 
Ω  Elektromos szigetelés 

 

További előnyök: 

• Kívülről, egyszerűen 
fejmérethez igazítható  

• Ergonómiai szempon-
tok alapján optimálisra 
alakított és méretében 
szabályozható fejpánt, 
hogy viselése ne legyen 
fárasztó  

• Kívülről, tűzoltó bevetési kesztyűben is kezelhető.  

* Opció  
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Belső felszerelés: 

• A komfort párnázásnak köszönhetően nem nyom még huzamosabb viselés esetén sem.  
• A lehető legjobb hallás és hőérzékelés a fülek jó védelme mellett. 
• Optimális súlyeloszlás.  
• Mostanig példa nélküli viselési komfort.  
• Nomex®/Viscose FR belső felszerelés (hő- és lángálló, izzadságfelszívó, mosógépben 

40°C-on mosható). 

Trapéz alakú állszíj a még jobb tartás érdekében: 

• Ergonómiai szempontok alapján optimálisra alakított 3-pontos állszíj (100% láng- és 
hőálló Nomex® anyagból készül).  

• Integrált fülvédő (hő- és lángálló Nomex®/Viscose FR, izzadságfelszívó, mosógépben 
40°C-on mosható). 

Kepi: 

• Hő- és lángálló. 
• Holland-kepiként is kapható (körkörös tarkóvédelem).  

Álarcrögzítés: 

Minden járatos légzésvédelmi álarchoz.  
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Teljesen integrált sisaklámpa* 

• Legmodernebb 
LED-es technika 

• Rendkívüli fényerő 
• Rb kivitel (Ex II 2 G 

Ex ib IIC T4) 
• A sisaklámpa 

egyszerűen levehető 
és kézi lámpaként 
használható.  

A HEROS-gomb 
lenyomásával a lámpa 
egyszerűen eltávolítható. 

 

Testhang adó-vevő készlet* 

Zajos környezetben is kimagasló 
beszédtovábbítás. 

IMPACT-COM adó-vevő készlet 

• Mikrofon és hangszóró egy 
tokozatban a fül mellett. 

• A beszédet a fejen oldalt elhelyezett 
testhang-mikrofon veszi. 

• Nagy,  könyökkel vagy alsókarral is 
működtethető  „PTT”-nyomógomb 

• Tépőzáras gyorsrögzítés az állszíjnál 
(oldalt). 

• A rádió adó-vevő a különböző sisakok között gyorsan cserélhető. 

SAVOX rádió adó-vevő 

• Mikrofon a 
sisakhálóban hátul, 
hangszóró a fül 
mellett rögzítve. 

• A beszédet a fejen 
hátul elhelyezett 
testhang-mikrofon 
veszi. 

• Több fajta „PTT”-
nyomógomb választható (opciók). 

• Fixen a sisakba szerelt rendszer. 

* Opció  
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Opciók és tartozékok: 

Cikkszám:  

Plexi  

156854 Kicsi, áttetsző szemvédő 
15685401 Kicsi, színezett szemvédő, napszemüveg 
15685101 Aranygőzölt arcvédő plexi, a standard plexi 

helyett 
156849 Integrálható sisaklámpa 
156862 Raszterszalag-készlet (1 pár) álarc rögzítéshez 
15686802 Körkörös tarkóvédelem, a standard kepi helyett 
 

IMPACT COM adó-vevő készlet 
 
15665612 IMPACT COM (felső rész mikrofonnal és 

hangszóróval, alsó rész „PTT” nyomógombbal, 
rádió adó-vevő csatlakozó nélkül!) 

15665405 Motorola GP300 erősítő csatlakozó (eltérő 
rádió adó-vevő csatlakozó kérésre) 

156858 Rögzítő hurok az IMPACT COM számára. 
 

SAVOX adó-vevő készlet (15686301 
cikkszámú sisakhéj felszerelés szükséges) 

 
156651 SAVOX felsőrész mikrofonnal és hangszóróval 
15665201 Push-To-Talk nyomógomb (C-C500) 

mikrofonnal és hangszóróval, Motorola GP300 
számára (további rádió adó-vevő kérésre), 
headset nélkül is használható 

156653 Push-To-Talk nyomógomb (C-C400) mikrofon 
és hangszóró nélkül, Motorola GP300 számára 
(további rádió adó-vevő kérésre), csak SAVOX 
felső résszel együtt használható 

15686301 Belső rész SAVOX számára, a standard belső 
rész helyett 

15686302 Belső rész SAVOX számára, utólag beépíthető 
készlet 

 

Dupla sisakcsík, fényvisszaverő 

156864 Piros 
156865 Ezüst 
156866 Sárga 
156867 Kék 
156871 Bőr állvédő 
156873       Peremvédelem,  

fekete  
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Cikkszám:  

15687003 Fejszalag borítás, textil helyett bőr 
borítás 

156843 Hordzsák 
156876 Sisak védőborítás, PBI, extrém 

bevetésekhez és konténer-használathoz 
156831 „Duo” álarc-adapter, a standard álarc-

adapter helyett 

 

 

Megrendelésnél: 

Szállítási terjedelem: HEROS xtreme sisak kepivel, arcvédő plexi és használati útmutató, 
csíkok nélkül, lámpa nélkül 

Cikkszám  Szín 
156800 Utánvilágító 
156801 Fluoreszkáló piros, RAL 2005 
156802 Fluoreszkáló sárga, RAL 1026 
156804 Kék, RAL 5015 
156805 Fekete, RAL 9004 
156806 Fehér, RAL 9016 
156807 Ezüst, RAL 9006 
156808 Piros, RAL 3020 
156809 Sárga, RAL 1018 


