BRANDHJÄLM
PAB och PAB MP1
PRODUKTBLAD

PAB hjälmarna håller en hög standard och
ger bästa möjliga skydd och komfort.
Hjälmarna är tillverkade i ett tåligt
lättviktsmaterial som har högt skydd mot
mekanisk påverkan. De tål både höga och
låga temperaturer.
De finns i två utföranden: MP1 som är en
lätthjälm/befälshjälm och Fire Rescue som
är en rökdykarhjälm.
Hjälmarna har integrerade glasögon i
repfritt material, enkel storleksreglering
och 3-punkts hakband med snabblås. Med
en mängd tillbehör kan hjälmen anpassas
efter behov.
Båda hjälmmodellerna är SOLASgodkända.

PAB MP1 Lätthjälm / befälshjälm
PAB MP1 är en rescuehjälm enligt EN 16471:2014
och EN 16473:2014. Den har hög standard, ger
bästa skydd och finns med tillbehör som ytterligare
breddar möjligheten till anpassning efter behov.
Den låga vikten på endast 800 gram ger hjälmen
bäst komfort i klassen. Utformad för all verksamhet
som inte är rökdykning, t ex trafikolyckor, skogsbränder och- eller vid sjukvårdslarm. Den ger
optimal synlighet vid arbete på väg tack vare
reflexbanden.
Materialet har högt skydd mot mekanisk påverkan
och tål både låga och höga temperaturer.
Integrerad storleksinställning som enkelt regleras
med hjälp av en ratt, den är ställbar i storlekarna
52-64 cm. Huvud och pannbandet har mjuk
stoppning som vid behov är lätta att byta ut. I sidan
finns fästpunkter för lamphållare.
De integrerade skyddsglasögonen enligt
EN166:2001 och EN14458:2004 är tillverkat i
repfritt material.
Yttre visir enligt EN14458:2004 går att beställa som
tillval.
Hjälmen är SOLAS godkänd och finns i färgerna gul,
röd och vit.

PAB Fire Compact rökdykarhjälm
PAB Fire Compact är en ny designad rökdykarhjälm
enligt EN443:2008, med kompromisslösa materialval
och tillverkningsteknik.
Hjälmen har inbyggda skyddsglasögon i repfritt
material och dessutom ett utvändigt visir. Den är
ställbar i storlekarna 52-64 cm, regleringen sker
med ett enkelt rattsystem.

Vikten är endast 1,1 kg, vilket gör hjälmen till en av
marknadens lättaste rökdykarhjälmar.
PAB Fire Compact är värmetålig upp till 1000°C,
den klarar dessutom 250°C strålningsvärme i 30
minuter.
Hjälmen har ett infällbart ögonvisir enligt
EN166:2001 & EN14458:2004 samt utanpåliggande
visir enligt EN14458:2004. I sidan finns fästpunkter
för lamphållare. Hakbandet är av 3-punktsmodell
och har snabblås.
Hjälmen är SOLAS godkänd och finns i färgerna gul,
röd, vit och svart.

Teknisk data
Modell

PAB MP1

Vikt

PAB Fire Compact

800g

1150 g

52-64 cm

52-64 cm

Skyddsklass
visir

EN14458:2004

EN14458:2004

Skyddsklass
glasögon

EN166:2001
EN14458:2004

EN166:2001
EN14458:2004

Storlek
Värmetålighet

1000°C

Hakband
Färger
Certifieringar

3-punkts

3-punkts

Gul, röd, vit

Gul, röd, vit, svart

EN16471:2014
EN16473:2014
SOLAS

Artikelnummer

35-4010-07

EN443:2008
SOLAS
35-4010-06

Flik 11 Dokument Brandhjälmar PAB

Dafo Brand AB | Box 683 | 135 26 Tyresö | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | www.dafo.se

rätt skydd mot brand

