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CASCĂ POMPIERI



CALISIA VULCAN cască pentru pompieri tip CV 102
Casca Calisia Vulcan pentru pompieri a fost proiectată în funcție de necesitățile și nevoile 
tot mai mari ale pompierilor. Noile soluții urmăresc, în primul rând, îmbunătățirea 
caracteristicilor de performanță și satisfacerea nevoilor pompierilor. Casca este realizată 
folosind cele mai noi tehnologii și cele mai bune materiale. Acest lucru o face ușoară și 
oferă o excelentă protecție, performanță și caracteristici structurale. Casca garantează cel 
mai înalt nivel de siguranță chiar și în cele mai grele condiții.

Calisia Vulcan de tip CV 102 este o cască tip B care asigură protecția completă a urechilor și a 
frunții pompierilor. Casca îndeplinește cerințele standardului EN 443: 2008, confirmat de 
certificatul CE de tip nr. EC / S / 2187/2014 emis de CIOP-PIB (Institutul Central pentru 
Protecția Muncii - Institutul Național de Cercetare, organismul notificat Nr. 1437) și 
certificatul de aprobare emis de CNBOP-PIB (Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Protecția Incendiilor - Institutul Național de Cercetare, organism notificat nr. 1438). De 
asemenea, a primit un certificat de conformitate cu Directiva 96/98 / CE (MED), certificatul 
de echipament pentru pompieri marini CW / MED / 252/2014 emis de Polski Rejestr Statków 
S.A., organism notificat nr. 1463.

Modele disponibile:
• MO  – cu ochelari și vizor metalizat
• TO  – cu ochelari și vizor transparent
• T – cu vizor transparent
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Siguranță în condiții extereme
•Rezistența cochiliei la impact, puncție și compresie laterală
• Protecție completă la temperaturi joase (-30 ° C) și la temperaturi ridicate, rezistență

la flacără și căldură radiantă (testată la temperatura de 1000 ° C)
• Rezistența la stropi de metal topit
• Vizierele pentru ochi și față (ochelari și vizieră) îndeplinesc cerințele stabilite în

standardele EN 14458: 2004, EN 171: 2002 și EN 166: 2001, sunt rezistente la
temperaturi ridicate, flăcări, substanțe chimice și asigură protecția împotriva radiațiilor
infraroșii (varianta metalizată).

• Elementele reflectorizante asigură o bună vizibilitate a pompierului.

Confort Maxim
• Viziera poate fi coborâtă deasupra măștii respiratorii,

este potrivită pentru persoanele care poartă ochelari
corectori și poate fi înlocuită rapid și ușor.

• Ajustarea rapidă, optimizarea și poziția stabilă a
căștii pe capul utilizatorului sunt posibilie datorită:

– gama largă de reglaje ale circumferinței
(51-65 cm);

–mânerul care poate fi rotit chiar și în mănuși;
– posibilitatea de a regla circumferința capului fără a fi 
nevoie să scoateți casca, ceea ce este important 
atunci când utilizatorul pune o mască respiratorie;

– ajustarea convenabilă a unghiului de poziție și
a înălțimii de utilizare.

• Protecția encefala este rezistentă la radiațiile termice și la flăcări, fiind realizată din materiale
ignifuge; este disponibilă în patru variante:

–protector encefal realizat din țesături ignifuge (o versiune scurtă -OS1- dotare standard și o
versiune lungă -OS2- care protejează ceafa)

–protector encefal realizat din piele -OS3-
–protector encefal aluminizat -OS4-

• Elemente de finisare ce îmbunătățesc confortul: un set de pernițe și căptușeală din Nomex®, un
interior moale și confortabil în interiorul căștii impotriva abraziunii și care este confecționat din
material textil sau piele naturală și un suport confortabil pentru bărbie din silicon.

• O gamă largă de accesorii care sunt potrivite pentru utilizarea cu măști respiratorii, lanterne,
inclusiv cu sisteme wireless de comunicații

• Potrivit pentru utilizarea cu lanterne datorită unui suport universal pentru lanterne.
• Posibilitate completă de reglarea unghiului de poziționare al lanternei chiar și cu mască

respiratorie (lanterna montată pe partea superioară), și o gamă completă de suporturi
pentru lanternă pe ambele părți ale căștii, atât în partea inferioară și în cea superioară.

• Nivel ridicat de personalizare cu insignă de rang și unitate.
• Căștile sunt disponibile în orice culoare, inclusiv fotoluminescente și cromate.


