
TYTAN MAX TYP HTM 102

 

HEŁM STRAŻACKI 

ISO 9001:2008

 

biuro@kzpt.pl
www.kzpt.pl

CHRONIMY STRAŻAKÓW OD STÓP DO GŁÓW



Hełm strażacki TYTAN MAX typ HTM 102
Hełm strażacki TYTAN MAX typ HTM 102 jest środkiem ochrony indywidualnej III kategorii spełniają-
cym aż cztery normy dla hełmów. Jest przeznaczony do stosowania podczas gaszenia pożarów na 
terenach niezurbanizowanych (lasy i łąki) oraz w czasie akcji ratownictwa technicznego i drogowe-
go. Nowatorska konstrukcja skorupy hełmu wykonana jest w technologii wtryskowej z surowców 
najwyższej jakości, o podwyższonych parametrach mechanicznych. Jest to hełm wielofunkcyjny, 
lekki, wentylowany. 

Bezpieczeństwo

• Spełnia wymagania norm:
•  EN 16471:2014 Hełmy strażackie. Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych.
•  EN 16473:2014 Hełmy strażackie. Hełmy dla ratownictwa technicznego. 
•  EN 12492:2012 Sprzęt alpinistyczny. Kaski dla alpinistów. Wymagania bezpieczeństwa  

i metody badań.
•  EN 397:2012 Przemysłowe hełmy ochronne 

co potwierdza certyfikat oceny typu WE nr DPI/0497/1125 wydany przez jednostkę notyfikowaną  
nr 0497 CSI S.p.A., we Włoszech.
• Pełna ochrona w niskich i wysokich temperaturach (-20°C ÷ +50°C) w zakresie zdolności amor-

tyzacji uderzenia, odporności na przebicie stalową kulką o prędkości 120 m/s, odporności na 
działanie bocznych sił ściskających, odporności na działanie płynnych chemikaliów, gorących 
ciał stałych, przed krótkotrwałym kontaktem z przewodami elektrycznymi pozostającymi pod 
napięciem zmiennym o wartości do 440 V i pozostałych zgodnie z powyższymi normami

• Trudnopalne wszystkie elementy zewnętrzne hełmu, w tym paski podbródkowe
• Elementy odblaskowe zapewniające widoczność ratownika

Komfort
• Optymalne dopasowanie hełmu oraz osadzenie go na głowie ratownika - szeroki zakres regulacji 

obwodu głowy w zakresie 47-68 cm, duże pokrętło umożliwiające regulację w rękawicach, regula-
cja wysokości noszenia, 3-punktowy pasek podbródkowy

• Standardowe wyposażenie w uniwersalny uchwyt wielofunkcyjny, panelowy system wentylacji 
oraz elementy odblaskowe.

• Bogate opcjonalne wyposażenie: osłona twarzy i oczu - gogle ochronne lub długi wizjer umożliwiają-
cy opuszczanie go na założoną na twarz maskę oddechową oraz umożliwiający pracę ratownikom 
noszącym okulary korekcyjne, ochrona karku wykonana z trudnopalnej tkaniny, ochronniki słuchu, 
osłona twarzy siatkowa lub z poliwęglanu, uchwyt latarki czołowej, silikonowy podbródek, komfor-
towa wyściółka wykonana z siatki NOMEX, siatka ochronna na otwory wentylacyjne. 

• Szeroka gama akcesoriów – przystosowanie do współpracy z maskami oddechowymi oraz latarkami
• Dostępność skorupy we wszystkich kolorach 
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