
SCOTT M’95 NBC GÁZÁLARC
VÉDELMI ERŐK ÉS RENDVÉDELMI SZERVEK SZÁMÁRA
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M’95 NBC GÁZÁLARC

A SCOTT M’95 FELÜLMÚLJA AZ NBC (NUKLEÁRIS, BIOLÓGIAI 
ÉS VEGYI) VÉDELEMBEN ELFOGADOTT SZÍNVONALAT

Terméktanúsítás: NIOSH TC-84A-3847.
Az EN136 és a NATO szabványoknak is megfelel.
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SZEMBEN A VESZÉLLYEL

A páratlanul megbízható, biztonságos és felhasználóbarát Scott M’95 gázálarc a 
legmagasabb színvonalat képviseli a modern CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai 
és nukleáris) védelem terén.  A használóik által igen kedvelt M’95 gázálarcot 
úgy tervezték, hogy harc során védelmet nyújtson a legválságosabb veszély- és 
stresszhelyzetekben is.

Az M’95 gázálarcot világszerte használják, többek között a Finn Védelmi 
Erőknél és számos más katonai testületnél, első beavatkozó csapatoknál, 
rendvédelmi szerveknél, nemzeti gárdáknál, a haditengerészetnél és a 
tengerészgyalogságnál.

SCOTT M’95 NBC GÁZÁLARC
 KIEMELKEDŐ VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
A pontos illeszkedés és a kényelem 65 év tapasztalat, a légzésvédelem 
terén megjelent legutóbbi újítások és a csúcstechnológiát alkalmazó 
mérnöki tudás ötvözésének eredménye.

 KIMAGASLÓ FELHASZNÁLÓI KÉNYELEM
A Scott M’95 maszk viselete kényelmes, még hosszú, kimerítő 
terepgyakorlat esetén is. 

 NAGY ELLENÁLLÁSÚ ANYAGOK
A Scott M’95 gázálarc kiváló minőségű anyagokból készül, ami nagyon 
nagy jelentőséggel bír extrém terepi körülmények között, és ellenállóvá 
teszi a fertőtlenítési eljárásokkal szemben is.

 CÉLSZERŰ KIVITELEZÉS ÉS KONSTRUKCIÓ
A terméket extrém körülmények közötti használatra tervezték, 
mindemellett karbantartása és működtetése egyszerű.

 MAGAS SZINTŰ KOMPATIBILITÁS
A Scott M’95 gázálarc kompatibilis hadműveletek során alkalmazott 
harcászati felszerelésekkel.

 KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Az M’95 maszk karbantartása egyszerű, könnyű szétszedni és összerakni  
a fő alkatrészeket. 
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 CÉLSZERŰ KONSTRUKCIÓ
Az arcrész mindkét oldalán található szűrőcsatlakozó, ezért akár bal • 
kézzel, akár jobb kézzel lehet működtetni.
A hat ponton rögzített fejpánt biztosítja, hogy az álarc szorosan • 
illeszkedjen.
A maszk és a csatlakozó ütődésálló • 
kialakítása megelőzi a balesetből eredő 
arcsérüléseket.
A gyógyszemüveg kerete könnyen • 
rögzíthető egy, a maszk belsejében 
található csatlakozóponthoz, így a keret 
stabil marad bevetési helyzetben is.
A kilélegzett levegő kering a • 
maszk belsejében, így hatékonyan 
megakadályozza a lencsék 
bepárásodását.
A kettős lencsének és az archoz közel • 
illeszkedő konstrukciónak köszönhetően a maszk kiváló - 80% feletti 
- lefelé irányuló és vízszintes látóteret biztosít.
A két lencsés kialakításnak köszönhetően, a maszkot hosszanti • 
irányban félbe lehet hajtani, hogy kis helyen, a maszkhoz való tokban 
lehessen tárolni.

 NAGY ELLENÁLLÁSÚ ANYAGOK
A Scott M’95 gázálarc minőségi anyagokból készült, hogy extrém 
körülmények között is lehessen használni, és elbírja a durva fertőtlenítést.

A speciálisan kifejlesztett halobutil elasztomer arcrész kiemelkedő • 
ellenállású ismert vegyi, biológiai, nukleáris és radiológiai 
vegyületekkel szemben. 
A Scott M’95 maszk ellenálló a magas hőmérséklettel, a gőzzel és • 
az ózonnal szemben; ugyanakkor kiváló védettséget biztosít számos 
veszélyes vegyülettel szemben is.
A szilikon belső maszk nem vált ki allergiás bőrreakciót.• 
A torzításmentes és tartós poliamidból készült lencsék rendkívül • 
szilárdak, és kiváló fényáteresztést tesznek lehetővé

 KIEMELKEDŐ VÉDELEM ÉS BIZTONSÁG
A korszerű, számítógépes technológiával kialakított modell pontosan 
illeszkedik és kényelmes viselet. Az anatómiai pontosság nagyszámú 
arcminta feldolgozásának köszönhető. 

A halobutil elasztomerből készült álarc kiemelkedő védelmi • 
képességét éles körülmények között tesztelték, ellenáll olyan 
vegyületeknek is, mint a szarin és a mustárgáz.
Az optimális illeszkedés és a biztonság érdekében két méretben • 
kapható.
A gázálarcot könnyen és gyorsan - mindössze 10 másodperc alatt • 
- lehet felrakni és levenni.
A sokféle Scott NBC szűrő védelmet nyújt minden ismert kémiai • 
és biológiai, radiológiai illetve nukleáris harci vegyülettel, továbbá 
olyan veszélyes részecskékkel szemben, mint a mikroorganizmusok. 
(Ld. a 6. és 7. oldalt).

 KIMAGASLÓ FELHASZNÁLÓI KÉNYELEM
A rendkívül alacsony légzési ellenállásnak köszönhetően a Scott M’95 
maszkot még hosszantartó használat esetén is kényelmes viselni.

Könnyű: a maszk súlya mindössze 460 g.• 
A speciális, kis méretű, szilikonból készült belső maszk minimálisra • 
csökkenti a CO2 tartalmat, ennélfogva kiküszöböli a fáradtságot.
A beépített ivócső higiénikus és kényelmes folyadékbevitelt biztosít, • 
a dupla csavaros csatlakozó pedig kompatibilis a speciális M’95 és a 
közönséges műanyag palackkal is.
A kilégző csatorna lefelé irányuló, praktikus kialakításának • 
köszönhetően a nedvesség-eltávolítás hatékony.
Az optimális kommunikáció érdekében az álarcon védett • 
beszélőmembrán található.
A poliészter hevedernek köszönhetően viselete kényelmes, és • 
gyorsan felvehető.

CÉLSZERŰ KONSTRUKCIÓ
Az arcrész mindkét oldalán található szűrőcsatlakozó, ezért akár bal •
kézzel akár jobb kézzel lehet működtetni
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 KÖNNYŰ KARBANTARTÁS
Az M’95-ös maszk karbantartása rendkívül egyszerű, nagyon könnyű 
ugyanis kivenni és visszarakni a fő kilégzőszelepet. A szelep ellenőrzéséhez 
és cseréjéhez nem szükséges semmilyen eszköz. A könnyű karbantartás és 
az egyszerű elsajátítás érdekében minden cserealkatrész különböző színnel 
van jelölve, hogy a fő alkatrészeket könnyen fel lehessen ismerni. Az álarc 
kialakításából adódóan a fertőtlenítése is könnyű.

SCOTT M´95

A rendfenntartó szervek számára kialakított légzésvédő felszerelésnek 
nagyon megbízhatónak, ugyanakkor rendkívül kényelmesnek kell lennie 
használója számára, hogy a működési hatékonyság maximális legyen. A 
Scott M’98 gázálarc felülmúlja a rendőrség, az első beavatkozó csapatok 
és a mentőosztagok által használt felszerelések szigorú követelményeit. A 
halobutil arcrész védelmet nyújt vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris 
veszélyek (CBRN) esetén éppúgy, mint tüntetők oszlatásakor használt 
anyagokkal szemben. Kompakt méretének köszönhetően egyszerűen lehet 
rendőrségi sisakhoz és szemvédőhöz csatolni.

M’98 GÁZÁLARC
RENDFENNTARTÓ SZERVEK SZÁMÁRA

Az M’98 teljes arcot fedő gázálarc megfelel az EN136 szabvány besorolás szerinti 3. 
osztályának, a CE tanúsítás száma: 0501084/ BGIA 31, 2005. november. CE 0121. 

ie 
A 
ok 

A
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SCOTT M´98

 MAGAS SZINTŰ KOMPATIBILITÁS
Egyszerű kialakításából adódóan, a Scott M’95 gázálarc kompatibilis 
hadműveletek során alkalmazott harcászati felszerelésekkel, mint pl. 
különböző lőfegyverek, célkeresők, optikai rendszerek és kommunikációs 
eszközök, harci vegyületek elleni védőruházat, az összes kapható katonai 
sisak és rohampajzs. Kompatibilis a NATO által használt, 40 mm-es, 
menetes NBC szűrőbetét tokkal.

AZ M’95 GÁZÁLARC MŰSZAKI ADATAI
Anyagok 
Arcrész Halobutil elasztomer
Belső maszk Szilikon
Szelepkorongok Szilikon
Látómezők Poliamid
ejpánt és védőháló Poliészter (PES) borítású elasztán (20 

denes Lycra) nyúlékony, latex-mentes 
(bírja a gőzsterilizálást). Poliamid (PA) 
heveder

Szemüvegkeret Poliamid (PA)
Palack HPDE, védelem NBC anyagokkal szemben 

> 48 óra
Védelmi tényező > 10 000
Védelem CBRN 
anyagokkal szemben

> 48 óra

Légzési ellenállás
Ha a belégzés 
30 l/perc

< 0,45 mbar

Ha a belégzés 
95 l/perc

< 1,0 mbar

Ha a kilégzés 
160 l/perc

< 1,2 mbar

Széndioxid tartalom: < 0,45 % 
Látótér > 80 %
Folyadékbevitel 250 ml/perc
Hőmérséklet 
tartomány:

–30 °C -tól +70°-ig

Eltarthatóság 20 év
Szűrő beillesztése NATO menet (STANAG 4155/ EN 148), 

40 mm-es átmérő
Súlya
Maszk
Szűrővel

460 g
720 g
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Az ivópalack űrtartalma 1 liter. A kupak a 
palackhoz van rögzítve, övre rögzítés céljára 
csatot is tartalmaz. CBWA rezisztens, HD 
polietilén. 

Tartós poliamidból készült optikai betét, 
amibe a dioptriás lencse kerül.

Harcászati hordozó táska a gázálarc és 1-2 szűrő számára. Mérete (magasság 
x mélység x szélesség) 26 x 14 x 20 cm. A táska anyaga poliuretán (PU) és 
bevont poliamid (PA). Tépőzáras biztonsági szalag. Poliamid anyagú hordozó 
pánt. Akár váll-, akár övtáskaként is lehet használni.

Polietilén (PE) tároló doboz a maszk és a 
szűrő számára. Méret 25 x 14 x 17.5 cm. 
Pamut pánt.

A Protester áteresztést vizsgáló készülékkel 
egyszerűen és megbízhatóan tesztelheti a teljes 
álarc áteresztését, illetve szorosságát. Ha a 
tesztelő fejhez közel emeljük az álarcot negatív 
nyomás alakul ki.

SCOTT M´95

 CIKKSZÁMOK
012581  NBC Maszk M’95 M, standard méret, ivószerkezettel
012585  NBC Maszk M’95 S, kis méret, ivószerkezettel
012584  NBC Maszk M’95 S, standard méret, beszélőmembránnal,  
 ivószerkezettel és palackkal
Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy az M’95 gázálarcot kizárólag a Finn 
Védelmi Minisztérium által jóváhagyott felhasználóknak szállítjuk 
ki. A felszerelés használójának végfelhasználói igazolást kell kiadnia.

 KIEGÉSZÍTŐK
012551 Szemüvegtok
012549 Ivószerkezet kupakja a maszkon
012547 Az ivószerkezet szájrésze
012552 Palack
012561 Kupak a palackhoz
010185 Kemény műanyagból készült hordozó táska
012595 Hordozó táska a maszk és a szűrő számára
141080 Protester áteresztést vizsgáló készülék

Könnyen használható kiegészítők: hordozó táska, műanyag tok, 
ivópalack, szemüvegtok és a viselő fi ttségének megállapítására 
szolgáló felszerelés.
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NBC VÉDELEMRE KIALAKÍTOTT 
SCOTT SZŰRŐK

Az M’95 álarchoz a Scott termékcsalád NBC, polgári 
védelem és ipari használatra való szűrőbetéteinek 
széles választéka kapható. Az EN, NIOSH és NATO 
szabványoknak megfelelően kialakított szűrők nagy 
kapacitásúak, és alacsony légzési ellenállással 
rendelkeznek. A Scott 40 mm-es CBRN szűrőbetéteket 
úgy alakították ki, hogy védelmet nyújtsanak az életet 
és egészséget közvetlenül nem veszélyeztető, illetve 
oxigénhiányos körülmények között minden ismert 
veszélyes anyaggal, továbbá számos egyéb veszélyes 
gázzal, gőzzel és részecskével szemben.
 
A Scott NBC szűrők védelmet nyújtanak:
minden ismert vegyi és biológiai harci vegyülettel, úgymint pl. 
a mustárgáz, ciángáz, arzén és foszgén, szarin és más egyéb 
ideggáz; tüntetők oszlatásához használt gázok, mint a CN, CS; 
ezen kívül radioaktív és nagyon mérgező részecskék, aeroszolok és 
mikororganizmusok; baktériumok és vírusok; valamint számos mérgező 
ipari gázzal és gőzzel szemben (a 2004-es, ABE-P3 típusú, EN14387 
szabványnak megfelelően), olyan szerves gázok és gőzök, mint a klór, 
hidrogén-cianid, kénsav, kéndioxid és egyéb savas gázok és gőzök.
 
042570 NBC 22 A2B2E1-P3 
Védelmet biztosít CBRN és tüntetők ellen alkalmazott anyagokkal; 
szerves, szervetlen és savas gázokkal és gőzökkel; mérgező és 
radioaktív részecskékkel, baktériumokkal és vírusokkal szemben.
 
042568 CF 32 A2B2E2K2-P3 NBC
Védelmet biztosít CBRN és tüntetők ellen alkalmazott anyagokkal; 
szerves, szervetlen, illetve savas gázokkal és gőzökkel; ammóniával 
és szerves ammónia származékokkal; mérgező és radioaktív 
részecskékkel; baktériumokkal és vírusokkal szemben.
 
Megfelel az EN 14387: 2004 és 143 szabványnak. CE 0121. A 
szűrők megfelelnek a jelenlegi NIOSH/USA szabványoknak.

NBC 2200 POLICE CN/CS SZŰRŐ 
Védelmet nyújt tüntetés oszlatására használt anyagokkal, pl. könnygáz, 
CN, CS, továbbá szerves és szervetlen savas gázokkal és gőzökkel, 
ammóniával és szerves ammónia származékokkal, nagyon mérgező, 
radioaktív szilárd és folyékony részecskékkel, baktériumokkal és 
vírusokkal szemben.  Az NBC2200 ideális tüntetés oszlatásához, 
különleges kommandó, illetve a belföldi harckészültséget igénylő 
műveletekhez, azaz igen praktikus a mai változó világban. A krómmentes, 
az egyesült-államokbeli egyedi szabványoknak is megfelelő NBC 
2200 rendőrségi szűrőbetétet olyan első beavatkozó csapatok számára 
fejlesztették ki, amelyek ki vannak téve tüntetés oszlatásához használt 
mérgező vegyületeknek, a vegyi hadviselés vegyszereinek és nukleáris 
veszélynek
 

6

Cikkszámok:
042570 CF 22 NBC A2B2E1-P3 (szavatossági idő: 10 év)
042568 CF 32 A2B2E2K2-P3 típusú NBC szűrő (szavatossági idő: 10 év)
045125 NBC2200 POLICE CN/CS SZŰRŐ

Megfelel az EN 14387: 2004 és 14
szűrők meggggggggggggggggfelelnek a jelenlegi NIIOSH/USA szabványoknak.NI

NBC FILTERS
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CF22 NBC szűrő 
zársapka és dugó

Aluminium fóliacsomag. 
(A Scott Health & Safety fenntartja 
a jogot, hogy más színû fóliát használjon)

7

NBC FILTERS

AZ NBC 22 SZŰRŐ MŰSZAKI ADATAI
  Mérete
  Súlya 260 g
  Magassága 90 mm
  Átmérője 110 mm
  Űrtartalma 220 ml
  Nyílásának átmérője 55 mm
  Menet 40 mm NATO STANAG 4155/ EN 148-1
  A részecskeszűrő hatékonysága:
  DOP: 30 l/perc < 0,0003 %
  Paraffi nolaj: 95 l/perc < 0,003 %
  NaCl: 95 l/perc < 0,001 %
  Gázszűrő teljesítménye:
  Széntetraklorid CCl4 (0,5 vol%) 52 perc
  Klór Cl2 (0,5 vol%) 23 perc
  Kénhidrogén H2S (0,5 vol%) >120 perc
  Hidrogén cianid HCN (0,5 vol%) 57 perc
  Kéndioxid SO2 (0,5 vol%) 40 perc
  Légzési ellenállás
  30 l/perc esetén < 1,3 mbar
  95 l/perc esetén < 4,5 mbar
  Egyéb adatok
  Burkolat Megerősített poliamid
  Mindkét vége zársapkával van ellátva. PE zársapka és PP (menetes) dugó
  Eltarthatóság 10 év (a gyári csomagolásban)
  Tárolási hőmérséklet -10 ºC … +50 ºC (gyári csomagolásban)
  Tárolási nedvesség 95% RH alatt
  Hőmérséklet tartomány használat közen 0 ºC …50 ºC ajánlott
  Páratartalom, használat közben 75% alatt ajánlott
Alkalmazás előtt nézze meg a használati utasítást.

148-1
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éppúgy, mint a CBRN szűrővel ellátott gázálarcot, abban az esetben lehet 
használni, ha az anyagok jellege és a levegőbeli koncentrációja ismert, 
illetve ha elegendő a levegő oxigéntartalma (18-23%).

A Scott • M’95 és 
M’98 gázálarcokat 
CBRN anyagok elleni 
védelemre tervezték, 
a fegyveres erők, a 
rendfenntartó szervek 
és a polgári védelem 
hatóságai számára.

 KÜLTÉRTŐL FÜGGETLEN 
 LÉLEGEZTETŐ  KÉSZÜLÉK

A VÉDELEM KIVÁLASZTÁSA
Három fő fajtája van a különböző • 
veszélyhelyzetekben használt légzésvédelmi 
felszereléseknek:Kültéről független lélegeztető 
készülékNegatív nyomás alatt működő légzésvédő 
(betétes légzésvédő)
Motoros vagy motorral segített szűrőeszköz (motoros • 
légtisztító légzésvédő)

Egyesült Kiráyság: 
Scott Health & Safety Ltd 
Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale
Lancashire, WN8 9RA
ENGLAND 
Vevőszolgálat: 
Tel: +44 (0)1695 711711 
Fax: +44 (0)1695 711772

További információk az alábbi címeken találhatóak:

Finnország:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa
FINLAND
Vevőszolgálat: 
Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
Email: fi n-sales@tycoint.com
www.scottsafety.com

Az SCBA (kültértől független légzésvédő) tiszta, a környezet levegőjétől 
független levegőt biztosít a használó számára. Lélegeztető készülékre 
akkor van szükség, ha a veszély jellege (az anyag típusa és koncentrációja 
nincs meghatározva) vagy oxigénhiányos a levegő.

A Scott lélegeztetőt extrém körülmények közötti használatra • 
tervezték, mint pl. tűzoltás, első beavatkozó és különleges kommandó 
műveletek.  A Scott SCBA csúcstechnológiájú védelmet nyújt a mai 
világ fenyegetéseivel szemben.

Más légzésvédő eszközök, mint pl. az egész álarcos 
motoros légzésvédő, biztonságos légzésvédelmi megoldást 
jelentenek fertőtlenítést vagy tisztítási műveleteket 
végző mentőcsapatok számára abban az esetben, ha a 
fertőző anyagok ismertek; ez a fajta gázálarc megfelelő 
szennyeződések eltávolítására.

A Scott • Profl ow és a Tornado T-Power motoros 
légtisztító légzésvédők használata a polgári 
védelemben igen praktikus, hiszen egy ventillátoros 
megoldás segítségével hideg levegőt biztosítanak, 
növelve ezzel a tartósságukat.

A megfelelő típusú légzésvédelmi felszerelés kiválasztása attól függ, hogy 
milyen körülmények között fogják használni, ezen kívül be kell tartani a 

helyi hatóságok szigorú előírásait.

 MOTOROS GÁZÁLARCOK

 EGY NEGATÍV NYOMÁS ALATT 
 MŰKÖDŐ LÉGZÉSVÉDŐT,
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