Helmet hjelmserie

Verdifull informasjon for valg av hjelm!
Brannvesen som skal anskaffe nye brannhjelmer konfronteres med mange spørsmål. Hva er
gjeldende standard for brannhjelmer? Hvilke faktorerer bør tas hensyn til ved valg av hjelm?
Hva er forskjellem mellom en “Type A” og en “Type B” hjelm? Hvilken hjelmtype er best egnet til
hvilken innsats?
Ikke bare må standardene overholdes, men hjelmen skal også være behagelig å ha på. Den
skal ikke forårsake trykk på noen del av hodet, skal kunne tilpasses enhver hodestørrelse,
og selvfølgelig også se bra ut. Dessuten, bør ikke hjelmen underkastes en avgrenset levetid.
Disse viktige punktene utgjør en lange rekke krav som må tas hensyn til.

Rett hjelm til enhver type innsats!
Som basis er det viktig å vite følgende: EN 443:2008 differensierer mellom “Type A” og “Type
B” hjelmer:
•
•

“Type A” hjelm

Hjelmer “Type A” har halvt (1/2) eller trekvart (3/4) skall. Med dette menes det at det ikke
dekker hele hodet, men stopper ved ørehøyde. Se bildet av “Type A” hjelmen.
Hjelmer “Type B” har helt skall, et skall som rekker helt til haken og derved dekker hele
hodet til brukeren; som vist på bildet “Type B” hjelm til høyre.

HEROS hjelmer er idelle for enhver innsats.
Rosenbauer tilbyr både “Type A” og “Type B” hjelmer. Den kjente HEROS-xtreme, som er godt
etablert på markedet, er en model med helt skall og dermed en “Type B” hjelm, er idell i kombinasjon med røykdykkerapparat.
Den nye HEROS-smart er en “Type A” hjelm med betydelig kortere skall enn HEROS-xtreme.
HEROS-smart har mange av de utprøvde detaljene til sin storebror, som den utvendige størrelsesjusteringen med skruen bak på hjelmen. Denne gir spesielle fordeler under innsats med
røykdykkerapparater (større hodeomkrets med røykdykkerhette og eventuelt maskestropper),
eller under arbeid med hodet ned (trafikkulykker, fastklemte personer). Noen vridninger er alt
som trengs for å stramme eller løsne hjelmen slik at den sitter perfekt.

“Type B” hjelm

I tillegg kan begge HEROS hjelmene utstyres med beskyttelsesbrille. I tillegg til det store ansiktsvisiret kan det monteres en beskyttelsesbrille som oppfyller EN 14458. Beskyttelsesbrillen
kan brukes som beskyttelse under arbeid, og kan trekkes ned over vanlige briller.

HEROS hjelm tilbyr det rette lys.
HEROS-xtreme har en spesiell fordel i form av den unike hjelmlykten, denne lykten settes lett
inn i holderen og er dermed fullstendig integrert. Dermed reduseres muligheten for at lykten
kan hektes fast eller slås av betraktelig.
På HEROS-smart, kan lykten monteres på siden av hjelmen. Det sertifiserte festet monteres
sidelengs og ulike lykter kan monteres.
Detaljert informasjon om HEROS-smart og HEROS-xtreme hjelmer er tilgjengelig i brosjyren.
HEROS hjelmer er idelle for
enhver innsats

