3M Sikkerhedsprodukter
3M™ G500 Multisystem

Multisystem til industri
Varenummer

Beskrivelse

G500V5FH510-GU

Multisystem, kombination med visir 5F-11 og
3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn

G500V5F-GU

Multisystem, kombination med visir 5F-11, uden høreværn.

Reservedele og tillbehør
Varenummer

Beskrivelse

G500-GU

Multisystem, gult

5F-11

Visir, PC, klart

V6E

Integrerede beskyttelsesbriller, klar

V6B

Integrerede beskyttelsesbriller, grå

V6C

Integrerede beskyttelsesbriller, gul

HYG50

Svedbånd, plastik

V6C Gul

V6B Grå

V6E Klar

Beskyttelse og

G500-GU

komfort
G500 Multisystem

Teknisk information
5F-11
Visir 5F-11
Polykarbonat:

Anti-dug (anti-dug behandlet på begge sider)

Vægt: 		

138 g

Mærket:		

Mekanisk resistens

		

B = Slag med middel energi (120 m/s)

HYG50 Svedbånd, plastik

		Gældende applikationer
		

3 = Væsker (stænk)

		
Multisystem G500
Vægt: 		

242 g (uden visir og høreværn)

AF = Anti-Fog (Anti-dug)
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Skaber sikre arbejdsforhold

3M™ G500 Skovarbejdersæt (G500V5CH510-OR)

Multisystem til skovarbejde
Varenummer

Beskrivelse

G500V5CH510-OR

Multisystem med netvisir 5C-1 i rustfrit stål og
3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn

G500V5JH510-OR

Multisystem med ætset netvisir 5J-1 i rustfrit stål og
3M™ Peltor™ Optime™ I høreværn

Reservedele og tilbehør

Beskyttelse og
komfort
i krævende omgivelser

3M™ G500 Multisystem er en alsidig og bekvem løsning for brugere som behøver beskyttelse af både hørelse og
ansigt. Nyt og smart design gør det enkelt at kombinere multisystemet med øvrige sikkerhedsprodukter fra 3M,
såsom visir, integrerede beskyttelsesbriller og passive høreværn eller kommunikationsløsninger.

Integrerede beskyttelsesbriller
For øget øjenbeskyttelse kan
G500 kombineres med integrerede
beskyttelsesbriller (V6*), som findes
med klar, gul eller grå linse.
Pandeskjold
Med ventilation for bedre komfort.
Pandeskjoldet fungerer som en
kabelholder for kombinationen med
Peltors høreværn med kommunikation.

Netvisir
5C-1 (rustfrit stål) er godkendt til beskyttelse mod
højhastighedspartikler 12m/s (S) af SS-EN1731.
Høreværn
Takket være hovedbåndets robuste design, så kan
G500 anvendes både med og uden høreværn. Rillen er
30 mm og passer til Peltors P3E-hjelmfæste.

Stilleskrue
Denne løsning med ergonomisk
designet nakkestøtte gør anvendelse
i længere tid med vedvarende
komfort mulig. Stilleskruen er
fremstillet af TPE-materiale for at
give det bedste greb.

Justering af hovedbånd
Tre muligheder for justering
af højden.

Beskrivelse

5B

Visir, net af polyamid

5C-1

Visir, net af rustfrit stål

5J-1

Visir, net af rustfrit stål, ætset

V6C

Integrerede beskyttelsesbriller, gul

V6B

Integrerede beskyttelsesbriller, grå

V6E

Integrerede beskyttelsesbriller, klar

HYG50

Svedbånd, plastik

Justering af hovedbånd
Otte muligheder for justering og tilpasning til
hovedet.

Hovedbånd
Robust design for at kunne montere
høreværn.

5B Netvisir

Optimal beskyttelse
3M™ G500 er et robust og brugervenligt multisystem, som beskytter ansigtet. Multisystemet kan
anvendes med mange forskellige typer visir for at leve op til kravene for de fleste arbejdsopgaver
indenfor både skov- og industriarbejde.

Effektiv beskyttelse i krævende omgivelser

Varenummer

5C-1 Netvisir

Teknisk information
Visir 5B
Polyamid net:

ø 0,3 1,0 x 1,0 mm

Muligheden for at kombinere flere forskellige sikkerhedsprodukter gør, at vores

Målet har været at udvikle visirer i den bedst mulige kvalitet, og det er årsagen til den ekstra gode

Lysreduktion:

45%

multisystem fungerer i de mest krævende miljøer og til de hårdeste opgaver.

beskyttelse mod slag både forfra og fra siderne. Der er også lagt særligt vægt på at sikre brugeren

Vægt: 		

45 g

3M™ G500 Multisystem giver god modstandsdygtighed overfor slagpåvirkning

maksimalt udsyn og en god komfort.

kombineret med et stort synsfelt og høj komfort for brugeren.

Alsidighed

Byg dit eget system

3M™ G500 Multisystem er designet for at kunne anvendes med passive høreværn eller høreværn

3M hjælper dig med at bygge dit eget system, så du kan beskytte dit ansigt

med kommunikationsløsninger. Det er en smart løsning for den som behøver beskyttelse af ansigt og

og din hørelse. G500 Multisystem er produceret for at kunne tilpasses med

hørelse, men ikke har behov for en hjelm. Det brede sortiment af visir og høreværn muliggør mange

forskelligt tilbehør; integrerede beskyttelsesbriller, klart visir og netvisir, passive

forskellige kombinationer for anvendelse indenfor mange forskellige dele af industrien.

høreværn eller høreværn med kommunikationsløsninger. Brugeren har mulighed

Systemet kan tilpasses helt efter individuelle behov, og bibeholder beskyttelsesgraden og den gode

for at benytte tilbehøret hver for sig eller kombineret efter behov.

komfort. G500 Multisystem er ideelt for mange brancher, fx til produktion,
landbrug og parkarbejde.

Gennemtænkt konstruktion

Standarder & godkendelser

Foruden et moderne og tiltalende design så har det nye multisystem en robust og
slidstærk konstruktion. Ved at bruge mindre af bløde materialer klarer produktet
både slid og en hård behandling godt. Derudover sikrer det en lang levetid for
produktet, og pålidelig støjdæmpning når det anvendes sammen med passive
høreværn eller kommunikationsløsninger.

3M™ G500 Multisystemets forskellige kombinationer klarer kravene i det Europæiske Direktiv
3M™ G500 Industrisæt (G500V5FH510-GU)
Denne kombination viser 3M™ G500 Multisystem med klart visir i
polykarbonat.

5J-1 Netvisir

HYG50 Svedbånd i plastik

Visir 5C-1
Rustfrit stålnet:

ø 0,24 2,5 x 1,8 mm

Lysreduktion:

24%

Vægt: 		

54 g

Visir 5J-1
Ætset rustfrit stålnet: area 1: 4,0 x 1,5 x 0,15 mm
		

area 2: 3,8 x 1,4 x 0,15 mm

		

area 3: 3,7 x 1,3 x 0,15 mm

Lysreduktion:

area 1: 17%

		

area 2: 28%

		

area 3: 37%

Vægt: 		

53 g

V6C Gul

V6B Grå

89/686/EEC og er derfor CE-mærket. Det klare visir er testet ud fra SS-EN166:2001. Netvisiret er
testet op mod SS-EN 1731:2006. Produktet er testet af FIOH, Finnish Institute of Occupational Health,
Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, Finland Notified body #0403.

V6E Klar

