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Door de nieuwste state-of-the-art in maskertechnolgie toe te passen creëert
het MSA Ultra Elite volgelaatsmasker een nieuwe standaard in kwaliteit, 
daarbij direct geïnspireerd door zijn voorganger – de MSA 3S.

Door de combinatie van praktische ervaring met modern design biedt het 
een hoger niveau in prestaties in  adembescherming.

De Ultra Elite is in nauwe samenwerking met veel brandweerdiensten en 
grote industriële organisaties ontwikkeld voor gebruik in normale en positieve
drukmodi.

Alle Ultra Elite maskers zijn goedgekeurd volgens EN 136 klasse 3.

Hoog comfort
■ hoog draagcomfort dankzij ergonomisch ontwerp

■ 5-punts bandenstel

■ gemakkelijk aan- en uitdoen

■ uitstekende spraakoverdracht

■ lage inadem- en uitademweerstand

Optimaal perspectief
■ een zichtscherm met een brede, vertekeningsvrij gezichtsveld

■ een uniek luchtstroom ontwerp voorkomt beslaan van het zichtscherm

Verschillende toepassingen
■ Alle industrieën

■ Brandweer

■ Burgerbescherming

■ Bijzondere gebieden: een optimale pasvorm bij het gebruik 
van een chemiepak

Breed aanbod
■ Verkrijgbaar in meer dan 40 verschillende versies om bij je toepassing 

te passen [zie het overzicht op de volgende pagina’s voor de meest 
populaire]

■ Verschillende versies van bandenstellen: rubber, siliconen, Nomex 
EZ-don, adapters voor masker-helm-combinaties- – masker-helm-
combinatie zorgt voor een snelle en betrouwbare bevestiging 
(zie brochure 05-432.2 NL)

■ Breed aanbod van accessoires

Perfect in totale 
omhullende pakken adoor
het ergonomische ontwerp

Unieke MSA adapters voor
masker-helm combinaties

Verkrijgbaar in standaard
en klein formaat

EZ (Easy Don) Nomex 
bandenstel

Zichtscherm met vervor-
mingsvrij ontwerp voor een
uitstekend gezichtsveld
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Beschrijving

1. Het vizier
zorgt voor een gezichtsveld van praktisch 100%. Ter verbetering
van de chemische en mechanische bestendigheid is de ruit 
standaard aan beide zijden met silicaat gecoat.

2. Het binnenmasker
zorgt voor een gunstige ademluchtgeleiding (hierdoor wordt
beslaan van de binnenzijde van het vizier voorkomen, en ontstaat
er slechts een geringe dode ruimte). Vorm en uitvoering zijn bij-
zonder comfortabel.

3. Het Spraakmembraam
biedt uitstekende spraakoverdracht.

4. De Connector
behuist de inadem- en uitademventielen, het spraakmembraan en
de standaard koppeling of snelkoppeling. Vervangen van de 
complete koppeling (bijv. bij het overschakelen van normaal naar
positieve druk) is eenvoudig en snel gedaan. Het deksel van het
uitademventiel is scharnierend onverwijderbaar.

5. Het bandenstel
maakt snel op- en afzetten van het masker mogelijk zonder dat
instellen vooraf nodig is. Ook onder de veiligheidshelm wordt een
drukloze pasvorm gerealiseerd. Met de draagband kan het masker,
gereed voor gebruik, voor de borst worden gedragen.

6. Het gelaatssscherm
heeft een zeer comfortabele enkele afdichtingsflens. Deze is be -
schikbaar in rubber – zwart of siliconen – geel. In standaardmaten
of in rubber met klein gelaatsscherm (voor kleine hoofdmaten).

7. Het kinstuk
heeft veel ruimte oor alle gezichtsvormen en -maten.
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Ultra Elite en a
Positieve druk

Maskerversie
& art.nr.
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& art.nr.:

Legenda:



Ultra Elite-Silicone
D2056718

Ultra Elite-H-F1
10045891

Ultra Elite-H-F1 small
10045892

Ultra Elite
D2056700

Ultra Elite small
D2056779

Ultra Elite-EZ
D2056770

Ultra Elite-EZ small
D2056780

Ultra Elite met transponder
10013876

Ultra Elite-PF
D2056741

Ultra Elite-PF small
D2056785

Ultra Elite-PF-EZ
D2056771

Ultra Elite-PF-EZ small
D2056781

Ultra Elite-PF-Silicone
D2056763

Ultra Elite-H-PF-F1
10045893

Ultra Elite-H-PF-F1 small
10045894

M 45 x 3 schroefdraadverbinding (EN 148-3)
Volgelaatsmaskers voor twee-weg ademhaling met veerdruk 

uitademventiel. Voor onafhankelijke ademluchttoestellen met 
geschikte positieve ademautomaat.

Ronde schroefdraad Rd 40 verbinding (EN 148-1)
Volgelaatsmaskers voor twee-weg ademhalen (inadem- en uitademventiel).

Voor ademluchtfilters, ademluchttoestellen en ademluchtsysteem en turbo filteringtoestellen.

Normale druk

ademautomaten – Bestelinformatie
Positieve druk

LA 96-N
D4075852

LA 88-N
D4075960

AutoMaXX-N
10023686

LA 96-AE
D4075851

AutoMaXX-AE
10023687

EZ = Easy-Don Nomex bandenstel       ·       H-F1 = Voor F1 helm       ·       PF = Connector M 45 x 3       ·       PS = MSA Quick Connector voor LA 88- en LA 96-AS        ·        MaXX = MSA Quick Conn



Ultra Elite-PS
D2056751

Ultra Elite-PS small
D2056789

Ultra Elite-PS met transponder 
10026552

Ultra Elite-PS-MaXX 
10031385

Ultra Elite-PS-MaXX small
10031383

Ultra Elite-PS-Silicone
D2056764

Ultra Elite-PS-MaXX-Silicone
10031384

Ultra Elite-H-PS-F1
10045897

Ultra Elite-H-PS-F1 small
10045898

Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1
10045899

Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1 small
10045910

MSA plug-verbinding
Volgelaatsmaskers voor twee-weg ademhaling met MSA snelkoppeling. 

Voor onafhankelijke ademluchttoestellen met geschikte positieve druk ademautomaat.

Ultra Elite-PS-EZ
D2056772

Ultra Elite-PS-EZ small
D2056782

Ultra Elite-PS-MaXX-EZ
10031382

Ultra Elite-PS-MaXX-EZ small
10031381

AutoMaXX plugverbinding
Volgelaatsmaskers voor twee-weg ademhaling met veerdruk 

uitademventiel. Voor ademluchttoestellen met AutoMaXX-AS positieve
druk ademautomaat.

LA 96-AS
D4075850

LA 88-AS
D4075906

AutoMaXX-AS
10023688

nector voor AutoMaXX-AS        ·        Small = Voor smalle gezichten



Rubberen maskerlichaam
Standaard model met spreekmembraam
en draagriem. 2-weg adem systeem
(inadem- en uitademventielschuif )

Silicone (Geel)
Ontwerp als standaard model maar met
maskerlichaam, neusstuk en een harnas
van silicone. Silicone wordt bijzonder
goed door de huid verdragen en is ozon-
en UV-stralingbestendig.

Maskers voor Masker-helm-
combinaties met MSA GALLET 
F1 Helmen
MSA biedt ook oplossingen voor andere
helmen van fabrikanten van verschillende
brandweerhelmen. 

Voor meer informatie over masker-helm-
combinaties, zie folder 05-431.2.

Ademautomaat
Dit overzicht toont alleen een selectie.

Zie voor verdere details de brochures:
Ademluchtsysteem voor Industriële
toepassingen 01-102.2 of Modulair
onafhankelijk ademluchttoestelsysteem
voor gebruik door hulpdiensten 
01-103.2.

Maskerversie
& art.nr.

Maskerversie
& art.nr.

Maskerversie
& art.nr.

Versie
& art.nr.:



Accessoires voor Ultra Elite volgelaatsmaskers

Geschikt voor de volgende Ultra Elite Maskers:

Art.nr. Beschrijving Afb. Stand. PF PS H MaXX

10026179 Universele draagbus A ■ ■ ■ ■ ■

(plastic, met wandmontage)

D2056734 Draagbus Elite (Kunststof bus voor opbergen van ■ ■ ■ ■

een Ultra Elite met op geschroefd ademhalingsfilter)

D2055400 Draagtas Elite (Bijvoorbeeld voor het opbergen ■ ■ ■ ■

in een brandweervoertuig) 

D2056730 Maskerbril Elite ■ ■ ■ ■ ■

(kunststof montuur)

D2056733 Maskerbril Elite M B ■ ■ ■ ■ ■

(metalen montuur)

D2056702 Vizierbescherming (10 stuks) ■ ■ ■ ■ ■

D2056701 Laskap Elite C ■ ■ ■ ■

(zonder glazen)

D2055753 Maskerophanghaak (4 stuks) ■ ■

met standaard schroefdraad

D2056735 Maskerophanghaak (2 stuks) ■

met schroefdraad M 45 x 3

D6063705 Masker lekdichtheidstester D ■ ■ ■ ■ ■

D2056703 Afdichtkap Elite ■ ■ ■

(Nodig voor overdruktesten, alle uitvoeringen)

D4074847 Masker lekdichtheidstest adapter ■

voor MSA AutoMaXX plug-in maskeraansluitstuk

D4074890 Masker lekdichtheidstest adapter ■

voor MSA plug-in maskeraansluitstuk

10035659 Masker lekdichtheidstest adapter ■

voor MSA AutoMaXX plug-in maskeraansluitstuk

D1070712 Adapter Rd 40 x 1/7 ■

(Insteek voor filteradapter ten behoeve van MSA
volgelaatsmaskers met snelkoppeling

10039412 Adapter AutoMaXX E ■

(Insteek voor filteradapter voor volgelaatsmaskers 
met MSA AutoMaXX snelkoppeling

D2055765 AUER Desinfectie 90 (2 liter) ■ ■ ■ ■ ■

D2055766 AUER Desinfectie 90 (6 liter) ■ ■ ■ ■ ■

10032164 MSA AUER klar-pilot ■ ■ ■ ■ ■

Op aan- Radiocommunicatie kit F ■ ■ ■ ■ ■
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MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn 
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
Fax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info@msaned.nl
www.msaned.nl

Wijzigingen voorbehouden

ID 05-418.2 NL/09/10.11

Deze producten worden gedistribueerd door
MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1517
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

MSA Belgium N.V.
Duwijckstraat 17
2500 Lier
België
Tel. +32 (0)3 491 91 50
Fax +32 (0)3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be
www.msa.be




