
BRANN- OG REDNINGSKATALOG



Aviation and Survival Support (A-SS), etablert i 2003, er en anerkjent  
distributør og har i løpet av de siste årene entret nødetat markedet.  
 
Vi har siden vår inntreden i brann og redningsbransjen (2017), allerede
rukket å etablere oss som en troverdig partner. 

Vi har blant annet lansert egne produktløsninger innen bekledning (LYNX) 
og kommunikasjon. Vårt engasjement har gitt oss en raskt voksende 
kundemasse, fra nord til sør, og langsiktige samarbeidsavtaler med flere 
anerkjente leverandører og produsenter.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en komplett portefølje, 
så om du ikke finner eksakt det du leter etter, så er det bare å 
ta kontakt.

Vårt mål er å være en seriøs og langsiktig partner med hovedfokus på  
service, kundestøtte og teknisk kunnskap.  

Vi vil alltid holde kunden i fokus og samarbeide for å sikre  
den mest optimale logsitikkmessige, tekniske og operative løsning. 

“
”

OM OSS

SIDE 1



BEKLEDNING

KOMMUNIKASJON

OVERFLATEREDNING

KURS

DIVERSE



BEKLEDNING



SIDE 4

SIDE 5

SIDE 20

SIDE 7 SIDE 8

SIDE 7

SIDE 8



SIDE 5

Materiale:
• Ytterfór Kermel CoreFX
• Membran fra Norafin
• Innerfór 3D strikket struktur av 

Aramid og viskose

Godkjennelser:
• SOLAS:2010
• EN 469: 2005+ A1: 2006/Xf2 Xr2 Y1 Z2

Størrelser:
• S-3XL

SOLAS INTERVENTION

VALIANT 770/775
RØYKDYKKERDRESS

LYNX 777
RØYKDYKKERDRESS

Størrelser:
• XS – 4XL, samt Extra Short, Short, 

Regular, Tall, Extra Tall og 2xTall
• Alle størrelsene er i Unisex
• Totalt 48 størrelser

Godkjenninger:
• EN 469:2020
• EN ISO 13688:2013

• Brannsikkert plagg med to-lags aramid termisk iso-
lasjonsbarriere. Pustende. Ytre skall behandlet med 
vannavvisende overflate.

• Stående krage med borrelås for å beskytte nakken
• Glidelås foran, under stormklaff

Materiale:
• Ytterfór Kermel CoreFX
• Membran fra Norafin
• Innerfór 3D strikket struktur av 

Aramid og viskose

Størrelser:
• XS – 4XL, samt Extra Short, Short, 

Regular, Tall, Extra Tall og 2xTall
• Egne versjoner for damer – totalt 48 

størrelser.
• Totalt 96 størrelser

Godkjenninger:
• EN 469:2020
• EN ISO 13688:2013

*Denne drakten er spesielt designet for norske forhold.
Dvs at den oppfyller kravene til brannløftet
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Material:
• Mörk marinblå av Nomex och 

kevlar - 185 gram
• Kontrastdelen är bomull och
• polyster - 320 gram
• Meta og Para Aramid

Godkjenninger:
• BS EN ISO 13688:2013
• BS EN 1149-5:2018 
• BS EN ISO 20471:2013+A1:2016
• BS EN ISO 11612:2015• BS EN 343:2019
• BS EN 16689:2017 

APOLLO REDNINGSDRESS

LYNX 40 - REDNINGSKJELEDRESS

DEFENDER WILDLAND
SKOGBRANNSDRESS

Godkjenninger:
• EN 20471:2013/A12016 klasse 2
• EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1
• EN 469:2005
• ISO 013688:2013

Størrelser:
• Standard: 48-62
• Spesial: 46+64+66
 
Farger:
• Svart og Hi-Vis Gul

Størrelser:
• XS - 4XL
• Extra Short, Short, Regular, Tall, Extra Tall, 2X Tall
• Totalt 96 størrelser, passer både herre og dame

Godkjenninger:
• BS EN ISO 13688:2013 
• BS ISO 16073-3:2019
• BS EN ISO 15384:2020
• BS EN 1149-5:2018
• EN 1149-3:2004 

Størrelser:
• XS - 4XL
• Extra Short, Short, Regular, Tall, Extra Tall, 2X Tall
• Totalt 96 størrelser, passer både herre og dame

Farger:
• Marine blå, rød og gul (Ikke Hi-Vis)

Farger:
• Gul og marine blå
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• EN 659:2003+A1:2008

• Størrelser: 7-12

• Krok for å henge hanskene på klær

• Refleks

• EN 15090:2012 + EN ISO 17249:2013

• Størrelser: 37 - 50

• 3-lags fôr med PU-membran

• Varmebestandighet 250°C

• Motorsagvern klasse 2

• 96% filtrering

• Effektiviteten bedres ved gjentatte vask

• Eksepsjonelle pusteegenskaper

• Ytterskall over hjelmen

ANGEL 8003

LESNA 7115

PARTICULATE FLASH HOOD

• 3-lags vattert kompositt

• Nano flex partikkelbarriere mellom lagene

• Lavt støynivå

• EN 13911:2017

• Kornhudedskinn med behandling

• TPU tå beskyttelse

• Antistatisk, glidende, motstandsdyktig mot 
oljer, syrer og drivstoff

• Støtdemper

• Overside: PBI® Matrix

• Innside: 50% DuPont ™ Kevlar® / 50%

• Fingertuppene: Aramid forsterkning

• Meta-Aramid strikket stoff med silikonbelegg

*Vår mest solgte brannhanske

*Vår mest solgte brannstøvel



• EN 388 – Kuttmotstand – klasse 5

• EN 420

• Størrelser: 7-12

• Brukervennlige under temperaturer opp 
til 60°C

• EN 15090:2012

• Størrelser: 37 - 50

• 3-lags fôr med PU-membran

• Fuktabsorberende antistatisk såle

• Motorsagvern klasse 2

• EN ISO 13688:2013

• EN ISO 11612:2015

• A1+A2B1C1F1, EN 1149:2018

• EN 13911:2017

• CE-merket

ZLIN PTFE 7120

BALACLAVA
• Produktet er sertifisert for 60 graders vask

• Tørketrommel 50 grader

• Vekt 225 g/m2

• Komfortabel innvendig polstring av pustende 
materiale

• TPU tå beskyttelse

• Ankelbeskyttelse

• Støtdemper

• Varmebestandighet 250 oC

• Overside: Elastisk tekstil, Farge: Lime grønn

• Strikket fôr laget av DuPontTM Kevlar®

• Refleks

• Kevlar® fiber/PA with FR belegg – Området
       mellom tommel og pekefinger.

MIWA RESCUE

*Vår helt nye redningshanske
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Godkjenninger:
• EN 443:2008 (Hjelm)
• EN 14458:2018 (Visir)
• MED/SOLAS Godkjent

Størrelser:
• 52 - 64 cm

FIRE COMPACT - RØYKDYKKER HJELM

FIRE 05 - RØYKDYKKER HJELM

Vekt:
• 1,470g ± 30g (Standardutrustning uten tilbehør)

Farger tilgjengelig:
6 standard farger
• Blå
• Rød
• Gul

Godkjenninger:
• EN 443:2008 (Strukturell brannredning)
• EN 14458:2004 (Visir)
• EN 166:2001 (Briller)
• MED/SOLAS Godkjent

Størrelser:
• 52 - 64 cm

Vekt:
• 1,165g ± 30g (Standardutrustning uten tilbehør)

Farger tilgjengelig:
• 6 standard farger
• Blå
• Rød
• Gul

*Denne helt nye røykdykker hjelmen er allerede i bruk 
hos brannstasjoner rundt om i landet!

• Hvit
• Photo Luminescent
• HV Gul

• Hvit
• Photo Luminescent
• HV Gul



FOX 12 - TEKNISK HJELM

Godkjenninger:
• EN 16471:2014 (Skogsbrann)
• EN 16473:2014 (Teknisk redning)
• EN 14458:2018 (Øyevern/Visir)

Størrelser:
• 52 - 64 cm

Farger tilgjengelig:
• Rød
• Blå
• Gul
• Chrome

• Svart
• Oransje
• Hvit

*Passer perfekt til all slags type redning!

MP1 PROFFESIONAL - TEKNISK HJELM

Godkjenninger:
• EN 16471:2014 (Skogbrann redning)
• EN 16473:2014 (Teknisk brannredning)
• EN 12492:2012 (Fjellklatring)
• EN 1385:2012 (Kano)
• EN 166:2004 (Briller)
• EN 14458:2004 (Visir)
• MED/SOLAS Godkjent

Størrelser:
• 52 - 64 cm

Vekt:
• 790g ± 30g (Standardutrustning uten tilbehør)

Sikkerhet:
• Elektrisk isolasjonkapasitet: E3
• Høy synlighet på bakgrunn av refleksteip

Farger tilgjengelig:
6 standard farger
• Blå
• Rød
• Gul

• Hvit
• Photo Luminescent
• HV Gul
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JANUS PRO

BRYNJE

DEVOLD

Brynje Arctic er den mest populære kolleksjonen, og består at et unikt og meget 
varmt to-lags undertøy. Fuktighet ledes vekk raskt og effektivt fra kroppen.  
Produsert av flammehemmet ullblanding med 51% merinoull og 49% viskose.  

Størrelser fra XS til 3XL.  Vekt totalt 460 gr. Vask typisk 40 grader. 

JanusPro leverer klær som beskytter mot kulde, varme, flammer, lysbuegnist og statisk 
elektrisitet. JanusPro Regular, Extra, Pluss og Workwool er alle under-kolleksjoner av 
JanusPro med ulike egenskaper.   

Janus produkter kommer i størrelser fra 2XS – 4XL. Vekt fra 200 – 360 g/m2. Tåler 60 
graders vask. 

Devold® Safe er et allsidig ullundertøy som dekker behovet for beskyttelse i yrker 
der en kan utsettes for varme, flamme, lysbue og elektrostatisk påvirkning.      

DEVOLD® SPIRIT av Lenzing FR® og merinoull, er et to-lags undertøy, som reduserer 
risikoen for å få 2. og 3. gradsforbrenning betraktelig. God beskyttelse, samme med 
plaggenes lette vekt og design gjør dette til markedets mest avanserte flamme-
hemmende undertøy 

Størrelser fra XS – 5XL. Vekt 230 g/m2. Vask typisk 40 grader. 
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Modell Brann Basic

Basic er laget i et lett materiale, og dekker de viktige behovene  
nødetaten har for synlighet og markering. To store lommer med svært 
solid velcro lukking. Ved bestilling defineres hvilken type 
holderløsning man ønsker for kommunikasjon / radio.  
 
Løkke for å henge opp vesten er påsydd i nakke. Vestene har utskift-
bare funksjonsplater for best å støtte forskjellige behov for bytte av 
funksjon / tittel.

Standarder:

• CE merking: EN ISO 20471 Klasse 1 (2XS-M) 
eller Klasse 2 (L-4XL) 

• Størrelser: 2XS – 4XL 

• Stoffkvalitet: 100% polyester, 130 g/m2

Modell Heavy Duty – Brann

Denne robuste modellen er produsert i et mer solid materiale. Dette 
betyr et mer stabilt plagg med tanke på oppbevaring av utsyr i  
lommer, og er mer tilpasset tyngre kommunikasjonsutstyr for  
nødetater. Velg mellom Tetra radioholder med antennestøtte, KlickFast 
holder eller Molle-system med 3 rader.   
 
To store lommer med solid velcro lukking og videre utførelse enn  
Basic-modellen.Løkke for å henge opp vesten er påsydd i nakke.  
Vestene har utskiftbare funksjonsplater for best å støtte forskjellige 
behov for bytte av funksjon / tittel.

Standarder:

• CE merking: EN ISO 20471 Klasse 1 (2XS-M) 
eller Klasse 2 (L-4XL) 

• Størrelser: 2XS – 4XL 

• Stoffkvalitet: Polyester/Bomull, 270 g/m2

Modell Heavy Duty Jakker – Brann

Dette produktet tilbyr øverste nivå av synbarhet iht EN ISO 20471.  

I tillegg har jakkene justeringsmulighet både i sidene (glidelås) og 
ved armåpning (velcro) for bedre å tilpasses eventuelle plagg  
benyttet under jakken sommer og vinter. Jakkene kan også leveres 
med brigade- og taktisk merking

Standarder:

• CE merking: EN ISO 20471 Klasse 3 

• Størrelser: M – 4XL

• Stoffkvalitet: Polyester/Bomull, 270 g/m2
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Den populære Atacama Sport er laget med et fullt pustende 3-lags stoff overalt, og 
inkluderer en elastisk midje, justerbare innvendige seler og leddede armer og ben for å 
skape en tilpasset passform som gir den ultimate bevegelsesfrihet og lett pusteevne.

Aquaseal glidelås  er plassert foran på tørrdrakten for maksimal komfort, bedre mobili-
tet, og gjør at brukeren kan ta på seg tørrdrakten uten hjelp. I tillegg gir ekstra 
forsterkning på utsatte områder som sete og knær en økt beskyttelse og lengre levetid.

Tørrdrakten ble utviklet sammen med det svenske sjöräddningssällskapet, og resulterte i en 
sikker, komfortabel og praktisk drakt. Firelagsmaterialet med Cordura 300D som topplag sørger 
for pustende egenskaper og holdbarhet.Teleskopmidje muliggjør god passform for forskjellige 
kroppsfasonger. Knær og albuer har fått et ekstra lag med heavy duty Cordura, og viktige  
områder har fått refleksmaterialer. Store lommer på lårene og lavprofilslommer på armene gir 
drakten oppbevaringsmuligheter. 
 
R7 kan fåes med støvler, neoprensokker eller trilaminatsokker.

SeaRescue II er en drakt utviklet for redningspersonell av redningspersonell. 
Drakten er brukt av redningstjenester over hele landet, bl.a. mer enn 177 
brannvesen landet rundt. Det er en drakt som har utpregede egenskaper
for elveredning, isredning og overflatesvømming.

ATACAMA SPORT

R7 WATERPROOF

SEARESCUE II

*Vår mest solgte tørrdrakt



Redningspersonell er opplært til å håndtere selv de mest unike kriser og krever 
allsidige og tilpasningsdyktige redningsverktøy for å få jobben gjort.  
Rescue 115 X-Sled gir redningsmennene alternativene som trengs for  
redningsoperasjoner til vanns, i stryk, over is, dammer og elver.

DSB oppblåsbare redningsbåter er lette på grunn av ultralett Hypalon-stoff og mindre påhengs-
motor. Båtene krever mindre “davits” som gjør transport og service enklere, mer effektiv og 
økonomisk. DSB redningsbåter er konstruert for en rekke sluttbrukere, inkludert kommersielle 
marine- og forsvarsorganisasjoner. De er meget operatørvennlige, har avanserte ytelses- 
egenskaper og et innovativt design.

OPPBLÅSBAR REDNINGSFLÅTE RR5

RESCUE 115 X-SLED

OPPBLÅSBARE REDNINGSBÅTER

SIDE 16

*Dette er kun et knippe av vårt utvalg når det kommer til brett, bårer og båter

Rapid Deployment Raft (RDR) er en oppblåsbar redningsflåte designet for rask innsats i vann med mye 
strøm eller is. Denne redningsflåten må manøvreres av en til tre livreddere og det er lett å få forulykkede 
berget ombord i flåten.

Redningsflåten er produsert i et slitesterkt PVC materiale behandlet for å unngå muggdannelse ved 
oppbevaring og for å tåle UV stråling. Flåten leveres i en praktisk oppbevarings bag og fyller kun om lag 
0,55m3. Den får altså plass i de fleste personbiler. Flåten leveres med pumpe, men kan også blåses opp 
med trykkluft på noen sekunder.



G1 5mm 5-finger L

• 5mm neoprenhanske med en lengre glidelås for 
enklere påkledning.

• Polyretan materialet i håndflaten gir antiskligrep 
og beskyttelse mot slitasje.

Våthanske Neopren, 5 fingre, G50

• G50, våthanske
• 5mm, 5-finger
• Superstretch neopren
• Alle sømmer er limt og sydde

YAK Kasteline

• Baggen er laget av 600 D quick-dry polyester 
og har en reflekterende stripe for forbedret 
synlighet

• Bred åpning for enklere pakking

• Avtagbart hoftebelte
• Inkluderer print av instruksjoner
• Kommer i flere lengder 

(15m, 20m og 25m)

Swift Water Rescue redningsvest

• Sideklaffer for støtbeskyttelse som også kan brettes 
for å stoppe oppbygging av varme

• Refleksteip for økt synlighet
• Spesialplasserte håndtak for å gjennomføre en rask 

redning

• VHF radio lomme med zip lås, for enkel lukking og 
åpning

• ID flagg for egen merking (logo/navn)
• Quick release belte med feste
• “One size fits all” for rask påtagning
• Anti hakespenne kobling
• Borrelås for feste av “cowtail”

Cortex overflateredningshjelm

• Internt justeringssystem og hakereim for å gi 
perfekt passform

• ABS ytterskall for sammenstøttbeskyttelse
• PU skum lining for komfort og  

sjokkabsorbering
• Ventilsjons hull

Farger:  
Blå, rød, svart 
 
Størrelser:  
S/M - L/XL

CE godkjent: EN 1385
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Neopren Hette H1 3/5mm

• IMO / SOLAS Retro-reflekterende tape langs kronen.
• Svarte PU-strukturerte grepsområder for å hjelpe til 

med påkledning.

AquaLung Ventura dykkermaske

• Enkeltramme gir et bredt synsfelt og nesten  
universell passform

• Kardaniske leddspenner roterer både opp og ned 
og inn og ut for en tilpasset og klemfri passform

Shredder SAR svømmeføtter

• Passer utmerket til overflateredningsoppdrag pga kortere lengde på selve svømmeføttene.
• Gir eksplosiv fremdrift og eksepsjonell manøvrering
• Farge: Gul, svart

• Silikonmateriale av høy kvalitet gjør at ansiktsskjørtet kan 
bøyes og naturlig formes rundt ansikts konturer for en 
lekkasjefri tetning

• Knusebestandig, herdet glasslinse som passer for 
dykking og snorkling oppfyller ANSI-standardene

Neopren Hette H1 5/10mm High Viz

• Dykkerhette med egen trykkventil på toppen for 
utligning av trykk.

• Hette med ekstra polstring for kalde omgivelser

Snorkel Zephyr FLEX Lime

• Elliptical Purge Valve – HURTIG RENS
• 100% Silicone Ergonomic Mouthpiece – KOMFORT
• Bi-materiale korrugert – ANTI SAMMLING
• D-tube form – KOMPAKTE DIMENSJONER

Snorkel FLO Black Silicone

• ”Old School style”
• Farge: Svart
• Tradisjonell åpen topp
• Tradisjonelt ikke-rensende munnstykke



Crewline Pro sikkerhetsline er designet for å dekke behovene til de som måtte ønske å 
binde seg til båten under ustabile forhold, der det kan være fare for å falle over bord.

Konstruert med selvlåsende sikkerhetskroker, med bred åpning, lar brukeren enkelt 
feste Crewline Pro til festepunktet på en redningsvest eller sikkerhetssele og et  
passende forankringspunkt på båten etter behov.

Crewfit 275N XD tilbyr den mest ultimate vesten, når det kommer til dagens 
standard innenfor komfort og mobilitet.

Vesten er basert på et “heavy duty” 500D materiale som forlenger levetiden. 
Et eksternt vindu gjør det også enklere å sjekke patronens tilstand, uansett 
om det er en Pro-Sensor eller Hammar mekanisme. 
Patronen på 275N sørger for at du blir snudd riktig vei i vannet på 4 
sekunder.

Denne slitesterke oppbevaringsbagen med stor kapasitet på 125L-kapasitet, 
er stor nok til å ta med et komplett sett med vannrednings PPE og utstyr. 
Produsert med kraftig PVC-stoff som er holdbart og lett å rengjøre.

Den er også utstyrt med en ut-rullbar skiftematte, som gjør denne baggen 
ekstrem allsidig for forskjellige bruksområder.

PRO SAFETY LINE

CREWFIT BRANSJEMERKET VEST

OPPBEVARINGSBAG

SIDE 19



Vi har et stort utvalg av pumper og flotører i forskjellige størrelser og kapasitet. 

Den nyeste modellen Amphibio Remote, kan nå enkelt styres fra land,  
ved bruk av håndmontert  fjernkontroll. 

Ideell løsning for å pumpe vann fra naturlige kilder.
Effektivt hjelpemiddel for nødetater, og hvor det ellers er nødvendig med et raskt inngrep  
og pumping av vann (Eks. kommunale tjenester, skoger, bygninger, byggefirmaer).

*Alle pumpene og flotørene kan leveres med flere type koblinger, for bedre å tilpasse
  sluttbrukers behov.

Redningsstangen gir en rask, smidig metode for å hjelpe personer opp fra vannet. 
Stangen kan også brukes til å hente opp gjenstander. Den lette, slitesterke
glassfiberen gjør det veldig enkelt å bruke selv på de lengste avstandene.

Tilgjengelige lengder – 4,5 m / 6 m / 9 m / 15 m

For å tilpasse den enkelte redningsaksjonen, så kommer stangen med flere 
sluttstykker, som f. eks kroker og kuler.

Vi har et stort utvalg av kniver i forskjellige lengder 
og blad, til enhver anledning.

PUMPER OG FLOTØRER

TELESKOPSTANG

KNIVER

SIDE 20

*Solgt til en rekke brannstasjoner



KOMMUNIKASJON
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MM50-TAC er den nyeste Remote Speaker Microphone (RSM). Perfekt for røykdykkere, med to 
PTT knapper.  Uten ørepluggene tilkoblet, fungerer den som monofon. Egen knapp for aktive-
ring av omgivelseslyd, samt volum kontroll.  Strømforsyning via nødnettradio.  

IP67, vekt 185 gram. Mikrofonen – omni directional.  

SINGEL PTT MED
OMGIVELSESLYD

PUSH-TO-TALK SYSTEM

IN-EAR  MIKROFON
MED OMGIVELSESLYD

• Mic Max SPL: 116 dB SPL

• Impedans: 2.2k Ω

• Temperatur under bruk: 
-20 0C til +60 0C

• Lagrings temperatur: 
-33 0C til +71 0C

• DC Motstand: 25 Ω ±10%

• Omgivelseslyd: Eksterne mikrofoner med justerbar 
volumkontroll.

• Batteri: 80+ timer. 10-15 milliamps nominal

Tactical Headset med ambient mikrofon, designet for brukere som jobber i støyfulle 
omgivelser. Passiv dempning 31-33 dB. Venstre ørepropp har mikrofon, og må være i 
for å kunne sende en beskjed.  Høyre ørepropp inkluderer omgivelseslyd, som slåes på 
fra MM50-TAC enheten. Støybeskyttelse over 85 dB. 

OMGIVELSESLYD OG AKTIV HØRSEL“ ”



PUSH-TO-TALK SYSTEM

SIDE 23

Tactical Headset kommer som standard med Peltor kobling, og fungerer utmerket 
mot den doble PTT knappen.  Mikrofonen plukker opp stemmen din direkte fra halsen 
via vibrasjon. 100% vanntett (IP67) og i tillegg er headsettet  sertifisert som godkjent 
hørselsvern med 26dB dempning. 

Den doble PTT knappen kommer med Peltor inngang. Tilkobling mot 2 stk nødnet-
tradioer. Utmerket for enhver lederfunksjon som har behov for å benytte 2 radioer 
samtidig.  IP67 rating. Enkel og effektiv betjening. Egen Clips løsning på baksiden 
av knappen. 

DOBBEL PTT

TACTICAL HEADSET
HALSMIKROFON

Vi har en rekke med øreproppløsninger, om det er rene 
gummipropper, formstøpte eller propper med støtte du er 
på utkikk etter.





KURS
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Dette gir grunnleggende kunnskap, 
praktisk erfaring og realistiske øvelser 
kan være helt avgjørende for utfallet av 
en hendelse ved din bedrift. Kurset gir 
deltakeren kompetanse i forebyggende 
arbeid, brann og evakuering og livred-
dende førstehjelp. Det utstedes kursbe-
vis for bedriftens HMS system.

     
Varighet: 5 timer

Brann og førstehjelp for bedriften

Tilfredsstiller din bedrift de krav og plikter 
som gjelder for brannvern? Kurset 
brannvern for bedriften, gjennomgår de 
viktigste kravene for deg og din sikkerhet 
ved bedriften.

Varighet: 4 timer

Brannvern for bedriften, FOBTOT

Grunnleggende industrivernkurs

Dette er obligatorisk for alle nye mann-
skaper i bedriftens industrivern. Opp-
læringen skal ivareta mannskapenes 
sikkerhet, være tverrfaglig og tilpasset 
bedriftens risikobilde. Kurset bygger på 
forskrift om egenbeskyttelse/Industrivern 
av. 1 Januar 2012, med revisjon 1. Januar 
2020.

        Varighet: 2 dager

Vet du hvordan du reagerer ved akutt 
sykdom eller en ulykke? Det er viktig å 
kunne yte livreddende førstehjelp når 
noen blir syke eller rammet av en ulykke, 
det være seg en kollega, barn på trening 
eller en fremmed person. Den første og 
kanskje viktigste tiden er du ofte alene 
på skadestedet. Derfor er det viktig at du 
kan og behersker de viktigste livreddende 
tiltakene innen førstehjelp. De lærer du på 
dette kurset.

Varighet: 3 timer

Livreddende førstehjelp

Aktuelt for de alle fleste bedrifter, lag, 
foreninger og private. A-SS tilpasser derfor 
innholdet i kurset til å passe mest mulig 
dine behov for opplæring.

Varighet: 5 timer

    

Livreddende førstehjelp med 
bruk av hjertestarter



DIVERSE



Den termiske sensoren med en oppløsning på 320 x 240 piksler og 15 Hz bildefrekvens gir et klart, 
meningsfylt bilde. Bekjemp branner smartere og tryggere. Lys er tilgjengelig ved å trykke på en 
knapp: den interne LED-en gir 300 lumen lys, nok for en god visning av scenen.

Reveal FirePRO leverer høyoppløselig termisk bildeteknologi til et uslåelig pris-ytelse-forhold. Branner, 
ulmende branner, varmekilder og savnede personer kan lett bli funnet selv i fullstendig mørke eller 
med kraftig røyk.

I tillegg til den klassiske bruken av brannvesenet til brannbekjempelse, er denne enheten også av 
interesse for sikkerhetsstyrker og politiet. For eksempel kan biler og lastebiler også sjekkes for 
varmesignaturer (bremser, dekk, lasteplass, temperatur ved transport av farlig gods osv.).

En stor D-ring i rustfritt stål er festet til kameraet som standard for å feste kameraet til arbeidstøyet. 
Nyttig tilbehør til kameraet, som en retraktor fra GearKeeper eller et praktisk hylster for å beskytte 
kameraet, er også tilgjengelig.

• 320x240 High-Resolution Thermal Sensor

• Vanntett design og enkel lading

• 32-Grader, Field of View

• Ladbart batteri med lang levetid

• 3 Modus. Laget for nødetat

THERMAL KAMERA

NØKKELPUNKT

• Situasjonsforståelse

• Rimelig og personlig TIC

• Se gjennom røyk, medfølger lys

• Search and Rescue

FORDELER

SIDE 28



HOPPEPUTE

BRANNSLUKKERE

Den lettvektige og enkelt pakkbare rammen er dekket av et ekstra slitesterk materiale som igjen er basert 
på flammehemmende PVC.

Det patenterte designen blåses opp på bare 30 sekunder, noe som gjør den ideell for nødssituasjoner, og 
med en forbedret levetid på 15 år garantert, kan kundene våre være sikre på produktens konsistens.

Hoppeputen kommer i fire størrelser og møter godkjenninger for hopp på 16m, 23m, 30m, and 40m.

Størrelser/Typer: SP16, SP23, SP30, SP40

FireFighter slokkesystem er en mobil hurtigrespons enhet som er ideell til 
bruk hvor det er redusert fremkommelighet som for eksempel camping-
plasser, trange verneverdige bygater, hyttegrender og småbåthavner.

Tilgjengelig i 2 størrelser:
- 225 L
- 450 L

SIDE 29
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ONE-STOP-SHOP
Formålet med denne katalogen er å gi dere et raskt overblikk over vårt sortiment av produkter og tjenester for 
brann, redning og industrivern.   

Vårt sortiment er hele tiden under utvikling og endring. Vår målsetting er å kunne tilby dere ett sted å komme 
til, altså en ONE-STOP-SHOP.  Ta derfor kontakt med oss, så fikser vi produktene og tjenestene dere trenger.   
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AVIATION AND SURVIVAL SUPPORT AS  WIRGENES VEI 8B, 3157 BARKÅKER  SALES@A-SS.NET  +47 33 45 09 10

BESØK VÅR HJEMMESIDE VED
Å SCANNE QR-KODEN

TRUST YOUR EQUIPMENT


