
Capacete Multifuncional DNA FOX

DNA FOX 12

DNA FOX 08

DNA FOX 11

atividades florestais 
salvamento técnico 

protecção civil ambiente 
florestal salvamento  
tráfego e combate a 
incêndios perigosos



ESPECIFICAÇÕES VERSÕES

Capacetes de DNA receberam certificado de exame CE de tipo do 
Organismo Notificado para a Directiva 89/686 / CEE do Conselho  
n ° 0497 CSI Spa, Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI) - Itália.

DNA Srl é uma companhia ISO 9001: 2008 empresa certificada para 
garantir procedimentos de qualidade e capacidades de produção

Casco
O casco dos capacetes DNA Fox são resistentes aos raios UV e oferece:
• tampa removível na crista para a inserção da lanterna DNA FOX 

IGNIS;
• Espaço frontal disponível para o logotipo personalizado;
• Lamp / câmera por siatema clips externos;
• Suporte para pendurar respiradores (rosto inteiro e máscaras meia 

face);
• Dispositivo orelha para  e / ou viseiras (malha ou policarbonato);
• Housing for quick release connector goggles UNIVET® 611 DNA;
• Inside housing for neck protector DNA FOX SAHARIANA;
• Visor mounting system to allow half face visor or full face visor;
• Rear D-ring for hanging helmet at belt.

Retro-refletividade
• 3M  reflector de vista tarseiro sinalização prata, amarelo ou 

vermelho (padrão para DNA FOX 11/12, opção para DNA FOX 08).
traseiro

Ventilação:
• 6 entradas de ar para o fluxo de ar natural e circulação..
- DNA FOX 08 e DNA FOX 11: Grids contra chamas e alta velocidade 
partículas.  

- DNA FOX 12: tampas de PC contra a chuva, chama, partículas de 
alta velocidade e metais derretidos.

Escudo interno / revestimento interior
• Absorção de impacto.
• Conforto do estofamento interno, fácil de retirar para lavar ou 

substituir.

Sistema de retenção
• DNA FOX 08: alça de 4 pontos, ajustável em comprimento e 

altura, fivela de liberação rápida, EN 397 sistema de liberação, 
acolchoado sob-queixo.

• DNA FOX 11/12: alça com 4 pontos de para-aramida, ajustável 
em comprimento e altura, fivela de liberação rápida, aramida 
acolchoado sub-queixo

Tira de cabeça
• Ajuste rápido (de 52 cm. Até 64 cm) ao perímetro cefálico por meio 

de botão traseiro.
• Forro frontal macio acolchoado, removível e lavável.

Massa: - DNA FOX 08:       460 + 50 gramas (sem acessórios).
             - DNA FOX 11/12: 570 + 50 gramas (sem acessórios).

C O R E S :

01  
azul

01  
branco

01  
vermelho

01  
preto

01  
amarelo

01 
laranja

01 
cromeado

DNA FOX 08: 
Capacete para atividades florestais e trabalhos em alturas

    * PPE Cat. II
• EN 397:2013 “capacetes de segurança industrial” Cláusulas: 

4.10 Acessórios;  
5.1.1 absorção de choque;  
5.1.2 Resistência a  Penetração;  
5.1.3 Resistência à chama;  
5.1.4 Cinta de fixação da queixeira;  
5.2.4 deformação lateral 

• EN 12492:2012 “Capacetes para alpinistas” Cláusula:  
4.1.4 Ventilação

DNA FOX 11: 
Capacete para combate a incêndios em terras hostis, salvamento 

técnico e protecção civil
    * PPE Cat. III
• EN 16471:2014 “capacetes de combate a incêndios - Capacetes 

para combate a incêndios florestais” fighting”
• EN 16473:2014 “capacetes de combate a incêndios - Capacetes 

para o salvamento técnico”
• EN 397:2013 “capacetes de segurança industrial” Cláusulas:  

4.10 Acessórios;  
4.1.4 dispositivos e acessórios adicionais

• EN 12492:2012 “Capacetes para alpinistas” Cláusula:  
4.2: Requisitos de desempenho

DNA FOX 12: 
Capacete para combate a incêndios terras hostis, salvamento 

técnico e protecção civil
    * PPE Cat. III
• EN 16471:2014 “capacetes de combate a incêndios - Capacetes 

para combate a incêndios florestais”
• EN 16473:2014 “capacetes de combate a incêndios - Capacetes 

para o salvamento técnico”
• EN 397:2013 “capacetes de segurança industrial” Cláusula:  

4.10 Acessórios;  
4.1.4 dispositivos e acessórios adicionais; 
4.1.4 Additional devices and accessories;

• EN 12492:2012 “Capacetes para alpinistas” Cláusula:
• 4.2 requisitos de desempenho
• EN 443:2008  “Capacetes para combate a incêndios em edifícios 

e outras estruturas” cláusulas:  
4.9 proteção contra metais fundidos;  
4,11 Resistência à chama



DNA FOX CAPACETES EM USO COM ALGUNS ACESSÓRIOS

Espaço frontal disponível para o logotipo personalizado

por tampografia multicolor; ver exemplos:

Sistema de montagem da viseira permite o uso de

viseira DNA FALCON F (opcional):

     marcado PPE Cat III, metade viseira: 
montada facilmente em capacetes DNA FOX sem o uso de quaisquer 
ferramentas, classe óptica 1, EN 14452: 2004, marcação: 
EN 14458:2004 DNA DNA FALCON F xx =      3 1 2 -30°C; 60°C 
T K            0497

Alojamento para protetor de pescoço permite o uso de

DNA FOX Sahariana, por aramida (código 90005), ou Proban (código 
90006), ou aluminizado (código 90007) para ser montado por 5 pontos 
de conexão. Abrange pescoço (parte posterior e lateral) e região 
da orelha. Resistente ao calor, chamas e entrar em contato com a 
produtos químicos líquidos 

Alojamento para o conector de liberação rápida para óculos 
permite o uso de

UNIVET® 611 DNA: a marca CE PPE Cat. III, óculos de proteção para 
o combate ao incêndio. Montado facilmente em capacetes DNA FOX 
pelos seus conectores rápidos lançamentos laterais classe óptica 1, 
EN 166: 2004, marcação:

• Quadro: U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 0068CE

• Lente: 2C-1.2/5-1.1U 1 BT 9 K N 0068CE

Alojamento para pendurar respiradores (rosto inteiro e máscaras meia face) permite o uso de

meias máscaras compactos SPASCIANI® com 
filtro P3, para capacetes DNA Fox para qual ele 
é enforcado por 2 rendas borracha com gancho 
(montagem sem tirar o capacete da cabeça):  
220 NGH: CE marking PPE Cat. III,#EN 
1827:1999+A1:2009 
ST 85 E: CE marking PPE Cat. III,#EN 
140:1998+A1:2009 - Filters EN 143:2000+A1:2006 

SPASCIANI® máscaras faciais completas para 
serem montadas por seus braços externos sem 
tirar o capacete da cabeça

SPASCIANI® 220 NGH

SPASCIANI® ST85 E SPASCIANI® TR82 E / TR82 E A

O uso de máscaras SPASCIANI® em combinação com o capacete DNA FOX, óculos de proteção UNIVET® 611 DNA (opcional), e DNA FOX 
Sahariana (opcional) usado no combate a incêndios florestais, permitirá escapar da área poluída muito rapidamente em caso de acidente.



DNA FOX HELMETS IN USE WITH SOME ACCESSORIES 

O sistema de transporte de Lâmpada / câmera por clips externos 
permite o uso de 

lanterna led DNA LUX, a ser fixado para os capacetes DNA FOX:

a marca CE, faixa elástica, inclinação ajustável, 80 lumens, baixo 
nível de luz vermelha, sinalização vermelho (SOS) farol , controle de 
ativação por pilhas AAA 3, IPX4 à prova de água.

Tampa removível na crista permite a inserção de

DNA levou a lanterna IGNIS: a marca CE, plenamente integrada nos 
capacetes DNA FOX, 80 lumens, controle de gesto de ativação, 2 
pilhas AA, luz indicadora de carga da bateria, IPX4 à prova de água.

Proteção contra chama e calor radiante

BANDANA DNA, CE marcado Cat PPE. III protetor térmico (calor radiante e chama direta) de grandes porções do rosto e pescoço, de múltiplas 
camadas, excelente resistência ao calor e chamas.

A utilização em combinação com capacete DNA FOX, viseira DNA FALCON F visor  e protetor de pescoço SAHARIANA DNA FOX protege 
pescoço e cabeça do calor e da chama. Pode ser usado com ou sem respiradores descartáveis aprovados.

usar série de abafador de ouvido 3M® Peltor® cap-montagem tipo 
baioneta (modelo a ser marcada) para proteção contra ruído e / ou 
comunicações.

usar série de tipo baioneta cap-mount 3M® Peltor® orelha 
muff (modelo a ser marcada) e 3M® Peltor® tela ou viseiras de 
policarbonato (modelo a ser marcada).

Alojamento para abafador de ouvido e / ou sistema de montagem da viseira (tela ou policarbonato) permite:

Capacete DNA FOX conjugado com viseira meio rosto DNA 
FALCON F e 3M® Peltor® abafador de ruídos

Capacete DNA FOX conjugado com viseira de tela e abafador de 
ruído 3M® Peltor®



ALGUNS TESTES A QUE SÃO SUBMETIDOS OS CAPACETES DNA FOX

ABSORÇÃO  
DE CHOQUE

Fox 08: 
impacto hemisferical: em corôa de 5 kg de uma altura de 1.000 mm. - Força 
transmitida para cabeça <5kN.

Condicionado: UV; 35°C; -20°C.  

Fox 11-12:  
Força transmitida para a cabeça <5kN; O impacto hemisferical: na coroa 5 kg de 
uma altura de 2.000 m. Impacto e plana na parte dianteira, lateral, traseira 5 kg de 
uma altura de 500 mm. - Força transmitida para a cabeça <10kN.

Condicionado: -30°C; 50°C; H2O.

RESISTÊNCIA  
A PENETRAÇÃO

Fox 08-11-12:
Impacto cônico com a região da corôa de uma altura de1.000 mm – não pode 
ocorrer conato com a cabeça de teste

ESMAGAMENTO  
LATERAL

Fox 08: 
pela força transversalmente aplicada até 430 N com a aba do capacete para fora, a 
deformação máxima lateral do capacete não exceda 40 mm. e a deformação lateral 
do residual não exceda 15 milímetros.
 
Fox 11-12:  
pela força transversalmente aplicada até 430 N na borda do capacete, a 
deformação transversal máxima do capacete não exceda 40 mm. e a deformação 
lateral do residual não exceda 15 milímetros.

SISTEMA DE RETENÇÃO
Fox 08: a libertação de ancoragem com uma força igual ou superior a 150 N e não superior a 250 N, devido a uma falha 
única de ancoragem.
 
Fox 11-12: o ponto de lançamento do sistema de retenção é entre 500N e 1.000 N.

RESISTÊNCIA   
A  CHAMA

Fox 08: quando o casco do capacete é exposto a uma chama padrão durante 10 
s, os materiais do casco não podem queimar com emissão de chama depois de 
um período de 5 segundos decorridos após a remoção da chama. 

Fox 11-12: qualquer um dos materiais expostos externamente do capacete não 
podem queimar com a emissão de chama ou gotejamento de material derretido 
após um período de 5 s decorrido desde a remoção da chama (chama: casco do 
capacete 15 s, componentes do sistema de retenção do capacete  10 s.

Fox 12: capacete testado por “engulfment chama” por um período de 10 s .: o 
material não mostra nenhuma gota durante todo o teste e qualquer chama ou 
brilho visível após 5 s após a remoção da chama.

PROTEÇÃO DE CALOR 
RADIANTE / ESTRESSE 

TÉRMICO 

Fox 11-12: calor aplicado 7 kW / m. durante 1 min. na coroa do capacete por 3 
ciclos de: a temperatura no interior do capacete não aumenta mais do que 25 ° C 
e nenhum material se inflamar ou derreter. Teste de impacto Crown realizada no 
prazo de 60 s. após o último ciclo de aplicação de calor: o perfurante hemisferical 
de 5 kg de uma altura de 1.000 mm., transmitida para a cabeça <5kN.

PROPRIEDADES 
ELÉTRICAS

Fox 11-12: nenhuma evidência de avaria visível e a corrente de fuga não deve exceder 1,2mA após teste da cabeça 
condutora e após teste da superfície de isolamento.

RESISTÊNCIA AO  
CONTATO COM  

LÍQUIDOS QUÍMICOS

Fox 11-12: Todos dispositivos do casco resistem ao contato com: Ácido sulfúrico 30% (aquoso), Hidróxido de Sódio 
10% (aquoso), p-Xileno puro, 1-Butanol puro, n-Heptano puro.



CAPACETES DNA FOX

Código Descrição

08XXYZ

DNA FOX 08: capacete para atividades florestais e de trabalho em altura: casco feito em   ABS resistente a UV, anel de reforço 
resistente ao esmagamento lateral (patente pendente), 6 aberturas para ventilação de ar com grades, sistema para transporte de 
lâmpada / câmera  por clips externos, posições para abafador de ruídos, câmera , viseiras e óculos de proteção, protetor facial contra 
impacto interno, almofadas removíveis e laváveis para conforto do usuário, tira de ajuste ao perímetro cefálico com o botão na parte de 
trás para regulagem do tamanho de 52 centímetros. para 64 centímetros, sistema de retenção por suspensão  de 4 pontos, ajustável 
em comprimento e altura, sistema de liberação por fivela tipo engate rápido, EN 397, acolchoado sob o queixo. Anel D na traseira do 
casco para pendurar o capacete no cinto ou em outro dispositivo para transporte.

11XXYZ

DNA FOX 11: capacete para combate a incêndio florestal, salvamento técnico e de defesa civil: casco em Policarbonato 
retardante de chamas, resistente aos raios UV, anel de reforço resistente ao esmagamento lateral (patente pendente), as 6 fendas de 
ar com grades, transporte de  lâmpada / câmera por clips externos, posições para adaptação de abafador de ruído, câmera, viseiras 
e óculos de proteção, fitas refletoras posicionadas na parte traseira externa do casco, escudo interno protetor contra choques, 
almofadas em espuma destacáveis e laváveis oferecem conforto ao usuário; suspensão ajustável com o botão na parte de trás para 
a regulagem de tamanho entre 52 centímetros. e 64 centímetros, sistema de retenção/absorção com cinta de 4 pontos feita em  
para-aramida, ajustável em comprimento e altura, fivela de liberação rápida produzida em material retardante de chama e queixeira 
acolchoada. Anel D na parte traseira do casco traseira para pendurar o capacete no cinto.

12XXYZ

Capacete para combate a incêndio florestal , salvamento técnico e defesa civil: casco em Policarbonato, resistente aos raios 
UV, retardante de chamas,  anel de reforço resistente ao esmagamento lateral (patente pendente), 6 entradas de ar com tampas de 
Policarbonato contra a chuva, chama, partículas de alta velocidade e respingo de metal fundido; sistema de adaptação por clips 
externos para lâmpada e câmera, posições para abafador de ruído, câmera, viseiras e óculos de proteção, fita para sinalização refletiva 
na parte traseira do casco, escudo interno protetor contra choques,almofada interna em Aramida destacável e lavável para conforto do 
usuário, suspensão ajustável ao perímetro cefálico  com botão para regular o tamanho de 52 centímetros. até 64 centímetros, sistema 
de retentor/absorvedor com 4 pontos de ajuste e  cinta de para-aramida,  também ajustável ao comprimento e a altura, fivela de engate 
rápido retardadora de chama, queixeira em Aramida. Anel D traseiro para pendurar o capacete no cinto.

XX
Y
Z

Cores do casco: 01 Azul Roial, 02 Branco, 05 Vermelho, 06 Preto, 07 Amarelo, 10 Laranja, 55 Cromeado espelhado.
Acabamento: Fosco 1, 2 Brilhante, 3 Banhado
Sinalização de cor (fitas): 0 Sem, 1 Branco, 5 Vermelho, 2 Amarelo. 

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Imagem/código Descrição Imagem/código Descrição

900001
900002
900003

DNA FALCON: Viseira meia peça facial com conectores 
para capacetes DNA FOX. Marcação CE EN 166:2001 
DNA FALCON F: Viseira meia peça facial com conectores 
para capacetes DNA FOX. Marcação CE EN 14458: 2004
DNA FALCON FA: Viseira meia peça facial  
anti-embaçamento com conectores para capacetes DNA 
FOX. Marcação CE EN 14458: 2004

 
900014 
900015 
900016

Set 3M® adesivos retro-refletivos 01 Brancos 
Set 3M® adesivos retro-refletivos 05 
Vermelhos 
Set 3M® adesivos retro-refletivos 07 
Amarelos

100009

DNA IGNIS: Lanterna com led, plenamente integrada nos 
capacetes DNA FOX, 80 lumens, controle de ativação/
ligação, 2 pilhas AA, luz indicadora de carga da bateria, IPX4 
à prova de água. Marcação CE  

100008

3M® Peltor® abafado44 de ruídos mod. 
OPTIME 1 H510P3E 

 
900020

DNA LUX: Para fixar aos capacetes DNA FOX:
lanterna com faixa elástica, inclinação ajustável, 80 lumens, 
baixo nível de luz vermelha, sinalização vermelho (SOS) 
facho de luz, controle de ativação/liga-desliga, 3 pilhas AAA, 
IPX4. à prova de água marcada CE.

  
900017
900018

DNA FOX forro interno: substituição 
(headband, superior, queixo e nuca) 
DNA FOX  revestimento interno de 
aramida: substituição (headband, superior, 
nuca, queixo)

 
100002

Spasciani® 220 NGH meia máscara, sem válvula de 
inalação (classe P3 FM NR) para capacetes de DNA
Marcação CE EN 1827: 1999 + A1: 2009  

100011

UNIVET® 611 DNA: Óculos de ampla visão, 
lente dupla clara, selagem, com anexação 
rápida para capacetes e adaptador para 
capacetes DNA FOX.
Marcação CE EN 166: 2004

100004

Spasciani® ST 85E meia peça facial com 2 pontos de 
fixação para capacetes da DNA, fornecida com uma rosca 
fêmea para ligação 148/1 PT(rosca 40 mm) para filtros EN 
143: 2000 + A1: 2006.
Marcação CE EN 140: 1998

DNA FOX SAHARIANA: Protetor de nuca em 
Aramida

DNA FOX SAHARIANA 1: Protetor de nuca 
em Proban 

DNA FOX SAHARIANA 2: Protetor de nuca 
aluminizado

  
100009

DNA BANDANNA: proteção térmica (calor radiante e chama 
direta) de grandes porções da face e do pescoço

900005
900006
900007

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA DNA: F.2 ENG - AGOSTO DE 2014. 

SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

DNA S.R.L.

Via Romolo Murri, 21 - 48124 Ravenna (Ra) ITALY

Phone 0039/(0)544/500917 - Fax 0039/(0)544/239900

www.dnasafetyfirst.it - info@dnasafetyfirst.it
Vat: IT02083100392 

Todos os direitos são reservados. É estritamente proibido copiar, publicar e / ou utilização de qualquer forma, de qualquer conteúdo sem a autorização expressa e formal por srl DNA.
Todo material aqui mostrado é protegido por direitos autorais. O conteúdo (registrados ou não marcas comerciais, texto, imagens, etc.) são propriedade exclusiva da srl DNA.


