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BEZPEČNOSŤ

Neletálne prostriedky musia rozvinúť pokiaľ možno vysoký účinný 
výkon, resp. účinok zastavenia, musia pritom však minimalizovať rizi-
ko trvalého poranenia. Zásadný význam má dôvera užívateľa v bez-
pečnosť neletálneho účinného prostriedku. V prípade, že sú v tom-
to ohľade pochybnosti, vedie to k zneisteniu a zdržanlivosti pri zod-
povedajúcom nasadení prostriedku. Užívateľ s musí môcť spoľahnúť, 
že produkt sa dá pri dodržaní špecifických bezpečnostných pravidiel 
nasadiť bez obáv bez toho, že by u proťajšku spôsobil trvalé poško-
denie. Produktom JET PROTECTOR môžete dôverovať, pretože bez-
pečnosť je u nás na prvom  mieste.

KONtamiNácia PrOStrEdia

V porovnaní s bežným sprejom s korením vytvárajú produkty JET 
PROTECTOR iba minimum vzdušne suspendovaných látok, ktoré by 
mohli viesť k nežiaducej kontaminácii prostredia. Takto sú produk-
ty Piexon vhodné aj pre nasadenie v uzavretých priestoroch. Paten-
tované vypúšťanie účinnej látky v tekutej forme znižuje aj nebezpe-
čenstvo vzdušne suspendovaných látok vnikajúcich do pľúc, ktoré 
by mohli byť nebezpečné obzvlášť 
pre astmatikov. 

tEcHNOLÓGia

Naše produkty sú zariadeniami postreku dráždivých látok, ktoré sú 
vyladené na maximálny výkon. Namiesto tlakového zásobníka zná-
meho zo sprejov dráždivých látok používame pyrotechnický systém, 
ktorý zabezpečuje dostatočný tlak na vypustenie dráždivej látky. Vý-
hody našej patentovanej pohonnej technológie sú početné: žiadna 
strata tlaku, žiadne pretrepávanie pred použitím, veľmi vysoká rých-
losť vypúšťania tekutej účinnej látky a tým aj podstatne vyšší akčný 
rádius, vysoká presnosť zásahu cieľa a žiadne nebezpečenstvo od-
klonenia lúča dráždivej látky bočným vetrom. Okrem toho vykazu-
jú naše produkty veľmi homogénny výkon v širokom rozsahu tep-
lôt. Veľmi rýchly lúč, v spojení s najsilnejším roztokom účinnej látky 
kapsaicinu na trhu robia naše produkty v súčasnosti najefektívnejší-
mi neletálnymi prostriedkami nasadenia s nadradeným účinkom za-
stavenia.

aKO tO fuNGujE?

JPX Jet Protector je najmodernejším a najvýkonnejším prenosovým 
systémom určeným pre kvapalné dráždivé látky. Vybavený revoluč-
ným systémom pohonu Piexon, dosahuje JPX efektívny akčný rádius 
7 metrov, pri rýchlosti lúča 175 m/s. Vymeniteľný zásobník obsahu-
je dva náboje. Veľmi jednoduché narábanie a supersilná účinná ná-
plň s kapsaicinom urobili JPX veľmi známym u polície a u justičných 
orgánov.
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parametre
RozmeRy

Dĺžka: 110 mm
Výška:  23 mm
Šírka:   70 mm

Hmotnosť:
120 g 

Vzdialenosť nasadenia
Minimálne: 0,6 metra
Maximálne: 4,0 metre

systém spúšte
Automatické prepínanie

obsaH:
2 náboje: s objemom 6 ml

RýcHlosť lúča
50 m/s-1 • 180 km/h-1

plaStové puzdro

automatické prepínanie

pieSt

Spúšť

trySka

pieSt



rez nábojom

PrEČO jE jPX 
LEPšOu vOľBOu?

JPX predstavuje kvantový skok 
s ohľadom na ďalší vývoj kon-
venčného spreju s korením. 
V dôsledku tvaru pištole je mož-
né presné strieľanie na väčšie 
vzdialenosti. Cieľová kružnica 
predstavuje asi 0,35 metra na 
vzdialenosť 5 metrov. Funkcia 
JPX nie je závislá na elektroni-
ke, alebo na nejakom zdroji prú-
du, čo robí zariadenie extrémne 
spoľahlivým za všetkých pove-
ternostných podmienok. Každý 
zásobník obsahuje dva samočis-
tiace náboje. Dobíjanie je sekun-
dovou záležitosťou. Vo zvláštnej 
výbave sa JPX dodáva s integro-
vaným laserom.

KONštruKcia

Zásobník JPX obsahuje dve ná-
bojnice s kvapalnou dráždivou 
látkou, alebo s modrou potravi-
nárskou farbou pre tréningové 
účely. Plniaci objem každej ná-
bojnice predstavuje asi 10 ml. 
Nábojnice sú hnané pohonnou 
náplňou. U zásobníka sa jed-
ná o jednorazový artikel, ktorý 
sa dá dva krát odpáliť. Nedá sa 
znovu naplniť. Pozostáva z plas-
tového puzdra okolo dvoch hli-
níkových nábojníc, ktoré obsa-
hujú náplň účinnej látky. Pred 
každou nábojnicou sa nachá-
dza tryska integrovaná v plasto-
vom puzdre, ktorá tvaruje pres-
ne cielený tekutý lúč. Rôzne ná-
boje s účinnou látkou sú ozna-
čené farebnou krytkou v oblasti 
trysky. Patentovaná konštrukcia 
náboja ponúka samočistiaci me-
chanizmus, ktorý zbaví trysku 
od zvyškov účinnej látky. Všetky 
roztoky používané v JPX sú ťaž-
ko zápalné.

NOvý POHON 
– OSvEdČENá úČiNNá 
LátKa

Pomocou našej patentovanej 
technológie sme úplne zdoko-
nalili vypúšťanie nasadených 
kvapalných dráždivých látok, pri 
voľbe nasadených dráždivých 
látok sa však opierame na sta-
ré dobré osvedčené veci. Kap-
saicin sa pri nasadení zo strany 
poriadkových orgánov osved-
čil ako spoľahlivá dráždivá látka 
voči osobám, ktoré sa nachádza-
jú pod vplyvom drog alebo alko-
holu, ako aj voči psychicky cho-
rým osobám a zvieratám.
Aby sme boli pri vysokých rých-
lostiach vypúšťania našich pro-
duktov schopní urobiť spoľahli-
vú výpoveď o minimálnej bez-
pečnej vzdialenosti, vykonal je-
den uznávaný balistik balistický 
prieskum rán. Pri dodržaní bez-
pečných vzdialeností, ktoré sú 
odporúčané z našej strany, sa dá 
trvalé poranenie vylúčiť. V prípa-
de, že máte otázky k bezpečnosti 
našich produktov, môžete si vy-
žiadať naše podklady z výskumu.

BudúcNOSŤ  
SPrEja  
S KOrENím

Malé rozmery a hmotnosť vy-
značujú tento produkt, ktorý vy-
užíva tú istú patentovanú tech-
nológiu ako JPX. Dá sa jednodu-
cho nosiť skrytý vo vrecku saka 
alebo na opasku. Uzavretý sys-
tém garantuje tú najvyššiu spo-
ľahlivosť pri všetkých poveter-
nostných podmienkach.
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parametre
RozmeRy

Dĺžka: 190 mm
Výška:  90 mm
Šírka: 37 mm

Hmotnosť
Úchop štandardne: 250 g
S laserom: 270 g
Zásobník v nabitom stave:  135 g

Vzdialenosť nasadenia
Minimálne:  1,5 metra 
Maximálne: 7 metrov

systém spúšte
Napínacia spúšť: s automatickým prepínaním

obsaH
Na jeden zásobník: 2 náboje

objem
Na jeden náboj: 10 ml.

RýcHlosť lúča
175 m/s-1 • (630 km/h-1)

extrémne pevné plaStové puzdro

hnacia náplň

puzdro nábojnice

dráždivá látka

rozbitný element

upevňovacia koľajnička

trySka

rám z polyméru

Schránka batérie pre laSerovú 
pomôcku zacielenia

dvojitá trySka

Spínač laSera

Spúšť

hlavica S farebným kódom

integrovaná laSerová 
pomôcka zacielenia 

(voliteľné príslušenstvo)

koľajnička „picatinny“

obojStranný ovládač odiStenia


