TWÓJ PRZYSZŁOŚCIOWY
APARAT ODDECHOWY

ZAPROJEKTOWANY RAZEM Z TOBĄ

CZAS, ABY SIĘ

POZNAĆ

Po 3 latach badań i poszukiwań nowoczesnych rozwiązań technicznych nadszedł czas na najbardziej
przyszłościowy system aparatu oddechowego firmy MSA, który zaprojektowano i opracowano razem
ze strażakami.
M1 jest łatwy w użyciu, niezawodny, łatwy do przystosowania do warunków panujących
w terenie oraz posiada dobry system komunikacyjny.
A co najważniejsze, Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są najwyższym priorytetem.

WIĘKSZA

MODUŁOWOŚĆ
GOTOWY NA PRZYSZŁOŚĆ
öö Łatwy w użyciu, ekonomiczny, gotowy na zmianę
podczas akcji oraz dalsze usprawnienia

öö Indywidualna konfiguracja w zależności od potrzeb oraz
budżetu
Różne opcje dla wysokiego i średniego ciśnienia oraz
przyłączy butli w połączeniu z liniami ClassicLine (CL)
oraz SingleLine (SL).
Konfiguracje bez elektroniki lub ze zintegrowaną
elektroniką oraz opcjonalnie telemetrią

Różnorodność kombinacji uprzęży oraz stelaży

öö Możliwość doposażenia w nową zintegrowaną
jednostkę monitorowania systemu - SLS

W PEŁNI
KONFIGUROWALNY
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ULEPSZONA

HIGIENA
öö Wodoodporna uprząż
öö Uproszczony demontaż i montaż podzespołów
öö Cały aparat oddechowy można czyścic maszynowo
(nie wymaga demontażu)

ŁATWY DO
CZYSZCZENIA

POPRAWIONA

ERGONOMIA
öö Stelaż z unikalną regulacją wysokości - którą łatwo można wykonać jedna ręką
öö Wyjątkowa wyściełana uprząż o kształcie litery S zapobiega powstawaniu
punktów nacisku oraz ześlizgiwaniu się pasów naramiennych

öö Pas biodrowy przystosowany do równomiernego
rozłożenia ciężaru

öö Najlżejszy na rynku aparat oddechowy z
regulacją wysokości płyty noszaka
(poniżej 4 kg)

LEPSZA RÓWNOWAGA
ORAZ KOMFORT

ZMNIEJSZONE

KOSZTY UŻYTKOWANIA
öö Wszystkie komponenty zaprojektowane z myślą
o dłuższej żywotności (10 lat gwarancji)

öö Mniejsze koszty konserwacji dzięki wydłużonym
okresom między serwisami

öö Łatwa modernizacja i serwisowanie bez użycia
narzędzi

NIŻSZE KOSZTY
ZARZĄDZANIA FLOTĄ

NAJWYŻSZE

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
öö Innowacyjny skład materiału maski, automatu oddechowego
oraz pneumatyki aparatu oddechowego dla większej odporności
chemicznej.

öö Lepsze możliwości czyszczenia zwiększają bezpieczeństwo
techników serwisowych

öö Mniejsze ryzyko zaczepienia się, dzięki wężom
poprowadzonym w stelażu

öö Elementy odblaskowe w uprzęży dla lepszej
widoczności

PRZEKRACZA NAJSUROWSZE
WYMAGANIA LOKALNYCH
NORM ORAZ PRZEPISÓW
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IDEALNA INTEGRACJA Z

MASKĄ G1

PEŁNA NIEZAWODNOŚĆ
I WYŻSZY KOMFORT UŻYTKOWANIA
öö
öö
öö
öö

Szeroka linia uszczelniająca dla najwyższej szczelności oraz komfortu
Zoptymalizowany punkt równowagi i większa swoboda ruchów głowy
Niski opór podczas wdychania i wydychania
Idealne dopasowanie z 3 rozmiarami korpusu oraz maski wewnętrznej

NICZYM NIE OGRANICZONE
POLE WIDZENIA
öö
öö

Płaska konstrukcja wizjera zapobiega załamaniom i odbiciom światła
Zoptymalizowany przepływ powietrza obok wizjera powoduje usuwanie zaparowania

DOSKONAŁA
TRANSMISJA GŁOSU
öö

Idealna pozycja membrany fonicznej zapewnia wysoką jakość transmisji głosu

ŁATWA
KONSERWACJA
öö
öö
öö
öö

Prawidłowe zamocowanie elementu jest wyczuwalne i słyszalne dzięki charakterystycznemu
„kliknięciu”
Skrócony czas wykonywania typowych procedur konserwacyjnych oraz przygotowania do
bezpiecznego czyszczenia
Demontaż w czasie krótszym niż 30 sekund
Znacznie twardszy materiał wizjera zapewnia wyższą trwałość podczas mycia i dezynfekcji

NOWY ZESTAW KOMUNIKACYJNY C1
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA
KOMUNIKACJA
öö

öö
öö

Zestaw komunikacyjny C1 można łatwo przymocować
do zewnętrznej strony maski G1, co pozwala na jego
bezproblemową integrację
Konstrukcja mikrofonu tłumi zakłócenia z otoczenia
Pojedynczy wymienny zestaw komunikacyjny C1, którym
użytkownicy mogą się wymieniać zapewnia niższy koszt
posiadania

NOWY

ZESTAW KOMUNIKACYJNY C1
Doskonała transmisja głosu i łatwa wymiana między
użytkownikami

WYRAFINOWANY

AUTOMAT ODDECHOWY
Przeprojektowany rdzeń z gumową membraną i
gumowym wężem pośrednim w celu zmniejszenia
ryzyka przenikania wilgoci

NOWOCZESNA

UPRZĄŻ

Łatwy do czyszczenia materiał, ergonomiczna i
wygodna konstrukcja oraz odblaskowe krawędzie
dla lepszej widoczności

UNIKALNY

STELAŻ
Ergonomiczna konstrukcja, regulacja wysokości, którą
można wykonać jedną ręką i łatwe zdejmowanie
pneumatyki

ZAAWANSOWANY

PAS BIODROWY
„Wahliwa” konstrukcja dostosowuje się do ruchów
ciała i zapewnia równomierny rozkład ciężaru

NOWY

ALPHACLICK II
Opcjonalne szybkozłącze wysokociśnieniowe pozwala
zaoszczędzić 90% czasu potrzebnego na wymianę butli
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Aprobaty

EN 137

Właściwości antystatyczne

ATEX
II 1G IIC T6

10 LA

T

GW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ANCJA
AR

ANCJA
AR

Wyższa higiena
	
Ulepszona ergonomia oraz komfort
	
Niższe koszty użytkowania
	
Najwyższe standardy bezpieczeństwa
	
Najnowocześniejsza komunikacja
	

GW

Lepsza modułowość
	
	Możliwość
przyszłej modernizacji w terenie

II 1D IIIC –30°C <= Ta <= +60°C
Ciężar*
Maska G1

640 g

Stelaż z pneumatyką oraz automatem
oddechowym

3,6 kg

Stelaż z pneumatyką, automatem
oddechowym, maską G1 oraz pełną butlą
kompozytową 6,8 litra

11 kg

Butla

jedna lub dwie

Ciśnienie robocze

300 barów

Nominalna temperatura robocza

-30°C do +60°C

* Ciężar zależy od konfiguracji

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ
System aparatu oddechowego M1 jest w pełni konfigurowalny i w każdej chwili
może być rozbudowywany lub zmodernizowany w terenie. W celu uzyskania
indywidualnej konfiguracji należy sprawdzić nasz konfigurator produktu
M1 na stronie MSAsafety.com lub skontaktować się z lokalnym partnerem
dystrybucyjnym MSA.

Uwaga: Niniejszy biuletyn zawiera tylko ogólny opis prezentowanych produktów. Mimo, że są tu opisane zastosowania i parametry
wydajności, produktów tych nie mogą używać w żadnych okolicznościach osoby nieprzeszkolone lub niewykwalifikowane do czasu
dokładnego przeczytania i zrozumienia instrukcji tego produktu oraz wszelkich ostrzeżeń i uwag. Tylko one zawierają kompletne i
szczegółowe informacje dotyczące właściwego użytkowania i obsługi tych produktów. Nazwa MSA oraz logo MSA The Safety Company są
znakami towarowymi MSA Technology, LLC oraz są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i Europie. Produkty wymienione w niniejszym
dokumencie mogą być chronione jednym lub kilkoma patentami lub wnioskami patentowymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie
MSAsafety.com/patents.
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MSA działa w ponad 40 krajach. Aby
znaleźć najbliższe biuro MSA, proszę
odwiedzić stronę MSAsafety.com/offices
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