UW SCBA-PLATFORM
VOOR DE TOEKOMST

SAMEN MET U ONTWORPEN

HET IS TIJD OM

KENNIS TE MAKEN

Na drie jaar innovatie is het tijd voor MSA's meest geavanceerde, ergonomische en modulaire
SCBA-systeem – ontworpen en ontwikkeld samen met brandbestrijders.
De M1 is gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, aanpasbaar en een goede communicator.
En het belangrijkste: uw gezondheid en veiligheid staan bij de M1 voorop.

GROTERE

MODULARITEIT
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
öö Eenvoudig, economisch en mogelijkheden om in
het veld te upgraden en functies toe te voegen

öö Individuele configuratie afgestemd op wat u nodig hebt
en uw budget
Verschillende opties voor hoge- en middendruk en
cilinderaansluitingen in combinatie met Classic Line (CL)
en SingleLine (SL)
Configuraties zonder elektronica of met geïntegreerde
elektronica en optionele telemetrie.

Verscheidenheid in harnas- en rugplaatcombinaties

öö Ook in combinatie met de nieuwe SLS
geïntegreerde bewakingsunit

VOLLEDIG AANPASBAAR
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VERBETERDE

HYGIËNE
öö Waterafstotend harnas
öö Componenten eenvoudig te verwijderen
en aan te brengen

öö De hele SCBA kan in de machine worden gewassen
(uit elkaar halen is niet nodig)

NOG EENVOUDIGER
TE REINIGEN

VERBETERDE

ERGONOMISCHE EIGENSCHAPPEN
öö Rugplaat kan met één hand in de hoogte worden versteld
öö Harnas met uniek S-vormig ontwerp met padding
voorkomt drukpunten en afglijden

öö Heupriem ontworpen voor gelijkmatige
gewichtsverdeling

öö Lichtste SCBA met hoogteverstelling in
de markt (minder dan 4 kilo)

BETER EVENWICHT
EN COMFORT

LAGERE

EXPLOITATIEKOSTEN
öö Alle componenten hebben een langere levensduur
(10 jaar garantie)

öö Lagere onderhoudskosten door langere serviceintervallen

öö Eenvoudig upgraden en onderhouden zonder
hulpmiddelen

LAGERE BEHEERSKOSTEN
VAN ALLE TOESTELLEN

HOOGSTE

VEILIGHEIDSNORMEN
öö Innovatieve materiaalsamenstelling voor masker, ademautomaat en
SCBA-pneumatiek is nog beter bestand tegen chemische stoffen

öö Beter te reinigen wat voor verhoogde veiligheid van
onderhoudstechnici zorgt

öö Minder kans op ergens achter blijven haken door
geleiding van slangen in de rugplaat

öö Reflecterende harnaselementen voor meer
zichtbaarheid

OVERTREFT STRENGSTE
EISEN VAN LOKALE NORMEN
EN REGELGEVING

MSAsafety.com/M1

SAMEN MET U ONTWORPEN

PERFECTE INTEGRATIE VAN

G1-MASKER
UITERST BETROUWBAAR
EN VERBETERD COMFORT
öö
öö
öö
öö

Brede afdichtingslijn voor ultieme dichtheid en comfort
Geoptimaliseerd evenwichtspunt en meer bewegingsvrijheid van het hoofd
Lage weerstand bij in- en uitademen
Perfecte pasvorm doordat maskerlichaam en binnenmasker in 3 maten leverbaar zijn

ONGEHINDERD
ZICHT
öö
öö

Ontwerp met plat vizier voorkomt optische refracties en reflecties
Verbeterde luchtstroom stroomt continu langs het vizier om beslaan te voorkomen

UITSTEKENDE
STEMTRANSMISSIE
öö

Ideale positie van spreekmembraan voor stemtransmissie van hoge kwaliteit

ONDERHOUD
GEMAKKELIJK GEMAAKT
öö
öö
öö
öö

Akoestische en tactiele feedback bij het aanbrengen van belangrijkste componenten
Minder tijd nodig voor typische onderhoudsprocedures en voorbereiding voor veilig reinigen
Uit elkaar halen in minder dan 30 seconden
Significant harder vizier voor verbeterde bescherming bij het reinigen en desinfecteren

NIEUWE C1-HEADSET
ULTRAMODERNE
COMMUNICATIE
öö
öö
öö

C1-headset makkelijk aan te brengen op buitenzijde
G1-masker, naadloze integratie met het maskerontwerp
Ontwerp van microfoon beschermt tegen omgevingsgeluiden
(geen transmissie van ongewenst lawaai)
Eén C1-headset voor meerdere gebruikers zorgt voor lagere
gebruikskosten

NIEUW

C1-HEADSET
Uitstekende stemtransmissie en door meerdere
personen te gebruiken

GEAVANCEERDE

ADEMAUTOMAAT
Opnieuw ontworpen hart met rubberen membraan
en rubberen middendrukslang reduceren kans op
doorlating

ULTRAMODERN

HARNAS

Eenvoudig te reinigen materiaal, ergonomisch en
comfortabel ontwerp en reflecterende randen voor
betere zichtbaarheid.

UNIEKE

RUGPLAAT
Ergonomisch ontwerp, hoogte met één hand af te
stellen en gemakkelijk verwijderbare pneumatiek

GEAVANCEERDE

HEUPRIEM
Draaibaar ontwerp geeft meer bewegingsvrijheid en
zorgt voor gelijkmatige gewichtsverdeling

NIEUW

ALPHACLICK II
Optionele snelaansluiting voor hoge druk bespaart 90%
van de tijd die nodig is voor vervangen cilinder
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UW SCBA-PLATFORM
VOOR DE TOEKOMST
Grotere modulariteit
	
	Upgrade
in het veld mogelijk

G

Verbeterde hygiëne
	
Verbeterde ergonomische eigenschappen en comfort
	
Lagere exploitatiekosten
	
Hoogste veiligheidsnormen
	
Ultramoderne communicatie
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Goedkeuringen

EN 137

Antistatische eigenschappen

ATEX
II 1G IIC T6

ANTIE
AR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AR
G

10 JA

II 1D IIIC –30°C <= Ta <= +60°C
Gewicht*
G1-masker

640 g

Rugplaat met pneumatiek en
ademautomaat

3,6 kg

Rugplaat met pneumatiek, ademautomaat,
G1-masker en geladen 6,8 l cilinder

11 kg

Cilinder

een of twee

Werkdruk

300 bar

Nominale bedrijfstemperatuur

-30°C tot +60°C

* Gewicht afhankelijk van configuratie

BESTELINFORMATIE
Het M1 SCBA-systeem is volledig aanpasbaar en kan in het veld op elk moment
worden geüpgraded of met meer functies worden uitgerust. Bekijk onze
M1-productconfiguratie voor uw individuele configuratie op MSAsafety.com
of neem contact op met uw lokale MSA-channel partner.

Opmerking: Dit bulletin bevat alleen een algemene beschrijving van de getoonde producten. Hoewel vormen van gebruik en prestaties
worden beschreven, mogen de producten nooit worden gebruikt door ongetrainde of ongekwalificeerde personen en mogen alleen dan
worden gebruikt nadat de productinstructies inclusief alle soorten waarschuwingen grondig zijn gelezen en begrepen. Alleen zij bevatten
de volledige en gedetailleerde informatie over correct gebruik en verzorging van deze producten. MSA en het MSA The Safety Company Logo
zijn gedeponeerde handelsmerken van MSA Technology, LLC en zijn gedeponeerd in de VS en Europa. De producten vermeld in dit document
kunnen beschermd zijn door één of meer patenten of patenttoepassingen. Zie MSAsafety.com/patents voor meer informatie.
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MSA is actief in meer dan 40 landen wereldwijd.
Ga naar MSAsafety.com/offices voor een
vestiging bij u in de buurt.
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