SPIROMATIC 90U
TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZI
1

Kesinlikle kanıtlanmış pnömatikler ve sağlam tasarım
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Nefes valfi iç maskeden aktive olur

İlk nefesle aktive olan pozitif basınç

5

Maske ve nefes valfi

Güvenilir çalışma

2

Dışarı uzanan parçalar yoktur ve daha iyi görünürlük sağlar

Pozitif basınç sürekli sağlanır

veya standby kullanımda ortam havası odası
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Maske ve nefes valfi

7

Ekstra hava bağlantısı mevcuttur

Uzatılmış devam süresi
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Bulunması ve işitilmesi kolaydır

Mükemmel nefes performansı
Düşük dirençli nefes alma
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TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZI

SPIROMATIC 90U itfaiyeciler için girişi düzeyinde solunum
cihazıdır (SCBA), endüstriyel ve denizcilik ortamları için
mükemmeldir. Spiromatic 90U güvenliği kanıtlanmış S-yüz
maskeleri/solunum valfleri ve tak-çalıştır regülatör üzerine
kurulmuştur ve Interspiro performansını uygun fiyatlara temin
eder.
Yüz maskelerinin pozitif basıncı içeriye gazların, buharların ve
sıvıların çevreden içeriye sızmasına engel olur. Opsiyonel ortam
havası odası kullanıcının stand-by durumunda ortam havasına
geçiş yapmasını sağlar.
Yüksek kapasiteli regülatör maksimum güvenlik sağlaması için
güvenlik valfi ile donatılmıştır. İşitilebilir bir alarm göğüs üzerine
yerleştirilmiştir ve gürültülü ortamlarda bile duyulabilir.
Kemer takımı yastıklı omuz kayışları ile donatılmıştır ve kolay
ayarlanabilir bel kemeri tokaları iyi bir konfor sağlar.

Interspio’nun nefes alma aparatı, uygun şekilde bakımı yapıldığında
uzun bir kullanım ömrü sağlayarak iyi bir yatırım sağlar. Servisini
basitleştirmek ve maksimum ürün performansını sağlamak için,
önleyici bakım için gerekli olan orijinal yedek parçaları içeren servis
kitlerimizi kullanmanızı öneririz.
Interspiro günlük servis işlerini yapan kimseler için ve tam bakım
programlarını yapan servis personeli için eğitim sağlamaktadır.
Spiromatic 90U hakkında daha fazla bilgi için ve diğer nefes
koruma ürünlerimizi görmek için internet sayfamızı ziyaret ediniz.
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Ortam havası
Ortam havası, Euro ekstra hava bağlantısı
İlk nefes
İlk nefes; Euro ekstra hava bağlantısı

STANDARDLAR
• EN 137 Tip 2

Doğal Kauçuk
Doğal Kauçuk
Isıya dayanıklı polikarbonat
Isıya dayanıklı polikarbonat
Doğal Kauçuk
Çelik
Paslanmaz çelik üstü Tefsel
EPDM
Nikel/Krom kaplı pirinç
Isıya dayanıklı polimer
Naylon
SİLİNDİR
Tek 6-litre, 300 bar, çelik silindir
Diğer silindir seçenekleri mevcuttur.
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
Teslim edildiği gibi, silindirsiz olarak:
200 x 600 x 300 mm
Boyutlar (h x w x d)
4.5 kg
Ağırlık
BAĞLANTI
• Soluma valfi, M16 x 1
• Ekstra hava bağlantısı, Euro
SEÇENEKLER
• Telsiz iletişimi
ONAYLAR
• CE 89/686/EEC
•96/98 EC Denizcilik Ekipmanları (M.E.D., Ships Wheel)
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