
Zalety
• czas zastosowania 15 minut
• proste uruchomienie
• prosta obsäuga
• dobre osadzenie kaptura i kom-

fortowa póämaska wewnętrzna
• znakomita szczelność kaptura
• optyczne ostrzez· enie pod 

kapturem, bezpośrednio w polu
widzenia

• niskie opory oddechu
• czytelny manometr butli
• dopuszczenie wedäug EN 1146

(obecnie w badaniach)

Części skäadowe
• odblaskowa pomarańczowa torba

z rysunkami i okienkiem
• odblaskowy z· óäty kaptur z węz· em

do butli spręz· onego powietrza
• butla spręz· onego powietrza ze

staäym zaworem i zintegrowanym
manometrem

S-Cap-Air jest nowym sprzętem ucieczkowym
ze spręz· onym powietrzem wyposaz· onym w
kaptur, który chroni drogi oddechowe. 
Przeznaczony jest do ewakuacji z zagroz· onych
obszarów, w których mogą wystąpić niebez-
pieczne substancje lub za niskie stęz· enie tlenu. 
S-Cap-Air ma zastosowanie przede wszystkim
na statkach, w zakäadach chemicznych, 
w rafineriach oraz zakäadach wodociagów i
kanalizacji, w których trzeba wykazać szybką
gotowość do ucieczki. 
S-Cap-Air moz· na nosić ze sobą lub trzymać w
miejscu pracy w celu natychmiastowego uz· ycia
w razie konieczności. 
Obsäuga jest bardzo prosta: nalez· y otworzyć
opakowanie, zaäoz· yć sprzęt i ewakuować się.
Przy otwieraniu torby wäącza się automatycz-
nie zasilanie w powietrze, aby S-Cap-Air od
razu byä gotowy do uz· ycia. 
Sprzęt ucieczkowy ze spręz·onym powietrzem
wyposaz· ony w kaptur zgodny z normą EN 1146
moz· na stosować przez okoäo 15 minut. 

S-Cap-Air – sprzęt ucieczkowy z kapturem
[ zapewnia ochronę gdy brakuje powietrza]



Dane techniczne
Wymiary:
średnica ok. 250 mm x szerokość ok. 550 mm
Butla spręz· onego powietrza:
3l, 200 bar
Waga:
ok. 6 kg
Do ponownego uz·ycia sprzęt przygotowuje 
wykwalifikowany personel.

Dane zamówieniowe
10017668 S-Cap-Air

S-Cap-Air w torbie

Obsäuga
Sprzęt zaäoz· yć zgodnie z rysun-
kami na torbie: otworzyć suwak
torby w celu automatycznego
uruchomienia sprzętu, zaäoz· yć
kaptur i niezwäocznie opuścić
strefę zagroz· enia. 
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