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Spiroscape EEBD (bar) 

Specyfikacja techniczna 

✓ Zatwierdzenie: CE 89/686/EWG 

✓ Zatwierdzenie (2): 2014/90/UE Sprzęt morski 

✓ Przyłącze: Szyjka butli M18V 

✓ Wymiary: 500 x 230 x 130 mm 

✓ Wymiary opakowania: 530 x 240 x 140 mm 

✓ Materiał: Maska– powlekane PVC 

✓ Materiał (2) : Torba – poliamid powlekany PVC 

✓ Norma: EN 1146 

✓ Norma (2) ISO 23269-1 

✓ Ostrzeżenie: N/d 

✓ Masa: 4.8 kg (pusta butla) 

Opis produktu 
 

Aparat oddechowy Spiroscape Emergency Escape Breathing Device (EEBD) jest używany do ucieczki z 
zadymionego lub toksycznego środowiska. Jest on powszechnie stosowany na statkach i w obiektach 
przemysłowych, a także może być wykorzystywany jako sprzęt ratowniczy w budynkach urzędowych. 

Z aparatu można korzystać przez 15 minut w czasie ewakuacji, jest również wyposażona w butlę o pojemności 3 l i 
ciśnieniu 200 barów. 

Po jej założeniu użytkownik może skupić się na ewakuacji. Jest to możliwe dzięki unikalnemu zaworowi 
powietrza, który otwiera się automatycznie, gdy butla jest pusta. Funkcja ta eliminuje ryzyko uduszenia się z 
powodu braku powietrza wewnątrz maski a także ryzyko utraty powietrza z powodu alarmu ostrzegającego 
o niskim poziomie powietrza. 

Poza przeglądem butli urządzenie nie wymaga serwisowania ani konserwacji prewencyjnej. Butla powinna 
być wysyłana na przeglądy okresowe z częstotliwością zgodną z przepisami krajowymi, najczęściej 
stosowany okres to 5 lat. 

Opatentowany system dystrybucji powietrza usuwa dwutlenek węgla z maski, optymalizując wykorzystanie 
powietrza z butli. Przepływ powietrza uruchamia się przez pociągnięcie przycisku szybkiego uruchamiania, 
który jednocześnie otwiera zamek błyskawiczny torby przenośnej, umożliwiając użytkownikowi dostęp do 
maski. 
Plomba bezpieczeństwa sprawdza integralność urządzenia, a wskaźnik zawartości butli można łatwo 
odczytać z zewnątrz przez przezroczyste okienko w torbie. 
Aparat Spiroscape składa się z butli z powietrzem do oddychania, którą można łatwo naładować za pomocą 
prostego systemu automatycznego napełniania, co sprawia, że aparat jest łatwy do ponownego użycia i idealny do 
treningu. 
Maska jest wyposażona w bardzo elastyczne uszczelnienie szyi, które zapewnia szczelność oraz ułatwia 
zakładanie i zapewnia wygodę noszenia. 

• Unikalny automatyczny zawór powietrza z otoczenia eliminuje ryzyko uduszenia się 

• Unikalny, opatentowany system nawiewu powietrza w masce maksymalizuje czas pracy i minimalizuje 
przestrzeń martwą; dwuwarstwowa maska zapewnia prawidłowe ułożenie warstwy wewnętrznej 

• Bardzo elastyczne uszczelnienie szyi ułatwia zakładanie i zapewnia wygodę noszenia; cichy system 
dostarczania powietrza umożliwia komunikację głosową 

• Torba wyposażona w pasek do przenoszenia 
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