
                
 
         

 

 

 
AERIS - aparat powietrzny nadciśnieniowy 

 
Aparat AERIS jest autonomicznym aparatem ochrony dróg oddechowych, o otwartym obwodzie, z rezerwą 
sprężonego powietrza. Pozwala użytkownikowi korzystać według potrzeby ze zdatnego do oddychania 
powietrza pochodzącego z butli umieszczonych na stelażu. Sprężone powietrze o wysokim ciśnieniu jakie jest 
w butlach, jest początkowo zmniejszone do ciśnienia średniego na poziomie (reduktora ciśnienia HP/LP), 
następnie dopływa on do automatu płucnego (zawór SA 5000 Zenith), gdzie jest rozprężane do niskiego 
ciśnienia. Automat oddechowy po podłączeniu do maski utrzymuje lekkie nadciśnienie w masce, niezależnie 
od rytmu oddychania, co uniemożliwia przedostawanie się powietrza z zewnątrz do maski użytkownika.  
 
 
 
STELAŻ, PASY I SZELKI 
Stelaż zapewnia komfort i stabilność noszenia butli posiada 
ergonomiczny kształt idealnie dopasowany do sylwetki 
użytkownika. Dzięki wyciętemu na środku otworowi zmniejsza 
on zjawisko pocenia się. Jest zaopatrzony w uchwyty i w trzy 
punkty zamocowania dla linki asekuracyjnej. Środkowy punkt 
wytrzymuje obciążenie statyczne 120 kg. Stelaż wykonany jest 
z tworzywa wysokoudarowego o bardzo dużej wytrzymałości 
na uszkodzenia mechaniczne i na wysoką temperaturę. 
Regulowany pas ściągający butle i kształt nosidła bez żadnych 
przeróbek umożliwia mocowanie butli 6l/30MPa, 6,8l/30MPa, 
9l/30MPa i po zastosowaniu trójnika 2 x 4 l/20MPa i 2 x 6,8 
l/30MPa. Jest łatwy w obsłudze, umożliwia szybki montaż i 
demontaż butli. Pasy barkowe wyposażone są w klamry o 
łatwej i szybkiej regulacji. Wykonane są z materiału samo 
gaszącego łatwego do czyszczenia w górnej części szerokie 
taśmy zapewniają wygodne noszenie aparatu. Na zewnętrznej 
stronie naszyta jest taśma fluorescencyjna. Pas biodrowy wykonany z materiału jak wyżej. Wyposażony w 
ochraniacz automatu płucnego i klamrę zatrzaskową umożliwiającą szybkie i pewne dopasowanie aparatu.  
 
REDUKTOR CIŚNIENIA HP/LP  
Zapewnia stabilność zredukowanego ciśnienia 6,7at niezależnie od ciśnienia powietrza pozostającego w 
butlach i rytmu oddychania. Przymocowany jest do stelaża, posiada gniazdo DIN z możliwością podłączenia 
butli powietrznych 20 i 30MPa. Wyposażony w: - zawór bezpieczeństwa otwierający się przy ciśnieniu 
1,3MPa, - zawór sterujący sygnał alarmowy gwizdka aparatu sterowany wysokim ciśnieniem zasilany 
średnim, - adapter średniego ciśnienia umożliwiający dodatkowe podłączenie systemu dla osoby 
ewakuowanej w wersji z maską: nadciśnieniową, podciśnieniową lub zastosowaniem kaptura 
nadciśnieniowego systemu do wentylacji ubrań gazoszczelnych lub systemu umożliwiającego wpięcie do 
drugiego aparatu Aeris, gdzie skończyło się powietrze.  
 
 



                
 
         

 

Do reduktora podłączone są: - przewód średniego ciśnienia automatu płucnego podwójny przewód 
wysokiego ciśnienia manometru średniego ciśnienia urządzenia ostrzegawczego. - Dodatkowo do reduktora 
można podłączyć system "wizjo vox"  
 
MANOMETR I URZĄDZENIE OSTRZEGAWCZE 
Manometr posiada tarcze ze skalą od 0 do 35MPa i pozwala odczytywać ciśnienie powietrza w butlach. 
Pokryty jest farbą fluoroscencyjną ,skala czytelna widoczna w ciemności i zadymieniu. Obudowa wykonana z 
tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wodoodporna. Dodatkowo manometr umieszczony jest 
w osłonie gumowej. Pod manometrem znajduje się urządzenie ostrzegawcze (100 dBa z odległości 1 m i 
częstotliwości dźwięku 3000 Hz). zadziałanie urządzenia ostrzegawczego informuje użytkownika o spadku 
ciśnienia w butlach poniżej 5,5+/-0,5 MPa.  
 
AUTOMAT PŁUCNY 
Automat płucny umożliwia przepływ powietrza pochodzącego z reduktora, wyłącznie wtedy, gdy jest 
podłączony do maski. Automat płucny zaopatrzony w dwupunktową złączkę Air Klik podłącza się łatwo i 
pewnie do maski. Następuje wtedy automatyczne uruchomienia automatu płucnego i powstanie 
nadciśnienia w masce. Odłączenie automatu płucnego od maski może nastąpić tylko w skutek zamierzonego 
gestu, t.z. naciśnięcia jednocześnie jedną ręką na 2 przyciski złączki. Wypływ powietrza z automatu płucnego 
jest wówczas automatycznie przerwany. System by-pass pozwala na uzyskanie dodatkowego dopływu 
powietrza do maski i służy jednocześnie do odpowietrzenia układu po zamknięciu zaworu butli. Automat 
płucny wyregulowany jest na utrzymanie nadciśnienia (300 - 400 Pa), utrzymuje on nadciśnienie w masce 
nawet przy przepływie ponad 500 l/min.  
 
MASKA TWARZOWA 
Kompletna maska, Biomask PF zapewnia doskonałą szczelność pomiędzy twarzą użytkownika i otoczeniem. 
Wykonana z giętkiego neoprenu, posiada doskonałą odporność na związki chemiczne, wysoką temperaturę, 
upływ czasu i uszkodzenia mechaniczne. Powietrze dostające się do maski opływa wewnętrzną powierzchnie 
szyby maski, co zapobiega zaparowaniu. Półmaska zmniejsza martwą przestrzeń w masce. Zawór wydechowy 
maski PF pozwala na odpływ wydychanego powietrza, w taki sposób ze w masce stale utrzymuje się 
nadciśnienie. Szyba panoramiczna wykonana z poliwęglanu, powlekana warstwą krzemu jest niełamliwa, 
nierysująca, odporna na związki chemiczne i wysoką temperaturę. Szczelna membrana foniczna umożliwia 
czyste przekazywanie głosu użytkownika. Utrzymanie i stabilizacje maski na głowie zapewniają miękki paski 
gumowe. Zawór wydechowy maski otwiera się gdy nadciśnienie powietrza w masce wynosi ( 500 +/- 50 Pa).  
 
BUTLE  
Aparat wyposażony jest w butle 6,8l/300 bar, waga butli bez powietrza wynosi 3,7 kg. Butle posiadają 
aktualne dopuszczenie UDT. Czas ochronnego działania aparatu AERIS w wersji mono 1x6,8l/300 bar dla 
średniego zużycia powietrza 40 l/min wynosi 51 minut.  
 



                
 
         

 

Zestaw aparatu powietrznego nadciśnieniowego AERIS  
- maska panoramiczna nadciśnieniowa PF  

- pokrowiec na maskę  

- kompletny stelaż z zespołem redukcyjnym  

- butla kompozytowa 6,8l/300bar  
 
Waga kompletnego aparatu wynosi 9,7 kg  
Czas ochronnego działania wynosi 68 min przy zużyciu 30l/min  
Aparat posiada certyfikat CE, CIOP i CNBOP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


