
B.A.S.BIOLINE

Bioline i B.A.S. to aparaty 
oddechowe z przewodem 
tlenowym dostarczającym 
sprężone powietrze, 
produkowane przez firmę 
Honeywell Safety Products.
Zaprojektowano je przede 
wszystkim pod kątem 
spełnienia zróżnicowanych 
potrzeb i wysokich wymagań 
dla zastosowań w przemyśle.

APARATY ODDECHOWE Z PRZEWODEM TLENOWYM

BIOLINE I B.A.S.
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Dzięki wykorzystaniu sieci zewnętrznej, 
aparaty te umożliwiają użytkownikom 
bezpieczne i komfortowe wykonywanie 
prac konserwacyjnych i zadań 
wymagających długotrwałego 
dostarczania świeżego powietrza. 
Wersja B.A.S. zapewnia też całkowite 
bezpieczeństwo podczas ewakuacji, 
dzięki wbudowanemu zapasowemu 
cylindrowi powietrznemu.

KOMFORT 
•  Dzięki niewielkiej masie i możliwości 

przymocowania do paska nie 
przeszkadza podczas pracy. 
W wersji B.A.S. cylinder powietrzny 
jest bezpiecznie przymocowywany 
wzdłuż uda

•  Pełna maska na twarz Panoramasque: 
ergonomiczna konstrukcja zapewnia 
dostosowanie do kształtu każdej 
twarzy, a szerokokątna przezroczysta 
osłona z powłoką chroniącą 
przed zarysowaniami zapewnia 
panoramiczne pole widzenia bez 
optycznych zniekształceń (opcjonalna 
przezroczysta osłona Triplex). 
Element twarzowy i wewnętrzna 
półmaska oraz fartuch są wykonane 
z materiału wysokiej jakości EPDM 
(specjalnych polimerów). Konstrukcja 
maski zapewnia optymalną oporność 
oddechową w warunkach pożaru 
i zagrożeń chemicznych

•  Automatyczny nadciśnieniowy 
zawór dozujący Zenith do szybkiego 
montażu. Zawór ten otwiera się 

automatycznie po podłączeniu 
do maski, a zamyka po odłączeniu 
od niej. Dzięki niskiemu oporowi 
oddechowemu maska umożliwia 
swobodne oddychanie przy każdym 
tempie pracy. Przyłącza się w dwóch 
punktach mocowania

PROSTOTA
• Szybkość i łatwość zakładania
•  Blokada mocowania i wężyk 

możliwością szybkiego podłączenia 
•  Miernik wbudowany w zawór cylindra 

(w wersji B.A.S.)
•  W przypadku podłączenia do źródła 

średniego ciśnienia około 7 barów, 
zapewnia zgodność z większością 
sieci dostarczania powietrza do 
aparatów oddechowych (wózki z 
przewodem tlenowym, dostarczanie 
tlenu przez filtr itd.)

BEZPIECZEŃSTWO
•  Dzięki wbudowanej w maskę membranie 

można swobodnie się komunikować
•  Wężyk mocowany do paska: nawet 

w razie silnego pociągnięcia maska 
nie zostanie oderwana 

•  Wersja B.A.S. zawiera ponadto:
-  reduktor wysokiego i średniego 

ciśnienia (HP/MP) z zaworem 
bezpieczeństwa 

-  wytrzymały futerał zawierający 
3-litrowy cylinder z powietrzem 
sprężonym pod ciśnieniem 200 
barów oraz reduktor 

-  wężyk do szybkiego montażu, 
podłączony do cylindra  
powietrza 

-  automatyczny system przełączania 
z sieci zasilania powietrzem na 
zapasowy cylinder, z gwizdkiem 
alarmowym sygnalizującym 
podłączenie cylindra i drugim 
gwizdkiem wskazującym koniec 
działania cylindra 

DANE TECHNICZNE
Całkowita masa aparatu Bioline Około 1,90 kg

Całkowita masa aparatu B.A.S. Około 3,50 kg  

Cylinder dla aparatu B.A.S. 3-litrowy, ciśnienie 200 barów

Czas działania na zasilaniu zapasowym dla aparatu B.A.S. Około 15 minut

Zakres temperatur, w jakich działają aparatu Bioline i B.A.S. -30°C/+60°C i -15°C/+60°C

Aparaty spełniają wymagania norm EN 139 (Bioline) i EN 402 (B.A.S.)

Zatwierdzone do użytku jako pełna maska na twarz Klasa III według normy EN 136

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA NUMER ODNIESIENIA

Aparat Bioline z paskiem na talię, z zaworem dozującym Zenith i maską na twarz Panoramasque, z 5-punktowym paskiem na głowę i połączeniem CEJN 1816043

Aparat Bioline z paskiem na talię, z zaworem dozującym Zenith i maską na twarz Panoramasque, z 5-punktowym paskiem na głowę i połączeniem Staubli 1816069 

Aparat B.A.S. z zaworem dozującym Zenith i maską na twarz Panoramasque, z 5-punktowym paskiem na głowę i połączeniem CEJN, bez cylindra powietrza 1816132

Aparat B.A.S. z zaworem dozującym Zenith i maską na twarz Panoramasque, z 5-punktowym paskiem na głowę i połączeniem Staubli, bez cylindra powietrza 1816130 

3-litrowy stalowy cylinder powietrza pod ciśnieniem 200 barów (pusty), z wbudowanym miernikiem – 15 minut: 1822559

Inne dostępne opcje: aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z nami.
Obrazy nie są przeznaczone do zastosowań praktycznych i służą tylko do celów ilustracyjnych
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