
 
 
 

Karta katalogowa 
 

 

Opis 
Opis  
Numer katalogowy 10064644 S-Cap w kartonie

10064645 S-Cap w pojemniku ściennym 
10064646 S-Cap w opakowaniu strażackim [ 3 szt.] 
10081637 S-Cap w torbie
10113222 S-Cap w torbie bez paska
10101163 S-Cap w pojemniku Elite ( 2 szt.)

Oznaczenie zgodne z normą  EN EN 403:2004
Zastosowanie • Kaptur może być zastosowany tylko raz 

• Może być stosowany tylko w atmosferze gdzie jest  
wystarczajacy poziom tlenu 
• Umozliwia ewakuację osób narażonych na działanie gazów i 
dymu powstających podczas pozaru 

 
Kolor oznakowania - 
Cechy 
Waga ok.[g]  630 [gotowe do użycia]
Wymiary Wys. x Szer. x Dł. ok. [mm] karton 285 x 155 x 115

pojemnik ścienny 285 x 155 x 125 
opak. Straż. 405 x 225 x 140 
torba 240 x 120 x 110
310 x 180 x 230

Złącze Kaptur  ze zintegrowaną półmaską wewnętrzną
Opory oddechowe 
 przy Wymagania EN 403:2004 

Średnie wartości 
Opór wdechu ok. 95 l / min 8,0 mbar 6,3 mbar 
Opór wydechu ok. 95 l / min 3,0 mbar 1,9 mbar 
Stężenie gazów testowych Standardowe stężenie                         inne stężenia
propenal [C3H4O] 100 ml/m3 [0,01 Vol.-%]
chlorowodór [HCl] 1000 ml/m3 [0,1 Vol.-%]
cyjanowodór [HCN] 400 ml/m3 [0,04 Vol.-%] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%] 
tlenek węgla [CO] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]
Amoniak  [NH3] 2000 ml/m3 [0,2 Vol.-%] 5000 ml/m3 [0,5 Vol.-%] 
chlor [Cl2] 

cykloheksan [C6H12] 
1000 ml/m3 [0,1 Vol.-%] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%] 
2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%]

siarkowodór [H2S] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%] 5000 ml/m3 [0,5 Vol.-%] 
dwutlenek siarki [SO2] 1000 ml/m3 [0,1 Vol.-%] 2500 ml/m3 [0,25 Vol.-%] 
Wydajność 
 

Wydajność przy gazach 
 

Gazy testowe Wymagania 
EN 403:2004 

średnie wartości 
EN-test stęż. / [ inne stęż.]

 propenal [C3H4O] 15 min 40 min 
chlorowodór[HCl] 15 min 200 min 
cyjanowodór [HCN] 15 min 500 min / [>20 min]
tlenek węgla [CO] 15 min > 20 min 
amoniak [NH3] - 40 min / [> 20 min]

chlor [Cl2] - 10 min / [> 6 min]
cykloheksan [C6H12] - 7 min 
 siarkowodór [H2S] 2500 ppm - > 25 min 
siarkowodór [H2S] 5000 ppm - > 25 min 
dwutlenek siarki [SO2] - 100 min / [20 min]

Wydajność przy cząsteczkach Cząsteczki testowe Wymagania EN 403:2004 średnie wartości 

Chlorek sodu [NaCl] 6% 1,6% 
Materiał 
Kaptur powlekany PVC
Uszczelka na szyję Bawełna 
Szybka Polietylen 
Półmaska wew. Naturalna guma, szara
Dodatkowe informacje 
Powyższe wartości nie muszą być zastosowanie jako podstawa czasu wydajności, są one jedynie wskazówką, że S-Cap chroni przed tymi gazami, ale
 tylko w ramach normy EN 403:2004 jako kaptur ewakuacyjny przez 15 minut! 
Fabrycznie zamknięte w worku foliowym we właściwych warunkach składowania -  4 lata. 
Maksymalny czas magazynowania wynosi 10 lat [4 + 4 + 2 lata], dla S-Cap przechowywanych w pojazdach 8 lat. 
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