
Aparat Panoramasque to pełna maska 
na twarz, zapewniająca szerokie pole 
widzenia bez żadnych optycznych 
zniekształceń, dobrze przylegająca do 
twarzy, komfortowa w użytkowaniu 
i w pełni zatwierdzona do wszelkich 
zastosowań.

PEŁNA MASKA NA TWARZ DO ZINTEGROWANEGO APARATU ODDECHOWEGO
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KOMFORT 
•  Nadciśnieniowa maska oddechowa

•  Szerokie panoramiczne pole 
widzenia, bez żadnych optycznych 
zniekształceń

•  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.

•  Ergonomiczna konstrukcja zapewnia 
dostosowanie do kształtu każdej 
twarzy, dostępna w jednym rozmiarze

WYDAJNOŚĆ 
•   Przezroczysta osłona z poliwęglanu, 

z powłoką chroniącą przed 
zarysowaniami

•  Zewnętrzna membrana umożliwia 
swobodne komunikowanie 
się (zgodność z zestawem 
komunikacji radiowej)

•  Maska ta jest zgodna z dwoma 
rodzajami nadciśnieniowych zaworów 
dozujących do szybkiego montażu:

  automatycznym zaworem dozującym 
firmy Zenith. 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.

  zaworem dozującym SxPro, 
aktywowanym przy pierwszym 
oddechu. Kompaktowy, 
ergonomiczny i trwały, zapewnia 
doskonały komfort oddychania 

przy dowolnym tempie pracy dzięki 
minimalnej oporności oddechowej. 
Wyposażony jest w dwa duże punkty 
mocowania i dzięki temu można go 
łatwo przymocować lub usunąć, 
nawet w rękawicach.

•  System „AirKlick” umożliwia 
użytkownikowi bezproblemowe 
umieszczenie zaworów w odpowiednim 
miejscu — jednym kliknięciem 

•  Maskę można tez optymalnie 
dopasować do swojej twarzy dzięki 
pięciopunktowemu paskowi na głowę 
(opcjonalnie dostępne są dwa punkty 
podłączenia maski i siatka na włosy)

• Niepalny bawełniany pasek na szyję

ŁATWA OBSŁUGA 
•  Proste obsługa i łatwe czyszczenie

DANE TECHNICZNE
Masa Około 585 g

Element twarzowy i wewnętrzna półmaska EPDM (specjalny polimer) 

Przezroczysta osłona Z poliwęglanu, z powłoką chroniącą przed zarysowaniami

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA NUMER ODNIESIENIA
Pełna maska na twarz Panoramasque z 5-punktowym paskiem na głowę 1710650

Inne dostępne opcje: aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z nami.

PANORAMASQUE
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