Ocenco M-20.2 EEBD – Najmniejszy na świecie,
najbardziej trwały
oddechowy aparat ucieczkowy.
Potraktujcie to jako aparat ucieczkowy, który można
nosić na pasku
Ocenco M-20,2 EEBD tlenu
(oddechowy aparat ucieczkowy)
ma mocno upakowaną
konstrukcję zapewniającą do 60
minut oddychania.
Ocenco M-20.2 EEBD można
założyć w czasie liczonym w
sekundach; wystarczy zdjąć
blokadę, rozłożyć urządzenie i
założyć ustnik i część nosową.

Załączony kaptur można włożył
w dowolnym momencie w trakcie
ucieczki. Kombinacja zasobnika
sprężonego tlenu i ustnika
pozwala założyć Ocenco M-20.2
EEBD w środowisku
wypełnionym dymem.
Kompaktowy Ocenco M-20.2
EEBD może być noszony we
wszystkich przestrzeniach
zamkniętych.

Założony Ocenco M-20.2 EEBD
w gotowości do ucieczki.
Aparat średniej wielkości w
obudowie i opcjonalny
uchwyt montażowy pokazany
na pierwszym planie.

M-20,2 spełnia nowe wymagania
SOLAS dla aparatów ucieczkowych.
Ocenco M-20.2 EEBD został
wybrany do wyłącznego
użytku przez marynarkę
wojenna i straż przybrzeżną
USA.

OCENCO M-20.2 EEBD:
Szybki, łatwy w użyciu - wyciągnięcie
urządzenia z obudowy automatycznie
zwalnia blokadę przepływu tlenu.
Niski koszt cyklu życia - 15 lat
żywotności – coroczny przegląd.
Bardzo poręczny - tak lekki i
kompaktowy, że może być wygodnie
noszony na pasie.
Pełne pole widzenia – przeźroczysta
teflonowa osłona twarzy chroni
użytkownika w niebezpiecznym
środowisku.
Maksymalna ochrona - teflonowy
kaptur i torba oddechowa zapewniają
doskonałą odporność cieplną i
chemiczną.
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M-20.2 PHYSICAL CHARACTERISTI CS
AND PERFORMANCE DA TA

Wydajność

przeciętny czas oddychania 15-32 minuty

Czas zakładania

mniej niż 10 sekund

Waga

1.4 kg

Wymiary

M-20.2 EEBD - 17 x 17 x 7.6 cm
obudowa dodatkowa - (21 x 23 x 10 cm)

Zakres temperatur

-20 C to 65 C

Okres gotowości i ważności

15 lat

System podawania tlenu

automatyczny, - tlen podawany z uwzględnieniem zapotrzebowania

Konieczny nadzór

coroczna kontrola wzrokowa

M20.2 NSN No.
NSN 1HM 4240-01-4395937 M-20.2T Trainer NSN No. NSN 1HM 4240-01-4590078

Akcesoria
M-20.2T Trainer - zestaw treningowy w komplecie z dwoma
dodatkowymi ustnikami, z jasnoniebieską wtórną obudową. Służy do
nauki zakładania, noszenia i zapamiętywania pozycji.
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M-20.2 wtórny pojemnik - dołączany do każdego M-20.2, lecz może być
zamawiany osobno.
M-20.2 mocowanie - jasno-pomarańczowy uchwyt stalowy z zamknięciem
Velcro ™ do szybkiego otwarcia.

®

Teflon is a

EEBD M-20.2 ma 8 cmgrubości
objętość 0,03m3 i
waży 1,5 kg, co czyni go
najmniejszym na świecie
górniczym aparatem
ucieczkowym. Zaprojektowany
w sposób ergonomiczny i
kompaktowy izoluje płuca
użytkownika od otaczającej
atmosfery oraz umożliwia
oddychanie do 32 minut w
stanie spoczynku.
Także ważną cechą M-20 jest
prostota w użyciu.
Aby aktywować aparat otwieramy
i wyjmujemy z pudełka, zakładamy
klips na nos oraz wkładamy ustniki
i zaczynamy oddychać. Czas
działania i składowania tego
aparatu wynosi 15 lat. Jest
perfekcyjnym wyborem do
używania na statkach morskich i
okretach wojennych. Ocenco M-20
nie jest tylko najmniejszym
aparatem ucieczkowym na świecie,
ale także strażnikiem twojego
zdrowia i życia, kiedy go nosisz
przy sobie.
EEBD-20.2M-20 był zaprojektowany z myślą o
bezpieczeństwie. To, dlatego użytkownik łatwo
sprawdza zawartość tlenu przez opakowanie
wykonane z przeźroczystego tworzywa.

Aparat EEBD M-20 posiada:
Okres użytkowania – 15 lat
Wydłużony czas oddechowy –
możliwość oddychania wydłużona do 32
minut w stanie spoczynku
Łatwy do noszenia – aparat jest lekki i
ergonomiczny można go wygodnie nosić
za pomocą specjalnego pasa
Łatwy w użyciu – proste wyciąganie
zestawu i uruchamianie przepływu tlenu
Mała masa – waga 1,4 kg
Wymiary – 17 cm x 17 cm x 6 cm
Prosty w kontroli – wystarczy prosta
inspekcja wizualna

EEBD M-20.2 zasada działania
Tlen zaczyna przepływać zaraz po wyjęciu
aparatu z opakowania. Wdychamy go przez
ustnik z worka oddechowego. Powietrze
zużytejest wydychane przez ustnik prosto do
separatora dwutlenku węgla. Następnie
przechodzi do worka oddechowego gdzie jest
mieszane z tlenem z cylindra.

EEBD M-20.2 – Charakterystyka i dane techniczne
Certyfikaty
Numer certyfikatu
LLOYD’S Register (10 min)

SAS F990560

Polski Rejestr Statków (10 min) ZC/1729/93004/02
INSPEC (10 min)

743

BUREMU VERITAS (10 min)
10595/AO BV
Czas ochronnego działania 15 - 20 minut
Czas ochronnego działania w spoczynku 32 minuty
Czas aktywacji 10 sekund lub mniej
Waga w obudowie 1,5 kg
Waga do użycia 0,86 kg
Wymiary 17 cm x 17 cm x 6 cm
Temperatura przechowywania -20°C to 65°C
Pojemność tlenu 27 litrów
Możliwość regeneracji Tak
Żywotność aparatu wg normy NIOSH 15 lat
System podawania tlenu Sprężony tlen, zawór otwarcia i zamknięcia
Przepływ stały/przepływ regulowany
Ciśnienie w cylindrze 265 Bar
Środek do separacji CO2 Wodorotlenek litu
Kontrola Wizualna
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