NEAR guard
ACİL KAÇIŞ MASKESİ

15 DAKİKALIK ACİL KAÇIŞ MASKESİ(EEBD)
NEAR guard Acil Kaçış Maskesi solunamayacak
ortamlardan güvenli ve etkili kaçış için gerekli
solunabilecek temiz hava sağlar. Kolay ve hızlı takılabilİr.
Maske takıldığında otomatik olarak tüpten maske içine
hava akışı başlatılarak çalışan NEARguard Acil Kaçış
Maskesi kısa bir eğitimle kullanılabilir.
ACİL DURUM DENEYİMİ

Acil durumlarda koşullar çok hızlı bozulabilir, aniden ortam dumanla
veya zehirli gazlarla dolabilir bu durumda hızlı bir kaçış tek
seçenektir. NEARguard Acil Kaçış Maskesi sakalı ve uzun saçlı
kişilerin bile kullanabileceği şekilde dizayn edilmiştir ve cihaz çantası
açıldığında tüpten maske içine solunum havası beslemesi otomatik
olarak başlar. NEARguard Acil Kaçış Maskesi kullanıcısına
güvenli alana ulaşması için gerekli olan ilave süre sağlar.
15 DAKİKALIK ACİL DURUM KAÇIŞ HAVASI

NEARguard mükemmel akış özelliği olan basit ve emniyetli bir
reğülator valfle donatılmıştır ve tüp tamamen boşalıncaya kadar aynı
miktarda havayı maske içerisine verir. Tüp tamamen boşalmadan
alarm düdüğü çalarak kullanıcıyı uyarır. NEARguard 15 dakikalık
kullanım havasını depolayan 3 litrelik alüminyum hava tüpü ile
donatılmıştır. Alev almaz özellikli maske maksimum görüş açısı için
geniş şeffaf vizörle dizayn edilmiştir.
DAYANIKLILIK

NEARguard maskesinin sızdırmaz elastik boyun parçası yüksek
sıcaklığa, ozon etkilerine ve yakıt buharına dayanıklıdır. Makine
daireleri gibi yüksek sıcaklık ve yakıt buharının olduğu olumsuz
koşullarda bile yıllarca sorunsuz olarak kullanılır.
DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ

NEARguard çok az bakım ve servis gerektirir. Şeffaf gözetleme
penceresinden görünen manometreden tüp basıncı kolayca ve
cihazın açılmasına gerek olmadan kontrol edilebilir.
www.nearsafety.com / near@nearsafety.com
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NEAR guard
ACİL KAÇIŞ MASKESİ
15 DAKİKALIK ACİL KAÇIŞ MASKESİ(EEBD)
ÖZELLİKLER

EN 1146 - ISO 23269 ve SOLAS standartlarını karşılar.
Hafif ve kompakt yapı
Kolay kullanım ve hızlı eğitim
Hızlı otomatik çalıştırma
15 dakikalık kullanım havası
Ek güvenlik için yüksek görünürlükte çanta ve başlık
Tüp boşalmadan önce sesli alarm ile uyarı
Kuşanma tertibatı, maske ve boyun lastiğinde yüksek dayanıklılık
CO2 konsantrasyonun artmasını ve buharlanmayı önleyen yay kontrollü ventil
Hızlı kontrol için görünür tüp manometresi
Basit servis ve kolay yenileme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar (H x L x D)
Tüp basıncı
Maske hava akış debisi
Ağırlık
Tüp

: 550 x 250x 150 mm
: 200 bar
: 35 - 40 lt/min
: 6.6 kg
:3 litrelik çelik, alüminyum ve kompozit
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