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Αναπνευστική Συσκευή πλήρως εναρμονισμένη με το νέο ΦΕΚ  2434 / 2014 

 

Αναπνευστική συσκευή ανοιχτού κυκλώματος τύπου Dräger PAS® Lite  (3357774)  

H Dräger PAS® Lite αναπτύχθηκε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες για αυτόνοµη παροχή 

αναπνεύσιμου αέρα σε βιομηχανία, ναυτιλία  και σε πυροσβεστικές εφαρμογές. 

Το σύστηµα µεταφοράς περιλαµβάνει ένα πανάλαφρο, υψηλής αντοχής, ενισχυµένο µε 

ανθρακονήµµατα, πλαίσιο, µε εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις, υψηλές θερµοκρασίες και χηµικές 

ουσίες, με άριστη κατανοµή του βάρους στους ώµους. 

Διατίθεται με ενσωματωμένο μανόμετρο και αεροπνεύμονα θετικής πίεσης. 

Η συσκευή µπορεί να παραδοθεί με μια µονή φιάλη, χαλύβδινη ή ανθρακονημάτων (συνθετική)  

χωρητικότητας από 4 έως 9 λίτρα, με πίεση λειτουργίας 200 ή 300 bar. 

Συνδυαζόµενη εύκολα µε όλα τα συστήµατα εξωτερικής παροχής αέρα της Dräger. 

 Πιστοποιημένη κατά ΕΝ 137:2006 Type 2 
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3358867 

Dräger Εφεδρικός σωλήνας  

Σωλήνας μέσης πίεσης διάσωσης με ταχυσύνδεσμο (τύπου CEJN) για 
σύνδεση στον µειωτήρα πίεσης και παροχή στον εφεδρικό αεροπνεύμονα 
μήκους 40 εκ. & προστατευτικό καπάκι 

    

 
R54450 

Dräger Προσωπίδα  

Προσωπίδα ολόκληρου προσώπου Panorama Nova P από υλικό EPDM με 
κούμπωμα τύπου push-in θετικής πίεσης. 

Ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλότερες απαιτήσεις στεγανότητας και άνεσης 
σε όλες τις βιοµηχανικές εφαρµογές όπως επίσης και για επιχειρήσεις 
πυρόσβεσης και την διάθεση αποβλήτων   

    

 
3355002 

Dräger Φιάλη   

Χαλύβδινη φιάλη πεπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα με βαλβίδα παροχής 
(κλείστρο), χωρητικότητας έξι (6) λίτρων & πίεση λειτουργίας 300 bar.  

Μήκος: 510mm, Διάμετρος: 140mm 

    

 
R54990 

Dräger Εφεδρική Προσωπίδα  

Προσωπίδα ολόκληρου προσώπου Panorama Nova RA από υλικό EPDM με 
σπείρωμα (τύπου Rd 40) κατάλληλη για σύνδεση με τον εφεδρικό 
αεροπνεύμονα 3350606. 

    

 
3350606 

Dräger Εφεδρικός αεροπνεύμονας   

Εφεδρικός αεροπνεύμονας με σωλήνα & ταχυσύνδεσμο (τύπου CEJN) , 
κατάλληλος για σύνδεση στην προσωπίδα ολόκληρου προσώπου Panorama 
Nova (τύπου Rd 40) R54990. 

    

 
R54939 

Dräger Θήκη προστασίας  

Ειδική θήκη προστασίας για τις προσωπίδες ολόκληρου προσώπου από 
σκόνη, & χτυπήματα με κλείσιμο τύπου Velcro. 
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