
De ProPak-Sigma is speciaal 
ontworpen als set die voldoet aan 
de basiseisen en die gebruikt kan 
worden bij brandbestrijding in 
industrie en scheepvaart.

De volledige ProPak-serie is 
goedgekeurd conform EN137:2006 
Type 2, inclusief de strenge 
brandbestendigheidstest. Daarnaast 
is de hele serie goedgekeurd 
conform de Xe wijziging van 
de richtlijn inzake de uitrusting 
van zeeschepen (MED), wat 
betekent dat het de meest recente 
goedkeuring voor de maritieme 
markt heeft.

• Ademhalingsapparaat dat voldoet aan EN137: 2006 Type 2 en aan de 
Richtlijn inzake de uitrusting van zeeschepen (MED) 

• Set die voldoet aan de basiseisen en die gebruikt kan worden bij 
brandbestrijding in industrie en scheepvaart 

• Stijf rugframe

• Eenvoudig te verwijderen pneumatiek

• Eenvoudig te onderhouden

UITSTEKENDE PRESTATIES, ROBUUSTE BETROUWBAARHEID, VERTROUWDE TECHNOLOGIE

PROPAK-SIGMA

PRODUCTKENMERKEN



PROPAK-SIGMA

Bestelinformatie

Onderdeelnummer Beschrijving Toepassing

ProPak-Sigma Goedgekeurd conform 
EN137, Type 2

Brandbestrijding scheepvaart/
industrie

Productspecificaties

Gewicht

Enkelvoudige configuratie (zonder fles) 2.6kg

Enkelvoudige configuratie en gelaatsmasker (zonder fles) 3.2kg

Afmetingen

Lengte 630mm

Breedte 285mm

Diepte (met cilinder van 6 liter en 200 bar) 215mm

Harnas van Kevlar

Heupband met grote gespen 
waardoor deze makkelijk, met 
handschoenen aan, te bedienen 
zijn en voor snel om- en afdoen 
van de heupband

De heupriem kan tijdens het 
lopen gemakkelijk worden 
aangepast door deze naar 

voren te trekken Verstelbare schouderbanden

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

Compact positieve druk ademhalingsautomaat met servo-ondersteund, 
kantelmembraan met geringe inademweerstand en responsieve 
dynamische prestaties, automatische activering bij eerste ademhaling en 
handenvrije bypass-mogelijkheid 

REDUCEERVENTIEL

Eerste trap reduceerventiel, met niet-instelbaar, veer belaste 
zuigermechanisme en uitlaat  beveiligd met overdrukventiel 

SLANGEN

Roestvrijstalen draaibare slangkoppelingen 
Middeldrukslang 
Maximale werkdruk 16 bar 
Minimale barstdruk 80 bar  
Hogedrukslang 
Maximale werkdruk 450 bar 
Minimale barstdruk 800 bar

MANOMETER EN WAARSCHUWINGSFLUIT

Drukverschilindicatie van Bourdonbuistype 
Hitte- en impactbestendig polycarbonaat glas

COMMUNICATIE

De Sabrecom2 is een radiocommunicatie-interface die ontworpen is voor 
gebruik met Scott Safety's serie volgelaatsmaskers met positieve druk.

De Sabrecom2 is volledig geïntegreerd en klaar voor gebruik, 
goedgekeurd conform EN136 klasse 3 en voldoet daarmee aan de 
strenge eisen van de vlam- en stralingswarmtetest. 

OPTIES

De Scott Safety ProPak-Sigma kan in vele configuraties worden 
uitgevoerd, zoals met twee flessen (Duo), met een split koppeling voor 
de ademautomaat(SDC) aansluit mogelijkheiden  voor  redding tweede 
man ademhalingsautomaat (RSM). of  luchtlijn  en decontaminatie. 
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