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PROPAK
UITSTEKENDE PRESTATIES, ROBUUSTE BETROUWBAARHEID, VERTROUWDE TECHNOLOGIE
Scott Safety’s ProPak-serie biedt een compleet assortiment onafhankelijke ademhalingsapparaten type 2 met 
robuuste en stijve rugplaten. Met vier modellen bieden we een oplossing voor de specifieke eisen van elke bedrijfstak. 
Daarnaast biedt de ProPak-serie het comfort dat nodig is voor de specifieke toepassing, variërend van eenvoudige 
sets die voldoen aan de basiseisen tot verstelbare en gevoerde eenheden voor professionele brandbestrijding.

Scott Safety heeft meer dan 75 jaar ervaring in technisch innovatieve en 
klantgeleide productontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in de productie van een 
serie ademluchttoestellen die ruimschoots voldoen aan de steeds veranderende 
behoeften binnen de diverse bedrijfstakken.  

Ook vandaag zijn er wereldwijd miljoenen gebruikers die vertrouwen op de 
bewezen hoge prestaties, de robuuste betrouwbaarheid en de vertrouwde 
techniek van Scott Safety-producten. Mede dankzij de speciale klantenservice 
is de onafhankelijke  ademluchttoestellen van Scott Safety de eerste keus van 
brandweerlieden, de scheepvaart en andere bedrijfstakken.

Goedgekeurd conform EN137:2006 Type 2, inclusief de strenge 
brandbestendigheidstest; de ProPak-serie is doorontwikkeld tot een 
ongeëvenaard niveau van prestaties en gebruikscomfort. Daarnaast is de hele 
serie goedgekeurd conform de Xe wijziging van de richtlijn inzake de uitrusting 
van de scheepvaart (MED), wat betekent dat het de meest recente goedkeuring 
voor de maritieme markt heeft.

UITSTEKENDE PRESTATIES
- De serie is ontwikkeld als antwoord op feedback van klanten: om 

het comfort te verhogen, het bewegingsgemak te verbeteren en de 
vermoeidheid van de gebruiker te verminderen. De stijve rugplaat is 
licht van gewicht en ergonomisch ontworpen om aan deze eisen te 
voldoen.

- De hele serie biedt dezelfde kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare 
pneumatiek met een lage ademweerstand en uitstekende dynamische 
prestaties, vooral bij lage debieten

ROBUUSTE BETROUWBAARHEID
- Dankzij de uitstekende specificaties voldoet de serie aan de behoeften 

van verschillende gebruikers en is de apparatuur bestand tegen 
de toepassingen waarvoor het zal worden gebruikt. Elke set is 
goedgekeurd als type 2 waardoor de gehele ProPak-serie geschikt is 
voor brandbestrijding in diverse omgevingen.

- Alle onderdelen zijn laaggeprijsd en kunnen door de gebruiker worden 
onderhouden of vervangen. Dit resulteert in lagere levensduurkosten, 
eenvoudiger onderhoud, kortere down-time van de apparatuur en een 
verbeterde operationele flexibiliteit

VERTROUWDE TECHNOLOGIE
- Kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare pneumatiek met een compacte 

eerste ademhaling geactiveerd  ademhalings-automaat  met bypass, 
Voor elk Propak-apparaat wordt dezelfde pneumatiek gebruikt

- Een eerste trap reduceerventiel heeft slechts twee bewegende delen en 
aanvaardt cilinder drukken tot 300 bar zonder aanpassing

- Alle elementen van de set zijn ontworpen om een toekomstige upgrade 
met minimale kosten mogelijk te maken. De nieuwe ProPak-serie is al 
voorzien van mogelijkheden om Scott Safety’s nieuwe flessen van 379 
bar aan te sluiten. Deze maken het mogelijk langer te ademen zonder 
dat de gebruiker een zwaardere of grotere cilinder hoeft te dragen

SPECIFICATIES
ProPak-Sigma   Speciaal ontworpen als voordelige set die voldoet aan de 

normen, die geschikt is voor de industriële en maritieme 
markten en die dezelfde kwalitatief hoogwaardige, 
betrouwbare pneumatiek biedt als de rest van de ProPak-
serie.

ProPak-i  Een onafhankelijk ademhalingsapparaat, ontworpen voor de 
industriële markt met zijarmen en gevoerde schouderbanden 
voor meer gebruikscomfort.

ProPak-f Een onafhankelijk ademhalingsapparaat voor 
brandweerlieden, ontworpen voor meer gebruikscomfort 
met zijarmen en gevoerde schouderbanden. De handige 
bevestigingsmogelijkheid zorgt ervoor dat het verwisselen van 
een cilinder niet langer duurt dan enkele seconden. 

ProPak-fx  het ultieme in gebruikscomfort voor de professionele 
brandbestrijder met alle voordelen van de ProPak-f met als 
extra kenmerk een verstelbare achterplaat; dit betekent dat de 
eenheid kan worden afgestemd op de lengte van de gebruiker.
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BELANGRIJKSTE ONDERDELEN
Compact ademhalingsautomaat  
met positieve druk, met 
servogestuurd, kantelbare 
diafragmamechanisme met 
lage inspiratoire weerstand 
en responsieve dynamische 
prestaties, automatische 
activering bij eerste ademhaling 
en hands free bypass voorziening.

REDUCEERVENTIEL
Reduceerventiel voor eerste trap, 
met niet-verstelbare veerbelast 
zuigermechanisme en uitlaat 
beveiligd met veiligheidsventiel

MANOMETER  EN 
WAARSCHUWINGSFLUIT
Bourdonbuistype. meetklok.
Hitte- en impactbestendig 
polycarbonaat glas

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

COMMUNICATIE
De Sabrecom2 is een 
radiocommunicatie-interface 
die ontworpen is voor gebruik 
met Scott Safety’s serie 
volgelaatsmaskers met positieve 
druk. 
Volledig geïntegreerde en klaar 
om de Sabrecom 2 gebruiken 
is goedgekeurd voor de EN136 
klasse 3, voldoen aan de strenge 
vlam en stralingswarmte-test 
eisen

OPTIES
De Scott Safety ProPak 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.

In het hart van de ProPak-set bevindt zich 
een eenvoudig en betrouwbaar twee-traps 
pneumatisch systeem. 
Een eerste ademhaling geactiveerd positieve 
druk ademhalings-automaat biedt lage 
ademweerstand en uitstekende dynamische 
prestaties - vooral bij hoge debieten
Een eerste trap reduceerventiel heeft slechts 
twee bewegende delen en aanvaardt cilinder 
drukken tot 300 bar zonder aanpassing.

Verstelbare, gevoerde 
schouderbanden (alleen 

ProPak-f & ProPak-fx)

Draaibare heupband 
(alleen ProPak-fx)

Adjustable back plate 
allows the unit to be 
altered to the users 
height increasing user 
comfort (ProPak-fx 
only) 

Verstelbare tailleband 
voorzien van grote 

gespen voor snel en 
gemakkelijk aan- en 

afdoen

Kevlar mix singels met wrap-
around harnas

Reflecterende draad voor extra 
zichtbaarheid (alleen ProPak-f & 
ProPak-fx)

De handige bevestiging van de 
cilinderband zorgt ervoor dat het 
aanpassen of het verwisselen van een 
cilinder niet langer duurt dan enkele 
seconden

Ergonomisch ontworpen, sterke en 
lichtgewicht spuitgegoten rugplaat

PNEUMATISCH SYSTEEM



SPECIFICATIES EN BESTELINFORMATIE
PROPAK ONAFHANKELIJK  ADEMHALINGSAPPARAAT

Productspecificaties

Weight
Enkelvoudige configuratie (zonder cilinder )
ProPak-Sigma 2.6kg ProPak-i 2.9kg, 
ProPak-f 3.2kg, ProPak-fx 3.4kg

Enkelvoudige configuratie en 
gelaatsmasker (zonder cilinder)  ProPak-
Sigma 3.2kg ProPak-i 3.5kg, ProPak-f 3.8kg, 
ProPak-fx 4.0kg

Afmetingen 
Lengte 630mm 
Breedte 285mm
Diepte (met cilinder van 6 liter en 200 bar) 
220mm

Uitstekende prestaties, robuuste betrouwbaarheid, vertrouwde 

technologie

De volledige ProPak-serie is goedgekeurd conform EN137:2006 

Type 2, inclusief de strenge brandbestendigheidstest. Dus 

welke specificatie u ook kiest, u kunt er zeker van zijn dat 

deze is doorontwikkeld tot een ongeëvenaard prestatieniveau. 

Scott Safety is a global business unit of Tyco International that supplies a variety of industries through manufacturing facilities located in the 
United States, United Kingdom, Asia, Finland and Australia.
Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire  • England • WN8 9RA Telephone: +44 (0) 1695 711711 • Fax: +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycoint.com

 © 2011 Scott Safety.   SCOTT, the SCOTT SAFETY Logo, Scott Health and Safety, ProPak, ProPak-Sigma, ProPak-i, ProPak-f, ProPak-fx are registered and/or 
unregistered marks of Scott Technologies, Inc. or its affiliates.
AS.2.11.1.NL.2
 

Approvals:
EN137:2006 Type II approved, MED (Shipwheel approved) ISO23269 (parts 2,3 & 4) approved, AS1716 approved. 

PROPAK
Artikelnummer Beschrijving Toepassing

ProPak-Sigma Goedgekeurd conform EN137, Type 2 Brandbestrijding scheepvaart/
industrie

ProPak-i Goedgekeurd conform EN137, Type 2 Brandbestrijding industrie/olie- 
en gaswinning

ProPak-f Goedgekeurd conform EN137, Type 2 Brandbestrijding brandweer/
olie- en gaswinning

ProPak-fx Goedgekeurd conform EN137, Type 2 Brandweer


