
ELSA
EMERGENCY LIFE SUPPORT APPARATUS



2

SUPERIEUR COMFORT
EN BESCHERMING
Alle adembeschermingsapparatuur van Scott Safety is ontworpen aan de hand van dezelfde strenge 
normen: eenvoudig en comfortabel in het gebruik, robuust en eenvoudig in het onderhoud. Met haar 
wereldwijde ervaring met adembeschermingsapparatuur is Scott de specialist op het gebied van 
adembescherming.

Scott Safety Ievert al meer dan 75 jaar de hoogste 
standaards in het antwerp en de productie van 
adembeschermingsapparatuur.

De ELSA (Emergency Life Support Apparatus) van Scott 
Health & Safety, die bekendstaat als de toonaangevende 
ontsnappingsset met constante luchtstroming, is speciaal 
ontworpen voor een snelle ontsnapping uit gevaarlijke situaties 
in de industrie en de zeevaart.

Deze adembeschermingsapparatuur voor noodgevallen die 
inmiddels al in de derde generatie is, werd oorspronkelijk 
ontworpen door Scott Health & Safety onder het merk Sabre 
Breathing Apparatus, en de originele ontwerpprincipes worden 
nog altijd toegepast.

Het huidige ontwerp is eenvoudig en snel te gebruiken, is 
betrouwbaar en robuust in het gebruik en voldoet aan de 
nieuwste Europese norm EN1146.

KENMERKEN VAN ELSA:

•  10- en 15-minutenversies

•  Standaard antistatische draagtas in zwart of 
 HI-VIS

•  Automatische snelactivering

•  Uniek vierkant kapontwerp

•  CE-merk in overeenstemming met EN1146

•  Goedgekeurd voor toepassingen in de zeevaart 
 (stuurwiel)

•  Corrosiebestendige, met nikkel beklede 
 onderdelen

•  Standaard ademlucht vul-adapter

•  10 jaar serviceduur
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DE ELSA-KAP

Het kap met zijn unieke 
ontwerp is gemaakt van met 
PVC-beklede materialen 
met een ozon-bestendige 
nekafdichting.

Het driezijdige platte vizier 
maakt het mogelijk de 
kap plat op te vouwen om 
kreukels in het vizier te 
voorkomen en de kap sneller 
uit de zak te kunnen nemen.

Het grote vizier biedt een 
uitstekend perifeer zicht en 
de kap voelt comfortabel en 
vrij aan.

Een binnenmasker voorkomt 
beslaan en minimaliseert de 
ophoping van kooldioxide.

Scott neem haar after 
sales-ondersteuning 
bijzonder serieus en 
biedt een uitgebreide 
technische ondersteuning 
en gecertificeerde 
trainingen aan voor 
dragers, instructeurs en 
onderhoudstechnici. 

Dit wordt ondersteund 
door ons hoofdkantoor in 
het Verenigd Koninkrijk 
en een wereldwijd 
netwerk van regionale 
ondersteuningscentra en 
distributeurs. 

Voor meer informatie 
over de locatie van deze 
servicecenters bezoekt 
u www.scottsafety.com 
of belt u onze technische 
ondersteuningsdienst op 
+44 (0)1695 711790.

Binnen-masker
dat zowel neus
als mond voorziet
van lucht

Plat vizier aan drie zijden

2 of 3 liter 200 bar 
stalen cilinder

Luchtslang

Elastomerische 
nekafdichting Gecombineerde cilinderafsluiter en 

reduceerventiel met vul-adaptor

Activeringsband

Pin voor snelkoppeling

Indicator inhoud
Fluit

Bevestigingspunt
activeringsband

Transparant 
venster

Verstelbare draagband
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The first name in emergency life support breathing appartus.

Renowned as the world’s leading Constant flow escape set, the ELSA 

(Emergency Life Support Apparatus) from Scott Safety is designed  for 

rapid escape from hazardous industrial and marine environments.

ELSA ADEMBESCHERMINGSAPPARATUUR VOOR ONTSNAPPING

Approvals:
CE marked in accordance with EN1146, MED Shipswheel Approved, AS/NZ1716

Technische gegevens:

Gewicht:
ELSA 10 min: 4.8kg
ELSA 15 min: 5.6kg

Afmetingen:
Lengte: Elsa 10 min 510mm, Elsa 15 min 520mm
Breedte: Elsa 10 min 340mm, Elsa 15 min 340mm
Diepte: Elsa 10 min 135mm, Elsa 15 min 135mm

ELSA

Part Number Description

ELSA-10-B 10 minuten ELSA, standaardtas

ELSA-15-B 15 minuten ELSA, standaardtas

ELSA-10-B-AS 10 minuten ELSA, antistatische tas

ELSA-15-B-AS 15 minuten ELSA, antistatische tas
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