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Aparat do ochrony dróg oddechowych M1 – Twoja przyszłościowa platforma 

Właściwości i zalety 
Większa  
MODUŁOWOŚĆ 

 Łatwość montażu, zakładania i szkolenia 
 Możliwość indywidualnej konfiguracji w zależności od potrzeb i budżetu  KUP TERAZ, rozbuduj później 
 Modernizacje mogą być instalowane w terenie 
 Kompatybilny wstecz z SingleLine SCOUT 

NOWOŚĆ: Teraz dostępny z M1 Control Module, w pełni zintegrowanym osobistym 
systemem alarmowym z opcjonalną funkcją telemetrii 

Łatwiejszy  
do utrzymania w  
CZYSTOŚCI 

 Łatwość czyszczenia i dezynfekowania (brak miejsc trudno dostępnych lub pod ostrym kątem na stelażu) 
 Odporny na kurz i wodę materiał uprzęży pozwala skrócić czas czyszczenia mechanicznego  
 Uproszczony demontaż i montaż podzespołów 
 Cały aparat można czyścic maszynowo (nie wymaga demontażu) 
 Zestaw słuchawkowy C1 o stopniu ochrony IP67 

Zwiększona  
ERGONOMIA 

 Stelaż z wyjątkową regulacją wysokości obsługiwaną jedną ręką (oznaczenie S/M/L) 
 Wyjątkowa wyściełana uprząż o kształcie litery S zapobiega powstawaniu punktów nacisku oraz poślizgowi 
 Pas biodrowy przystosowany do równomiernego rozłożenia ciężaru 
 Najlżejszy aparat z regulacją wysokości dostępny na rynku (waga poniżej 4 kg) 

Najsurowsze  
NORMY  
BEZPIECZEŃSTWA 

 Innowacyjna kompozycja materiału maski, automat oddechowy i układ pneumatyczny zapewniają  
zwiększoną odporność chemiczną   NAJLEPSZA OCHRONA PRZED PRZENIKANIEM 

 Przewód ratowniczy z CleanConnect zwiększa bezpieczeństwo poprzez czyszczenie złączki ze średnim 
ciśnieniem   PATENT MSA 

 Lepsze możliwości czyszczenia zwiększają bezpieczeństwo techników serwisowych  
 Mniejsze ryzyko zahaczenia dzięki wężom poprowadzonym w specjalnych tunelach stelaża 
 Odblaskowe elementy uprzęży zwiększają widoczność w ciemności i środowiskach zadymionych 
 Przetestowane do -40°C (EN 137 wymaga tylko -30°C) 

Obniżone  
KOSZTY  
UŻYTKOWANIA 

 Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane do długiego okresu żywotności   10 LAT GWARANCJI* 
 Mniejsze koszty konserwacji dzięki wydłużonym okresom między przeglądami okresowymi  
 Łatwa modernizacja i serwisowanie bez użycia specjalnych narzędzi  
 Reduktor ciśnienia z wieloma portami (jedna konstrukcja dla wszystkich opcji i przyszłych modernizacji) 
 Wysokociśnieniowe szybkozłącze alphaCLICK II pozwala zaoszczędzić 90% czasu potrzebnego na wymianę 

butli 

Najnowocześniejsza 
KOMUNIKACJA 

 Zestaw komunikacyjny C1 można łatwo przymocować do zewnętrznej strony maski G1, co pozwala na jego 
bezproblemową integrację 

 Konstrukcja mikrofonu tłumi hałas z otoczenia (brak przenoszenia niepożądanych zakłóceń) 
 Pojedynczy wymienny między użytkownikami zestaw komunikacyjny C1 zapewnia niższy koszt posiadania 

* MSA gwarantuje wymianę w przypadku, gdy przyczyna źródłowa zostanie zidentyfikowana jako wada produkcyjna/wykonania 
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Aparat do ochrony dróg oddechowych M1 – Specyfikacja techniczna 

Aprobaty i właściwości antystatyczne 
Aprobaty EN 137, typ 1 i 2  

Właściwości 
antystatyczne 

ATEX  
II 1G IIC T6 
II 1D IIIC –40°C <= Ta <= +60°C 

 

Komponenty i materiał 
Stelaż Wersja podstawowa 

Opcjonalny wahliwy pas biodrowy 
Opcjonalnie: wahliwy pas biodrowy i 
regulacja wysokości 

Włókno szklane wzmocnione poliamidem, powierzchnia zmniejszająca 
palność i przewodząca 

Uprząż Typ "Basic" Taśma poliamidowa pokryta gumą CR, opóźniająca działanie płomienia, 
odporna na rozdarcie i przewodząca powierzchnia 

Typ "Advance" Rdzeń: wyścielenie z pianki poliuretanowej opóźniającej działanie 
płomienia  
Skorupa zewnętrzna: powlekany materiał aramidowy, opóźniający 
działanie płomienia, odporny na rozdarcie i przewodzący z warstwowym 
paskiem wykonanym z taśmy poliamidowej pokrytej gumą CR 

Punkty zamocowania (opcja) Stal nierdzewna 

Pas biodrowy Basic  Materiał aramidowy 

Advance  Rdzeń: wyścielenie z pianki poliuretanowej opóźniającej działanie 
płomienia  
Skorupa zewnętrzna: powlekany materiał aramidowy, opóźniający 
działanie płomienia, odporny na rozdarcie i przewodzący z warstwowym 
paskiem wykonanym z taśmy poliamidowej pokrytej gumą CR 

Pas butli Pasek Materiał aramidowy 

Sprzączki Tworzywo sztuczne Włókno szklane wzmocnione poliamidem, zmniejszające palność 

Metal Stal nierdzewna 

Akcesoria Pas piersiowy MAC (włókno modakrylowe) – materiał mieszany z aramidem 

Uchwyt węża Taśma poliamidowa pokryta gumą CR, opóźniająca działanie płomienia, 
odporna na rozdarcie i przewodząca powierzchnia 

Uchwyt ratowniczy Materiał aramidowy 

Amortyzator (tzw. "Bumper") TPE (elastomer termoplastyczny) 

Układ 
pneumatyczny 

Reduktor ciśnienia  
Główne urządzenie ostrzegające o niskiej wartości ciśnienia 
Manometr mechaniczny 
Opcjonalny alphaCLICK (wysokociśnieniowe szybkozłącze butli) 
Opcjonalny Quick Fill (bezpośrednie podłączenie umożliwiające szybkie napełnianie butli bez konieczności 
zdejmowania aparatu) 
Opcjonalne dodatkowe linie średniego ciśnienia do operacji ratowniczych, Classic lub SingleLine, CleanConnect 
(opcjonalna funkcja przedmuchu) 

Manometr Manometr standardowy (manometr, gwizdek, jedno złącze średniego ciśnienia) 
Manometr Combi (manometr, gwizdek, jedno lub dwa złącza średniego ciśnienia) 
SingleLineSCOUT (manometr, gwizdek, jedno lub dwa złącza średniego ciśnienia, alarm bezruchu) 
Control Module (wskaźnik, wyświetlacz cyfrowy, alarm bezruchu, opcjonalna telemetria) 

Automat 
oddechowy 

Krótki lub długi przewód średniego ciśnienia 
Złącza: Wciskane (AS), M45x3 (AE), ESA 
Opcjonalny bypass (tylko dla AS) 



Arkusz danych technicznych  

 

3 
 

Aparat do ochrony dróg oddechowych M1 – Specyfikacja techniczna 

Waga  
Stelaż z uprzężą i układem pneumatycznym 

około 3,6 kg  Stelaż z wahlilwym pasem biodrowym, uprząż Advance, pas dla jednej butli, sprzączki z tworzywa 
sztucznego, uchwyt automatu oddechowego AS, PR18 ze złączem gwintowanym, rozdzielacz 
standardowy 

około 3,9 kg Stelaż z wahlilwym pasem biodrowym i regulacją wysokości, uprząż Advance, pas dla jednej butli, 
sprzączki z tworzywa sztucznego, 2 punkty zamocowania, uchwyt automatu oddechowego AS, PR18 ze 
złączem gwintowanym, SL z manometrem combi (2 złącza średniego ciśnienia) 

około 4,0 kg Stelaż z wahlilwym pasem biodrowym, uprząż Advance, pas dla jednej butli, sprzączki z tworzywa 
sztucznego, 2 punkty zamocowania, pas piersiowy, uchwyt automatu oddechowego AS, PR18 z 
alphaCLICK II (bez adaptera butli), rozdzielacz standardowy, wąż ratunkowy z funkcją "flush" tj. 
czyszczenie przyłącza  powietrzem średniego ciśnienia 

około 4,6 kg Stelaż z wahlilwym pasem biodrowym i regulacją wysokości, uprząż Advance, pas dla jednej butli, 
sprzączki metalowe, 2 punkty zamocowania, uchwyt ratowniczy, pas piersiowy, uchwyt automatu 
oddechowego AS, PR18 z alphaCLICK II (z adapterem butli), SL z manometrem combi (2 złącza średniego 
ciśnienia), wąż ratunkowy z funkcją "flush" tj. czyszczenie przyłącza  powietrzem średniego ciśnienia 

Maska ochronna i automat oddechowy  
około 650 g Maska ochronna G1 typu AS z uprzężą gumową 

około 300 g Automat oddechowy M1 typu AS z krótkim przewodem średniego ciśnienia 

Kompletny system aparatu oddechowego 

około 11 kg Stelaż z wahlilwym pasem biodrowym, uprząż Advance, pas dla jednej butli, sprzączki z tworzywa 
sztucznego, uchwyt automatu oddechowego AS, PR18 ze złączem gwintowanym, rozdzielacz 
standardowy, automat oddechowy M1, maska ochronna G1, napełniona butla 6,8l/300 barów 

 

Zakres ciśnienia i przepływ powietrza 
Reduktor ciśnienia 

Zakres ciśnienia średniego Około 6,0 bara do 8,0 bara Około 6,4 bara przy 20 barach 
Około 7,7 bara przy 300 barach 

Wydajność przepływu 
powietrza 

Około 600 l/min do 1,000 l/min Około 600 l/min przy 20 barach 
Około 1,000 l/min przy 300 barach 

Automat oddechowy 

Zakres ciśnienia średniego Około 3,5 barów do 10,0 barów 

Wydajność przepływu 
powietrza 
(stałe nadciśnienie utrzymywane 
wewnątrz maski) 

Około 600 l/min przy 300 barach 
Około 350 l/min przy 20 barach 
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Aparat do ochrony dróg oddechowych M1 – montaż na zamówienie (ATO) – Omówienie  
A B C D E F G 
Aparat 
oddechowy 

Aprobaty Stelaż Stelaż 
Dodatki 

Butla 
Pas obejmy 

Uprząż Uprząż 
Dodatki 

RE:  
Zestaw M1 z 
wyjmowanym 
automatem 
oddechowym 
FI:  
Zestaw M1  
ze stałym 
automatem 
oddechowym 
WO: Zestaw M1 bez 
automatu 
oddechowego 
LO: Tylko automat 
oddechowy M1 

C4: 
CE EN 137 (-40°C) 
 

BNA:  
Basic  
BSO:  
Przegub 
BSH:  
Regulacja 
wysokości oraz 
przegub 
ABB:  
alphaBELT Basic 
ABP:  
alphaBELT Pro 
ABS:  
alphaBELT Pro 
przegub 

DN: brak dodatków 
DB: Odbój 
DV: Zabezpieczenie 
zaworu 
DR: Uchwyt 
ratowniczy 
DA: Ochrona przed 
splątaniem 
BR: DB-DR 
VR: DV-DR 
ER: DA-DR 
EB: DA-DB 
EV: DA-DV 
EW: DA-DB-DR 
EX: DA-DV-DR 

SP: Pojedynczy,  
plastikowa sprzączka 
TP: Podwójny,  
plastikowa sprzączka 
SM: Pojedynczy,  
metalowa sprzączka 
TM: Podwójny,  
metalowa sprzączka 
 

BP: Basic,  
plastikowa 
sprzączka 
BM: Basic,  
metalowa 
sprzączka 
AP: Advance,  
plastikowa 
sprzączka 
AM: Advance,  
metalowa 
sprzączka 
EM: eXXtreme,  
metalowa 
sprzączka 

GN: brak dodatków 
GC: Pas piersiowy 
GA: Punkty 
mocowania 
CA: Pas piersiowy, 
punkty 
zamocowania 
GT: Osłony 
GC: Pas piersiowy, 
osłony 
 

H I J K L M O 
System  
pneumatyczny 

Pneumatyka 
Dodatki 

Opcje  
rozdzielacza 

Złącza 
pneumatyczne 

Automat 
oddechowy (LGDV) 

Automat 
oddechowy 
Dodatki 

Język instrukcji 

SL: SingleLine  
C1: Classic 
C2: Klasyczny  
z przewodem 
gwizdka 
C3: Klasyczny  
z gwizdkiem 
przednim 

IN: brak dodatków 
IA: alphaCLICK II 
IQ: QuickFill 
AQ: alphaCLICK II, 
QuickFill 
 

J1: Rozdzielacz  
(wskaźnik, gwizdek, 
złącze) 
J2: Wskaźnik 
kombinowany 
J3: Wskaźnik 
kombinowany 
jedno złącze 
J4: SingleLine 
SCOUT 
J5: SingleLine 
SCOUT jedna 
złączka 
J6: Rozdzielacz 
(wskaźnik, gwizdek, 
stały) 
JC: Control Module 
JR: Control Module 
z radiem 
JG: Wskaźnik 
klasyczny 

KN: brak dodatków 
K1: Złącze 
średniego ciśnienia 
600 
(przewód 
ratowniczy, długi, 
ramię) 
K2: Złącze 
średniego ciśnienia 
600 
(przewód 
ratowniczy, długi, 
ramię, 
CleanConnect) 
M3: Złącze 
średniego ciśnienia 
600 z trójnikiem i 
automatem 
oddechowym 
(jedno złącze) 
 

L1: Automat 
oddechowy M1 AS, 
krótki 
L2: Automat 
oddechowy M1 AS, długi 
L3: Automat 
oddechowy M1 AS, stały 
L4: Automat 
oddechowy M1 AE 
M45x3, krótki 
L5: Automat 
oddechowy M1 AE 
M45x3, długi 
L6: Automat 
oddechowy M1 AE 
M45x3, stały 
L7: Automat 
oddechowy M1 ESA, 
krótki 
L8: Automat 
oddechowy M1 ESA, 
długi 
L9: Automat oddechowy 
M1 AS-B, krótki 
L0: Automat oddechowy 
M1 AS-B, długi 

MN: brak 
dodatków 
HS: Uchwyt 
automatu 
oddechowego 
AS 
HE: Uchwyt 
automatu 
oddechowego 
AE-ESA 
HA: Uchwyt 
automatu 
oddechowego 
AE 

BG: Bułgarski 
CS: Czeski 
DA: Duński 
DE: Niemiecki 
EL: Grecki 
EN: Angielski 
ES: Hiszpański 
FI: Fiński 
FR: Francuski 
HU: Węgierski 
IT: Włoski 
KK: Kazachski 
NL: Niderlandzki 
NO: Norweski 
PL: Polski 
PT: Portugalski 
RO: Rumuński 
RU: Rosyjski 
SK: Słowacki 
SV: Szwedzki 
TR: Turecki 
UK: Ukraiński 
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