
Nadciśnieniowy automat oddechowy 
„ZENITH”
Zastosowane w automacie szybkozłącze jest rozwiązaniem unika-

towym. Nadciśnienie w masce wytwarzane jest automatycznie,

w momencie wpięcia automatu do maski. Automat wyposażony jest 

w „BEZPIECZNY” łącznik typu „ZENITH” (z dwupunktowym syste-

mem przycisków wypinających). 

Reduktor wysokiego ciśnienia HP/MP
Nowy model reduktora typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 

200 lub 300 bar.

Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające 

podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu 

wentylacji ubrań gazoszczelnych.

Montowany na ruchomym zawiasie ułatwiającym podłącze-

nie butli różnego typu. Po zastosowaniu trójnika, reduktor można 

stosować zarówno z jedną, jak i z dwoma butlami. Łatwa i szyb-

ka regulacja oraz obsługa. Idealna stabilizacja średniego ciśnienia 

na poziomie 7, 5 bar. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpie-

czeństwa.

Manometr wysokiego ciśnienia
i sygnał alarmowy
Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. 

Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciś-

nieniem, co minimalizuje zużycie powietrza (< 4, 5 l/min). Emito-

wany sygnał ma natężenie 90 db i częstotliwość 30 Hz (z odległo-

ści 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar 

+/- 5 bar. Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę 

o podwójnej skali 0 – 4 bar lub 0 – 4000 MPA. Manometr osłonięty 

jest gumową obudową.

Noszak
Ergonomiczny noszak, z dwoma ruchomymi uchwytami boczny-

mi z tworzywa samogaszącego się. Noszak wyposażony jest w trzy 

uchwyty służące do przenoszenia aparatu i 3 otwory do wpięcia liny 

asekuracyjnej o wytrzymałości do 150 kg każdy.

Pasy nośne
Pasy nośne i pas biodrowy wyposażone są w łatwe i szybkie w ob-

słudze, regulowane klamry. Zarówno pasy jak i klamry wykonane są 

z materiałów odpornych na płomienie. Szerokie pasy ramienne wy-

kończone są poduszkami z Nomexu i naszytymi z przodu paskami 

fluoroscencyjnymi. Pas mocujący butlę i spinająca go klamra skon-

struowany jest w sposób umożliwiający stosowanie różnego typu 

butli w wersji mono i duo. 

Butla
Aparat oddechowy FENZY „AERIS” może być sto-

sowany z butlami o pojemności od 4 do 9 litrów. 

Odpowiednio do wielkości butli i zużycia autono-

mia wynosi od 20 od 90 minut. Po dodaniu trójnika

w systemie duo mogą być stosowane butle 6, 8 l

i czas ochronnego działania wynosi 2 godziny.

BUTLA STALOWA
Butla stalowa  na sprężone powietrzne o pojemności 6 dm3 i ciś-

nieniu roboczym 300 bar. Waga butli wynosi 7,2 kg. Butla wyposa-

żona jest w zawór 18x1,5. Zgodna z normą 

97/23/CE

BUTLA KOMPOZYTOWA
Butla kompozytowa przeznaczona do używania z aparatami odde-

chowymi o otwartym obiegu. Wykonana jest z tworzyw nie podle-

gających korozji. BARDZO LEKKA!

Pojemność: 6.8 l – 6.9 l.

Ciśnienie robocze: 300 bar.

Waga:  ok. 3, 5 l

Zgodna z normą: EN  12245

Maska pełnotwarzowa
Aparat oddechowy FENZY „AERIS” może być stosowany z trze-

ma modelami masek pełnotwarzowych, które certyfikowane są na 

zgodność z normą EN 136 – III (do stosowania w przemyśle i stra-

żach pożarnych). Każdy z modeli masek dostępny jest w wersji z pa-

skami nagłowia, z siatką wykonaną z tkaniny Nomex® oraz z zacze-

pami do hełmu strażackiego.

PANORAMASQUE – panoramiczna maska pełnotwarzowa 

wyposażona w komorę foniczną i półmaskę. Wizjer wykończony 

powłoką antyzadrapaniową.

OPTIPRO – super panoramiczna 

maska pełnotwarzowa, 

wyposażona w wysokiej jakości 

komorę foniczną i półmaskę.

BIOMASK – panoramiczna maska 

pełnotwarzowa  wyposażona jest w komorę foniczną i półmaskę. 

Wizjer wykończony powłoką antyzadrapaniową.

COSMO – maska tylko do aparatu Fenzy X-PRO - więcej info tutaj.

Drugie wyjście średniego ciśnienia
Służy do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego 

(patrz: akcesoria) i umożliwia ewakuację poszkodowanej osoby ze 

strefy zadymionej lub skażonej.

Napełnianie: Zgodnie z normą DIN EN 144-2 / EN

Certyfikaty: Aparat FENZY AERIS TYP II certyfikowany

jest zgodnie z standardem europejski EN 137 – 2006; EN 136.

Waga: 4. 00 kg maksimum (bez butli). 

Akcesoria
Walizka na aparat.
Szczelna, wykona z tworzywa odpornego na 

uderzenia walizka to idealny sposób na prze-

chowywanie i bezpieczny transport aparatu oddechowego. W wa-

lizce mieści się aparat maska i butla. Po otwarciu walizki, wszystkie 

elementy aparatu są łatwo dostępne.

Linia FENZY „AERIS” bazuje na nowatorskim systemie i zbudowana 

jest na zasadzie modułowej. Zastosowano nowy wysoko/średnio 

ciśnieniowy reduktor, nowe pasy nośne i nowy układ manometr/

sygnał alarmowy. 

Adaptacja wszystkich elementów układu jest bardzo łatwa. 

Zgodnie z nowymi, obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, 

w strażach pożarnych mogą być stosowane tylko i wyłącznie aparaty 

spełniające wymogi normy EN 137:2006. 

Przedstawiamy państwu aparat FENZY „AERIS TYP II” spełniają-

cy te wymogi.

Aparat powietrzny oddechowy FENZY AERIS TYP II
Nowoczesna linia Izolujących Aparatów Oddechowych o Otwartym Obiegu FENZY „AERIS”
– zaspakaja potrzeby i wymagania każdego użytkownika.

APARATY POWIETRZNE
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