
Maska pełnotwarzowa
maski: Biomask, Panoramasque, Optipro, Cosmo

Aparat oddechowy FENZY X-PRO może być stosowany z cztere-

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: paskami nagło-

wia, wykonaną z tkaniny Nomex® siatką  oraz z zaczepami do heł-

mu strażackiego.

BIOMASK – panoramiczna maska pełnotwarzowa  wyposażona jest 

w komorę foniczną i półmaskę. Wizjer wykończony powłoką anty-

zadrapaniową.

PANORAMASQUE – panoramiczna maska pełnotwarzowa wyposa-

żona w komorę foniczną i półmaskę. Wizjer wykończony powłoką 

antyzadrapaniową.

OPTIPRO – super panoramiczna maska pełnotwarzowa, wyposażo-

na w wysokiej jakości komorę foniczną i półmaskę.

COSMO – panoramiczna maska pełnotwarzowa wyposażona w wy-

sokiej jakości komorę foniczną i półmaskę.

Akcesoria
Walizka na aparat.
Szczelna, wykona z tworzywa odpor-

nego na uderzenia walizka to idealny 

sposób na przechowywanie i bezpiecz-

ny transport aparatu oddechowego. 

W walizce mieści się aparat maska

i butla. Po otwarciu walizki, wszystkie 

elementy aparatu są łatwo dostępne.

Butla

BUTLA STALOWA
Butla stalowa na sprężone powietrzne

o pojemności 6 dm3 i ciśnieniu roboczym 300 bar

Waga butli wynosi 7,2 kg

Butla wyposażona jest w zawór 18x1,5

Zgodna z normą 97/23/CE

BUTLA KOMPOZYTOWA
Butla kompozytowa przeznaczona

do używania z aparatami

oddechowymi o otwartym obiegu.

Wykonana jest z tworzyw

nie podlegających korozji.

BARDZO LEKKA!

Pojemność: 6.8 l – 6.9 l.

Ciśnienie robocze: 300 bar.

Waga:  ok. 3, 5 l

Zgodna z normą: EN  12245

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

i umożliwia ewakuację poszkodowanej osoby ze strefy zadymionej 

lub skażonej.

Napełnianie
Zgodnie z normą DIN EN 144-2 / EN

Certyfikaty
Aparat FENZY X-PRO typ I certyfikowany jest zgodnie z  standardem 

europejskim EN 137 – 2006; EN 136.

ColtiSub MCH 6
MCH6 jest to najbardziej popularna sprężarka w Europie, również w Pol-

sce. Charakteryzuje się niezawodnością, łatwością obsługi, ekonomicz-

ną eksploatacją, cichą pracą, a przede wszystkim najlepszą ceną na ryn-

ku!!! Do wyboru są silniki elektryczne (jednofazowe, trójfazowe) oraz 

silniki spalinowe (Honda standard, Honda wyciszona EU i Subaru). 

Kompresor tankuje butle do ciśnienia 225 bar lub 300bar z szyb-

kością 80l/min lub 100l/min. System napełniania sprężarki został wy-

posażony w filtr powietrza, skraplacz, filtr żelowo węglowy, dlatego 

powietrze jest suche i wręcz destylowane- wolne od wszelkich zapa-

chów i zanieczyszczeń. Stąd MCH6 spełnia surowe normy czystości 

powietrza obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponadto ciśnienie pra-

cy sprężarki zabezpieczone jest zaworem bezpieczeństwa, o wielo-

Sprężarki Coltri
Coltri to już legenda wśród producentów sprężarek. Produku-

ją je od ponad 50 lat, wprowadzając na rynek coraz to nowsze

i wysoko zaawansowane technologicznie modele. Począwszy od 

najmniejszego i najprostszego modelu MCH6, przechodząc przez 

modele MCH 8, 11, 13, 16, 18 dochodząc do modelu 26, 32 czy 

36 Coltri oferuje unikatowe rozwiązania, niezawodność, ekono-

miczną eksploatację, pełną gamę silników (spalinowych i elek-

trycznych), a przede wszystkim funkcjonalność i zadowolenie wie-

lu tysięcy klientów na całym świecie.

Jak podaje producent, na morzu śródziemnym aż 90% baz i cen-

trów nurkowych używa na co dzień sprężarek Coltri. Do tego do-

chodzi szereg dodatków, systemów napełniania, duży wybór mocy 

i przepływów… 

Coltri to jedna z najlepszych sprężarek na rynku!!!

krotnym użyciu. Możesz ją rozbudować o automatyczny spust kon-

densatu jaki i auto stop, który wyłączy sprężarkę po nabiciu butli.

Oferta zawiera wiele modeli w kilku seriach i wariantach elektrycz-

nym lub spalinowym. Dla jednostek straży pożarnych szczególnie pole-

cane są modele: opisana seria MCH6, MCH11, MCH13 oraz MCH16.

APARATY POWIETRZNE
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