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nienia powietrza w butli. Tem-

peraturę oraz pozostały czas 

pracy. Funkcja podświetlenia 

wyświetlacza. ICU przechowu-

je dane o 30 godzinach pracy. 

Wszystkie dane mogą być od-

czytywane przez PC za pomocą 

interfejsu na podczerwień. Po-

ziomy alarmów mogą być do-

wolnie konfigurowane. ICU jest 

uruchamiany wraz z otwarciem 

zaworu butli. W wersji ICU-S, wersja z kluczem, klucz jest depono-

wany na czas akcji jako identyfikator u dowodzącego akcją. ICU 

posiada równolegle działający manometr analogowy dla odczytu 

pozostałego ciśnienia w butli.

� Aktywuje się w pełni automatycznie
� 3-stopniowe ostrzeżenie dźwiękowe
� Dodatkowy optyczny alarm ucieczkowy
� Łatwy do zaprogramowania czas odwrotu

ICU, Zintegrowany Czujnik Ochronny do zintegrowanych aparatów 

oddechowych z serii BD 88, BD 96, AirGo oraz AirMaXX. ICU oblicza 

i wskazuje na podstawie aktualnego zużycia powietrza czas, jaki po-

został do końca pracy. Możliwość zaprogramowania jednym przyci-

skiem czasu odwrotu.

Możliwość zaprogramowania jednym przyciskiem czasu od-

wrotu. Trzystopniowy sygnał ostrzega przy spadku ciśnienia do 

150, 100 i 60 bar. Zintegrowany czujnik ruchu aktywuje alarm po 

20 sek. bezruchu. W nagłych przypadkach alarm można aktywo-

wać ręcznie. Duży, zielony przycisk uaktywnia funkcję odczytu ciś-

Akcesoria

Butle, pokrowce, pojemniki.
Butle stalowe i kompozytowe,

pokrowce na butle, pojemniki sztywne

i półsztywne na maski.

Zintegrowany Czujnik Ochronny ICU, ICU-S

Automat AutoMaXX

Idealne dopasowanie do indywidualnego zużycia zapewniające wy-

starczające podawanie powietrza nawet przy najwiekszym wysiłku: 

AutoMaXX charakteryzuje się najnowocześniejszymi rozwiązaniami 

wsród automatów oddechowych.

Dodatkowym atutem jest rzeczywisty bardzo niski koszt utrzy-

mania wynikający z prawie niewymagającego serwisowania użytko-

wania. Unikalna budowa AutoMaXX zapobiega zaplątaniu przewo-

du oraz jest dodatkowo odporna na uderzenia.

ŁATWY W UŻYTKOWANIU
Kolisty kształt AutoMaXX oraz ruchomo osadzony przewód śred-

niocisniowy umożliwia maksymalną swobodę ruchów i komfort 

pracy. Możesz bez przeszkód obracać łącznik przewodu aby nie 

przeszkadzał w pracy. Automat oddechowy jest łatwo aktywo-

wany wraz z pierwszym wdechem, pracuje bardzo cicho. Wer-

sje AS i AS-C automatycznie zamykają nadciśnienie po odłącze-

niu od maski.

OPCJE
AutoMaXX jest dostępny
w następujących wersjach:
N: bez nadciśnienia ze standardowym 

okrągłym gwintem.

AE: z nadciśnieniem z gwintem M 45 x 3.

AS: z nadciśnieniem

z szybkozłączem MaXX.

AS-C: kombinacja AE i AS.

Ponadto masz też wybór
następujących opcji:
G: gumowy przewód średniego ciśnienia

dla zastosowań w przemyśle.

B: zawór przepustowy

dostarcza regulowany

stały przepływ powietrza.

Short: krótszy przewód

średniego ciśnienia.

ŁATWA OBSŁUGA SERWISOWA
Obudowa AutoMaXX jest prosta w demontażu 

co zapewnia łatwy dostęp do membrany w celu 

inspekcji. Ponowne złożenie automatu nie wy-

maga nakładania żadnych preparatów. Automat 

nie wymaga znaczących obsług serwisowych 

poza generalnym przeglądem.

APARATY POWIETRZNE

8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


