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               KARTA KATALOGOWA 

UCIECZKOWY APARAT ODDECHOWY SK 1203 

 SK 1203  jest  sprzętem ucieczkowym z butlą ze sprężonym powietrzem wyposażonym  

w kaptur, który chroni drogi oddechowe. Ucieczkowy Aparat Oddechowy przeznaczony jest do 

ewakuacji z zagrożonego obszaru, w którym mogą wystąpić 

niebezpieczne substancje toksyczne wynikające  

np. z powodu pożaru lub zbyt niskie stężenie tlenu. 

SK 1203 ma zastosowanie przede wszystkim na statkach,  

w zakładach chemicznych, w rafineriach oraz zakładach 

wodociągów i kanalizacji, w których trzeba wykazać szybką 

gotowość do ucieczki. 

 

 SK 1203 jest bardzo łatwy w obsłudze i nie wymaga specjalnego szkolenia.  

Przepływ powietrza jest automatycznie aktywowany podczas wyjęcia kaptura z torby 

i zapewnia użytkownikowi ciągły dopływ powietrza, wystarczający do oddychania  

w ciągu 15 minut. Niewielka waga i specjalny ergonomiczny kształt torby pozwalają nosić aparat  

SK 1203 w sposób gotowy do użytkowania, nawet przez dłuższy okres czasu, 

tak żeby można go było założyć i aktywować natychmiast w przypadku zagrożenia. 

SK 1203 jest przeznaczony do zapewnienia użytkownikowi ciągłego dostarczenia  powietrza 

pozwalającego na ucieczkę z niebezpiecznego otoczenia. Na końcu rezerwy powietrza otwiera się 

specjalny zawór pozwalający na oddychanie powietrzem z otoczenia, które w tym momencie będzie 

wolne od zanieczyszczeń. 

SK 1203 składa się z butli powietrznej, zaworu/reduktora ciśnieniowego, przewodu oddechowego, 

kaptura i torby do transportowania.  Dwu litrowy, 300 barowy cylinder jest bezpośrednio podłączony do 

zaworu / reduktora, który jest wyposażony w manometr, który w sposób ciągły wskazuje ciśnienie 

wewnątrz butli. Przewód powietrzny, który zaopatruje kaptur w powietrze jest połączony z zaworem / 

reduktorem i jest umieszczony wewnątrz torby, w taki sposób, że strumień powietrza jest aktywowany, 

gdy kaptur jest wyjmowany z torby. Kaptur jest wyposażony w wizjer o wysokiej widoczności i gumowy 

kołnierz,  który zapewnia doskonałą szczelność i dopasowanie do kształtu każdej twarzy. 

 

Kaptur jest również zaopatrzony w wewnętrzną półmaskę w celu lepszego doszczelnienia,  

oraz w zawór, który pozwala na oddychanie powietrzem z zewnątrz, kiedy rezerwa powietrza się 

skończy. Torba jest wyposażona w przezroczyste okienko, które umożliwia kontrolowanie wskaźnika 

manometru z zewnątrz, i plomby które pozwalają łatwo wykryć, czy urządzenie było używane lub 

zostało naruszone. 
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