
PROPAK-F 
надійний,  зручний,  комфортний 

ProPak-F призначений для використання 
пожежними, рятувальними, аварійно-
відновлювальними підрозділами, діяльність 
яких потребує частого або тривалого 
використання апаратів протягом 
чергування.  

А п а р а т  P r o p a k - F  в і д п о в і д а є  
в и м о г а м  ДСТУ EN 137:2017, і сертифікований 
як апарат 2-го типу, що призначений для  
використання під час гасіння пожеж.

КЛЮЧЕВІ ВІДМІННОСТІ 

• відповідність стандартам  ДСТУ EN137:2017, Тип 2 (апарати для пожежогасіння)
• відповідність Директиві морського обладнання M.E.D. (може використовуватись на морських судах)
• низькі експлуатаційні витрати (12-річний  термін сервісного  обслуговування)
• можливість швидкого демонтажу пневматичної системи для обслуговування та ремонту
• легеневий автомат з обвідним каналом (подає повітря навіть в разі несправності)
• редуктор із системою блокування витоку повітря у випадку пошкодження шлангу висогого тиску



PROPAK-F Дихальний апарат на стисненому повітрі 

М’які плечеві ремені, 
що регулюються 

М’яка подушка для 
спини 

Ремені із кевлару зі 
світловідбиваючою 
ниткою 

М’яка подушка для 
попереку 

М’який поперековий 
ремінь з високою 
підтримкою 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ 

ЛЕГЕНЕВИЙ АВТОМАТ 
Компактний легеневий автомат, що автоматичною активується 
першим вдихом,  байпасом і мембраною, яка забезпечує низький 
опір диханню й відмінні динамічні характеристики.  
РЕДУКТОР ТИСКУ 
Редуктор тиску оснащений механізмом, що не регулюється,  з  
пружиною й запобіжним клапаном. 
ШЛАНГИ 
Кріплення, що обертається, з нержавіючої сталі 
Шланг середнього тисту  
Максимальний робочий тиск 16 бар 
Мінімальний тиск розриву 80 бар 

Ручка для перенесення 
апарату або эвакуації 
користувача 

Швидка й легка 
підгонка плечевих 
ременів тягненням 
«від себе» 

Шланги високого і 
среднього тиску в 
каналах ложементу 

Велики пряжки для 
зняття й одягання 
апарату в рукавицях 

Шланг високого тиску 
Максимальний робочий тиск 450 бар 
Мінімальний тиск розриву 800 бар 
МАНОМЕТР і СИГНАЛЬНИЙ СВИСТОК 
Манометр із трубкою Бурдона й люмінесцентним циферблатом у 
сталевому корпусі, зі склом, що стійке до ударів і температури, із 
полікарбонату. Корпус манометра додатково захищений гумовою 
накладкою.  
ОПЦІЇ 
ProPak-F може постачатись: з роз’ємом у лінії середнього тиску; з 
трійником для підключення другої лицевої частини; 
із системою підключення до повітряної лінії. 

Характеристики 
Вага 
Стандартна конфігурація (без балону) 3,2 кг 
Стандартна конфігурація з маскою (без балону) 3,8 кг 
Розміри 
Довжина 630 мм 
Ширина 285 мм 
Глибина (з балоном 6 л 300 бар) 220 мм 

Представник  Scott Safety в Україні - підприємство "Статус-С", Київ, вул.Тампере, 13 Б, 
оф. 313, 02105 Україна; тел: +38(044) 383-61-25; факс:  +38(044) 500-04-24;  
email: info@s-status.com.ua    www.s-status.com.ua 

mailto:scott.sales.rus@tycoint.com
http://www.scottsafety.com/ru
http://www.scottsafety.com/ru
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