NAUTIC BAG
Zestaw NAUTIC BAG składa się z
wygodnej wyściełanej walizki
wykonanej z trwałego nylonu,
która zawiera:
- 5-litrowa butla z regulowanym
wygodnym noszakiem
- automat oddechowy (I i II stopień z
ustnikiem) i manometr wskazujący
ciśnienie w butli.

Zestaw do powietrza jest używany na łodziach jako
wyposażenie awaryjne do kontroli łodzi i drobnych prac
pod wodą, do uwalniania kotwicy itp.
Praktyczna torba może również pomieścić inne mini
wyposażenie awaryjne.
Towar dostępny na zamówienie.

ZESTAW TLENOWY
Zestaw służy do dostarczania 100% tlenu z wydatkiem do 30 litrów na minutę Zestaw składa się z:

- butli tlenowej opojemności 5,5 l i ciśnieniu roboczym 200
atm (czyli zawiera około 1000 litrów tlenu)
- zintegrowanego zaworu wielofunkcyjnego który jest w
stanie dostarczać tlen w sposób ciągły poprzez regulację za
pomocą kliknięcia od 0 do 30 litrów na minutę
- przeżroczystej maski i węża
- zaworu dozującego.

Wszystkie elementy znajdują się w plastikowej obudowie o
następujących wymiarach: h 800x średnica 160 - waga około
7,5 kg.
Zestaw dostępny na zamówienie.

REDUKTOR TLENOWY z maską.
Reduktor przepływu tlenu stosowany do butli tlenowych o
dowolnej pojemności i ciśnieniu roboczym do 200 bar z
regulacją o wydatku tlenu od 0 do 30 litrów na minutę wraz
z wężem i przezroczystą silikonową maską. Do zestawu
dostępne są adaptery i połączenia dla wszystkich rodzajów
światowych standardów.

Towar dostępny na zamówienie.

EXTRAIR zestaw awaryjny
Extrair pozwala na wynurzenie się na
powierzchnię w przypadku nagłego
wyczerpania powietrza lub awarii sprzętu.
Extrair jest bardzo łatwy w użyciu, wystarczy
umieścić go jak normalny regulator, usunąć
wodę z drugiego stopnia za pomocą przycisku
BY-PASS i oddychać, bez konieczności
otwierania jakiegokolwiek zaworu.

Skład i krótki opis działania
Regulator Extair: jest to mini-dozownik, który
posiada integrowany automat oddechowy z
ustnikiem. Podanie powietrza następuje przez
zainicjowanie wdechu lub po naciśnięciu przycisku
BY-PASS.
Extrair ładuje się w ciągu kilku sekund za pomocą
adaptera. Urządzenie posiada manometr do kontroli
ciśnienia w butli. Na wyposażeniu wygodny i trwały
pokrowiec.
Pojemność butli 0,5 litra - butla musi być sprawdzana co roku i testowana zgodnie z wymogami
przepisów co 4 lata.
Towar na zamówienie.

EXTRAIR PRO
EXTRAIR PRO to ewolucja
zestawu Extrair. Jest to mikroaparat do podwodnego
oddychania, przydatny w
sytuacjach awaryjnych lub przy
konserwacji i przeglądach sprzętu
pływającego lub drobnych prac
podwodnych, wyposażony w I i II
stopień z manometrem i ustnikiem.
Przedstawiona konfiguracja jest
wyposażona w butlę o pojemności
0,5 litra, ale może być również
zmontowana z większymi butlami
o pojemności 1, 2 lub 3 l.
Sprzęt jest ładowany za pomocą adaptera i ma te same parametry techniczne, co poprzedni model
EXTRAIR.
Towar dostępny na zamówienie.

