
VAŠE ZÁKLADNA 
IZOLAČNÍCH 
DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ 
PRO BUDOUCNOST



NAVRŽEN SPOLU S VÁMI

Po 3 letech inovací nadešel čas představit nejmodernější, nejergonomičtější a nejmodulárnější izolační 

dýchací přístroj MSA – navržený a vyvinutý v těsné spolupráci s hasiči.

Systém M1 je snadno použitelný, spolehlivý, přizpůsobitelný a umožňuje kvalitní komunikaci. 

A co je nejdůležitější, jeho prioritou je vaše zdraví a bezpečnost.

JE NAČASE

SE SEZNÁMIT



 ö Individuální konfigurace podle vašich potřeb a 
rozpočtu

Různé možnosti vysokotlakých a středotlakých 
přípojek a připojení láhve v kombinaci se 
systémem Classic Line (CL) a SingleLine (SL)

Konfigurace bez elektroniky nebo s integrovanou 
elektronikou a volitelnou telemetrií

Řada kombinací popruhů a nosičů

MSAsafety.com/M1

VĚTŠÍ

MODULARITA

PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÝ

 ö Snadné a ekonomické možnosti vylepšení 
v terénu včetně vylepšení připraveného pro 
budoucnost 

PŘIPRAVEN PRO BUDOUCNOST

 ö Lze dodatečně vybavit novou integrovanou 
monitorovací jednotkou SLS

http://gb.msasafety.com/M1?locale=en


LEPŠÍ VYVÁŽENÍ 
A POHODLÍ

NAVRŽEN SPOLU S VÁMI

VYLEPŠENÁ

HYGIENA
 ö Popruhy odpuzující vodu 

 ö Zjednodušená demontáž a montáž komponentů 

 ö Celý izolační dýchací přístroj lze prát v pračce 
(není nutná demontáž).

VYLEPŠENÁ

ERGONOMIE
 ö Nosič s unikátním nastavením výšky jednou rukou

 ö Jedinečný design polstrovaných popruhů ve tvaru 
písmene S brání vzniku tlakových bodů a sklouznutí. 

 ö Bederní pás navržený pro rovnoměrné rozložení 
hmotnosti

 ö Nejlehčí izolační dýchací přístroj  
s nastavením výšky na trhu (necelé 4 kg)

SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ



MSAsafety.com/M1

SPLŇUJE NEJPŘÍSNĚJŠÍ 
POŽADAVKY MÍSTNÍCH 
NOREM A PŘEDPISŮ

NIŽŠÍ

PROVOZNÍ NÁKLADY
 ö Všechny komponenty mají dlouhou životnost 

(10letá záruka)

 ö Nižší náklady na údržbu díky delším servisním 
intervalům 

 ö Snadné vylepšení a servis bez použití nástrojů

NEJPŘÍSNĚJŠÍ

BEZPEČNOSTNÍ NORMY
 ö Inovativní složení materiálů masky, plicní automatiky a 

tlakovzdušného systému poskytuje lepší odolnost vůči 
chemikáliím

 ö Vylepšené možnosti čištění zvyšují bezpečnost servisních 
techniků. 

 ö Nižší riziko odírání díky vedení hadic v nosiči

 ö Reflexní prvky na popruzích zlepšují viditelnost

NIŽŠÍ NÁKLADY NA 
SPRÁVU SKUPINY

http://gb.msasafety.com/M1?locale=en


NAVRŽEN SPOLU S VÁMI

NAPROSTÁ SPOLEHLIVOST  
A VYŠŠÍ KOMFORT

 ö Široká těsnicí linie poskytuje maximální těsnost a pohodlí. 
 ö Optimalizovaný bod vyvážení a větší volnost pohybu hlavou 
 ö Malý odpor při nádechu a výdechu
 ö Dokonale těsní díky 3 velikostem lícnice a vnitřní masky 

BEZPROBLEMOVÝ  
VÝHLED

 ö Plochá konstrukce zorníku zabraňuje optickým lomům a odrazům.
 ö Optimalizované proudění vzduchu nepřetržitě čistí zorník a zabraňuje jeho zamlžení.

VYNIKAJÍCÍ PŘENOS  
HLASU

 ö Ideální pozice průzvučné membrány zajišťuje vysokou kvalitu přenášeného hlasu.

SNADNÁ  
ÚDRŽBA

 ö Akustická a hmatová zpětná vazba při sestavování hlavních komponentů 
 ö Zkrácená doba obvyklých postupů údržby a přípravy bezpečného čištění
 ö Demontáž během necelých 30 sekund 
 ö Výrazně pevnější zorník zajišťuje lepší ochranu při čištění a dezinfekci.

DOKONALÁ INTEGRACE

MASKY G1

NOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM C1

NEJMODERNĚJŠÍ  
KOMUNIKACE

 ö Komunikační systém C1 se snadno připevňuje na vnější 
stranu masky G1 a bezproblémově se integruje do její 
konstrukce.

 ö Konstrukce chrání mikrofon proti okolnímu zvuku 
(nedochází k přenosu nežádoucího hluku).

 ö Komunikační systém C1, který si mohou uživatelé snadno 
vyměňovat, poskytuje nízké provozní náklady.



MSAsafety.com/M1

NOVÝ

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM C1
Vynikající přenos hlasu a snadná výměna mezi 
uživateli 

SOFISTIKOVANÁ

PLICNÍ AUTOMATIKA
Přepracované jádro s gumovou membránou 
a gumovou středotlakou hadicí snižuje riziko 
průniku.

NOVÁ SPOJKA

ALPHACLICK II
Volitelná vysokotlaká rychlospojka ušetří 
až 90 % času při výměně láhve.

VYLEPŠENÝ

BEDERNÍ PÁS
Otočné připojení se přizpůsobuje pohybu těla 
a poskytuje rovnoměrné rozložení váhy.

NEJMODERNĚJŠÍ

POPRUHY
Snadno čistitelný materiál, ergonomický a pohodlný 
design a reflexní okraje zvyšující viditelnost

UNIKÁTNÍ

NOSIČ
Ergonomický design, nastavení výšky jednou rukou 
a snadné odpojení tlakovzdušného systému

http://gb.msasafety.com/M1?locale=en


ZÁRUKA

10 LET

ZÁRUKA

MSAsafety.com/M1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Schválení EN 137

Antistatické vlastnosti ATEX 
II 1G IIC T6

II 1D IIIC –30 °C <= Ta <= +60 °C 

Hmotnost*

Maska G1

Nosič s tlakovzdušným systémem 
a plicní automatikou

Nosič s tlakovzdušným systémem, plicní 
automatika, maska G1 a naplněná láhev 
6,8 l

640 g

3,6 kg

 
11 kg

Tlaková láhev jedna nebo dvě

Provozní tlak 300 barů

Jmenovitá provozní teplota –30 až +60 °C

* Hmotnost se u různých konfigurací liší.

 

Větší modularita

 Připraveno pro budoucí vylepšení v terénu

 
Vylepšená hygiena

 
Vylepšená ergonomie a komfort

 
Snížené provozní náklady

 
Nejpřísnější bezpečnostní normy

 
Nejmodernější komunikace

Společnost MSA působí ve více než 40 zemích  
světa. Nejbližší pobočku MSA najdete na webu 
MSAsafety.com/offices
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Poznámka: Tento bulletin obsahuje pouze obecný popis příslušných produktů. Přestože je zde popisováno jejich použití a výkonové 
charakteristiky, nesmí být produkty za žádných okolností používány nevyškolenými nebo nekvalifikovanými jednotlivci a dále nesmí být 
používány, dokud se obsluha řádně neseznámí s pokyny k jejich používání a s příslušnými výstrahami či varováními. Pouze tyto pokyny 
obsahují kompletní a podrobné informace týkající se řádného používání těchto produktů a péče o ně. MSA a logo MSA The Safety Company 
jsou registrované ochranné známky společnosti MSA Technology, LLC v USA a v Evropě. Produkty uvedené v tomto dokumentu mohou být 
chráněny jedním nebo více patenty, nebo mohou být podány žádosti o patent. Další informace najdete na stránce MSAsafety.com/patents.

OBJEDNACÍ ÚDAJE

Izolační dýchací přístroj M1 je plně přizpůsobitelný a lze ho kdykoli vylepšit nebo 
upravit v terénu. Máte-li zájem o individuální konfiguraci, podívejte se na náš 
konfigurátor produktu M1 na webu MSAsafety.com nebo se obraťte na místního 
distribučního partnera MSA.

VAŠE ZÁKLADNA IZOLAČNÍCH DÝCHACÍCH 
PŘÍSTROJŮ PRO BUDOUCNOST
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