
DIN SELVFORSYNTE 
PLATTFORM FOR 
FREMTIDEN



DESIGNET SAMMEN MED DEG

Etter 3 år med innovasjon, er det tid for MSAs mest avansert, ergonomiske og 
modulære selvforsynte pressluftapparat (SCBA) – designet og utviklet i tett 
samarbeid med brannmannskapene.

M1 er enkel å bruke, pålitelig, tilpasningsbar og en god kommunikator. 
Og det aller viktigste, din helse og sikkerhet har førsteprioritet.

DET ER PÅ TIDE Å BLI

KJENT MED HVERANDRE



 ö Individuell konfigurasjon i henhold til dine behov og 
budsjetter

Forskjellige alternativer for høyt og middels trykk og 
flasketilkoblinger i kombinasjon med Classic Line (CL) 
og SingleLine (SL)

Konfigurasjoner uten elektronikk eller 
med integrert elektronikk og valgfri telemetri

Forskjellige sele- og ryggplatekombinasjoner
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BEDRE

MODULARITET

KAN TILPASSES FULLT UT

 ö Enkel, økonomisk og fremtidsrettet feltoppgradering 
og forbedrede funksjoner 

KLAR FOR FREMTIDEN

 ö Kan ettermonteres med ny SLS integrert 
overvåkingsenhet



BEDRE BALANSE 
OG KOMFORT

DESIGNET SAMMEN MED DEG

FORBEDRET

HYGIENE
 ö Vannavvisende sele 

 ö Forenklet demontering og montering 
av komponenter 

 ö Hele SCBA kan maskinvaskes 
(ingen demontering er nødvendig)

BEDRE

ERGONOMI
 ö Ryggplate med unik ett-hånds høydejustering

 ö Unik polstret seledesign med S-form hindrer 
trykkpunkter og at de glir av 

 ö Hoftebelte designet for jevn vektfordeling

 ö Markedets letteste selvforsynte 
pressluftapparat (SCBA) med  
høydejustering (lettere enn 4 kg)

ENKLERE Å 
RENGJØRE
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OVERGÅR DE STRENGESTE 
KRAV TIL LOKALE STANDARDER 
OG FORSKRIFTER

REDUSERTE

EIERKOSTNADER
 ö Alle komponenter er konstruert for å vare lenger 

(10 års garanti)

 ö Reduserte vedlikeholdskostnader på grunn av 
lengre serviceintervaller 

 ö Enkel å oppgradere og service uten verktøy

HØYESTE

SIKKERHETSSTANDARDER
 ö Innovativ materialsammensetning for maske, lungeautomat og 

SCBA-pneumatikk for økt kjemisk motstand

 ö Enklere rengjøring øker sikkerheten til serviceteknikerne 

 ö Redusert risiko for fasthekting med førte slanger i ryggplaten

 ö Reflekterende seleelementer for bedre synlighet

LAVERE FLÅTESTYRINGS
KOSTNADER



DESIGNET SAMMEN MED DEG

FULL PÅLITELIGHET  
OG ØKT KOMFORT

 ö Bred tetningsflate for maksimal tetthet og komfort 
 ö Optimalisert balansepunkt og større frihet til å bevege hodet 
 ö Lav inn- og utåndingsmotstand
 ö Passer perfekt, med 3 størrelser for formstykke og innvendig maske 

UFORSTYRRET  
SIKT

 ö Flat linsedesign hindrer optisk lysbrytning og refleks
 ö Optimalisert luftstrøm kontinuerlig på linsen for å unngå dugg

UTMERKET  
TALEOVERFØRING

 ö Ideell posisjon for talemembran for høykvalitets taleoverføring

ENKELT  
VEDLIKEHOLD

 ö Akustisk og følelse-tilbakemelding ved montering av hovedkomponenter 
 ö Redusert tid for typiske vedlikeholdsprosedyrer og klargjøring for sikker rengjøring
 ö Demonteres på mindre enn 30 sekunder 
 ö Betydelig sterkere linse for økt beskyttelse ved rengjøring og desinfeksjon

PERFEKT INTEGRERING AV

G1-MASKE

NYTT HODESETT C1
TOPPMODERNE  
KOMMUNIKASJON

 ö Hodesett C1 festes enkelt til utsiden av G1-masken, 
integreres sømløst med maskedesignen

 ö Mikrofondesign beskytter mot lyd fra omgivelsene 
(ingen overføring av uønsket støy)

 ö Enkelt hodesett C1 som enkelt kan byttes mellom 
brukerne gir lavere eierkostnader
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NYHET
HODESETT C1
Utmerket stemmeoverføring og 
enkelt å bytte mellom brukere 

AVANSERT
LUNGEAUTOMAT
Redesignet kjerne med gummimembran og 
mellomliggende trykkslange i gummi for å 
redusere risikoen for gjennomtrenging

NYHET
ALPHACLICK II
Valgfri høytrykks hurtigkobling sparer 90 % av tiden 
som trengs for å bytte flaske

AVANSERT
HOFTEBELTE
Svingbar design for å følge kroppens bevegelser 
og en jevn vektfordeling

TOPPMODERNE
SELE
Materiale som er enkelt å rengjøre, ergonomisk 
og komfortabel design og reflekterende kanter 
for bedre synlighet

UNIK
RYGGPLATE
Ergonomisk design, én-hånds høydejustering 
og pneumatikk som er enkel å fjerne



GARANTI

10 ÅR

GARANTI
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Godkjenninger EN 137

Antistatiske egenskaper ATEX 
II 1G IIC T6

II 1D IIIC –30 °C <= Ta <= +60 °C 

Vekt*

G1-maske

Ryggplate med pneumatikk 
og lungeautomat

Ryggplate med pneumatikk, lungeautomat,  
G1-maske og fylt 6,8 l flaske

640 g

3,6 kg

11 kg

Flaske Én eller to

Driftstrykk 300 bar

Nominell driftstemperatur -30 °C til +60 °C

* Vekten variere for hver konfigurasjon

Større modularitet

Fremtidsrettet feltoppgradering

Bedre hygiene

Bedre ergonomi og komfort

Reduserte eierkostnader

Høyeste sikkerhetsstandarder

Toppmoderne kommunikasjon

MSA opererer i over 40 land over hele 
verden. For å finne et MSA-kontor nær 
deg, se MSAsafety.com/offices

Merk: Denne bulletinen inneholder kun en generell beskrivelse av de viste produktene. Bruk og ytelse er beskrevet, men produktene 
må under ingen omstendighet brukes av uøvde eller ukvalifiserte personer, og ikke før produktinstruksjonene, inklusive advarsler eller 
forsiktighetsregler som følger med, er lest grundig og forstått. Det er bare disse som inneholder komplett og detaljert informasjon om riktig 
bruk og stell av disse produktene. MSA og MSA Safety Company-logoen er registrerte varemerker som eies av MSA Technology, LLC og er 
registrert i USA og Europa. Produkter som er omtalt i dette dokumentet kan være beskyttet av én eller flere patenter eller patentsøknader. Se 
MSAsafety.com/patents for mer informasjon.
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BESTILLINGSINFORMASJON
Det selvforsynte pressluftapparatet M1 SCBA kan tilpasses fullt ut og når som 
helst utvides eller oppgraderes i felten. For individuelle konfigurasjoner kan du 
sjekke vår M1 produktkonfigurator på MSAsafety.com eller kontakte din lokale 
MSA kanalpartner.
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