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AUTONOMICZNY APARAT POWIETRZNY 

 

 
Urządzenie Scott Cen-Paq to autonomiczny aparat 

powietrzny, o krótkim czasie pracy, mocowany na 

łatwej do wkładania kamizelce; pomarańczowej 

o wysokiej widoczności lub czarnej o właściwościach 

antystatycznych. 

Aparat oddechowy Cen-Paq doskonale nadaje się 

do sytuacji, w których potrzebna jest szybka reakcja 

lub może być noszony podczas zmiany razem z maską 

twarzową schowaną w specjalnej kieszonce na 

wypadek konieczności jej użycia. 

Nadaje się do akcji ratunkowych polegających na 

wyciąganiu pracownika oraz interwencji i akcji 

ratunkowych, w przypadku których pełnowymiarowy 

autonomiczny aparat powietrzny butlowy (SCBA) 

może być za duży. 

Oznaczenie CE zgodnie z EN137 oraz EN139 

po wyposażeniu w linię powietrzną. 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY APARATU 
 

 

• Sprawdzony, skuteczny system pneumatyczny 

uruchamiany pierwszym oddechem 

• Pasuje do różnych wymiarów ciała, wymaga jedynie 

niewielkiej regulacji 

• Kamizelka zapinana na rzepy 

• Kamizelka z wysoko widocznego materiału PVC 

lub czarnego materiału antystatycznego 

• Dostępne modele z zapasem powietrza na 15, 20 

lub 30 minut. 

• Stosowany razem z pełnymi maskami twarzowymi 

Scott Promask PP lub Vision 3. 
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OPIS TECHNICZNY 

Urządzenie Scott Cen-Paq to autonomiczny aparat 

powietrzny, o krótkim czasie pracy, mocowany na łatwej 

 

 
1044778 CEN-PAQ Cen-paq 15/20 min. 

do wkładania kamizelce. Składa się z kamizelki, butli    

wysokociśnieniowej oraz dwu-etapowego systemu 

pneumatycznego z reduktorem ciśnienia i zaworem 

nadciśnieniowym na żądanie. Pełna maska twarzowa 

(Promask PP lub Vision 3) i butla są kupowane osobno. 

Pełna maska twarzowa (Promask PP lub Vision 3) 

stosowana z aparatem Cen-Paq razem z wysoko wydajnym 

zaworem na żądanie zapewniają utrzymanie nadciśnienia 

wewnątrz maski, gwarantując w ten sposób najwyższy 

poziom ochrony dróg oddechowych. 

Butla jest mocowana w kieszeni z tyłu kamizelki. 

Dwie wersje butli dostarczają powietrza przez 15, 

20 lub 30 minut przy średnim zużyciu powietrza 

wynoszącym 40l/min. 

Aparat Cen-Paq jest montowany do kamizelki    

wyprodukowanej z PVC o wysokiej widoczności 

oraz wyposażonej w dwurzędowy system mocowania 

na rzepy. Pasuje do różnych wymiarów ciała, wymaga 

jedynie niewielkiej regulacji. Dostępna jest także 

kamizelka o właściwościach antystatycznych. 

 
 

OPCJE MASKI TWARZOWEJ 
 

 
PROMASK PP VISION 3 
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Opis Artykuł nr Kod części 

INFORMACJE DOTYCZĄCA ZAMAWIANIA 

1044983 CEN-PAQ-AS Cen-paq 15/20 min.- 
kamizelka o właściwościach 
antystatycznych 

1044972 CEN-PAQ-AC Cen-paq 15/20 min. 
z przyłączem linii powietrznej 

1044984 CEN-PAQ-AS Cen-paq 15/20 min.- 
kamizelka o właściwościach 
antystatycznych bez przyłącza 
linii powietrznej 

1044960 CEN-PAQ-30 Cen-paq 30 min. 

1045898 CYl-600 Butla 15 min. 

1045920 CYl-820 Butla 20 min. 

1045978 CYl-fWC-1300 Butla 30 min. 

 


