
VAŠA BUDÚCA 
PLATFORMA ADP



NAVRHOVANÉ S VAŠOU SPOLUPRÁCOU

Po 3 rokoch inovácií prišiel čas na najpokročilejší, ergonomický a modulárny systém ADP od 

spoločnosti MSA – navrhnutý a vyvinutý v úzkej spolupráci s hasičmi.

M1 je jednoduchý, spoľahlivý, prispôsobiteľný a vynikajúci komunikačný prístroj. 

A čo je najdôležitejšie, prvoradé je vaše zdravie a bezpečnosť.

JE ČAS, ABY STE SA

NAVZÁJOM SPOZNALI



 ö Individuálna konfigurácia podľa vašich potrieb a 
rozpočtových možností

Rôzne možnosti pre vysoký a stredný tlak  
a pripojenia fliaš v kombinácii s vedeniami Classic Line (CL) 
a SingleLine (SL)

Konfigurácia bez elektroniky alebo s integrovanou 
elektronikou a voliteľnou telemetriou

Množstvo kombinácií postroja a opornej dosky

MSAsafety.com/M1

VYŠŠIA ÚROVEŇ

MODULARITY

PLNE PRISPÔSOBITEĽNÉ

 ö Jednoduchá a ekonomická inovácia v teréne 
pripravená na budúce použitie a možnosti 
vylepšenia 

PRIPRAVENÉ NA BUDÚCNOSŤ

 ö Možnosť prerábky použitím novej integrovanej 
monitorovacej jednotky SLS

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


LEPŠIE VYVÁŽENIE A 
KOMFORT

NAVRHOVANÉ S VAŠOU SPOLUPRÁCOU

ZLEPŠENÁ

HYGIENA

 ö Postroj odpudzujúci vodu 

 ö Zjednodušená montáž a demontáž komponentov 

 ö Celý systém ADP sa dá umývať v umývačke (nevyžaduje 
sa žiadna demontáž)

VYLEPŠENÁ

ERGONÓMIA

 ö Chrbtový nosič s jedinečným nastavovaním výšky jednou rukou

 ö Jedinečná konštrukcia postroja s vypchávkami tvaru S bráni vzniku 
tlakových bodov a zošmyknutiu 

 ö Bedrový pás navrhnutý na rovnomerné rozloženie  
hmotnosti

 ö Najľahší systém ADP s výškovým nastavením  
na trhu (menej ako 4 kilogramy)

JEDNODUCHŠIE 
ČISTENIE



MSAsafety.com/M1

PREKRAČUJE NAJPRÍSNEJŠIE  
POŽIADAVKY MIESTNYCH  
NORIEM A NARIADENÍ

NIŽŠIE

OBSTARÁVACIE NÁKLADY

 ö Všetky komponenty sú zostrojené na dosiahnutie 
vyššej životnosti (10-ročná záruka)

 ö Znížené náklady na údržbu vďaka dlhším 
servisným intervalom 

 ö Jednoduchá inovácia a servis bez použitia 
nástrojov

VYŠŠIE

BEZPEČNOSTNÉ ŠTANDARDY

 ö Inovačné zloženie materiálov masky, pľúcnej automatiky a 
pneumatického systému ADP na dosiahnutie vyššej odolnosti voči 
chemikáliám

 ö Vylepšená schopnosť čistenia zvyšuje bezpečnosť pre servisných 
technikov 

 ö Znížené riziko zachytenia vyčnievajúcich častí vďaka hadiciam 
vedeným v opornej doske

 ö Reflexné prvky na postroji na lepšiu viditeľnosť

NIŽŠIE NÁKLADY NA 
RIADENIE VOZOVÉHO 
PARKU

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


NAVRHOVANÉ S VAŠOU SPOLUPRÁCOU

ABSOLÚTNA SPOĽAHLIVOSŤ A  
VYŠŠIA ÚROVEŇ KOMFORTU

 ö Široká tesniaca línia na zaistenie dokonalého utesnenia a pohodlia 
 ö Optimalizovaný bod vyváženia a vyššia úroveň voľnosti pri pohyboch hlavy 
 ö Nízky odpor pri nadychovaní a vydychovaní
 ö Dokonale sa hodí pre 3 veľkosti tvárového štítu a vnútornej masky 

NESKRESLENÉ  
ZOBRAZENIE

 ö Plochý dizajn zorníka zabraňuje optickému skresleniu a odrazom
 ö Optimalizovaný nepretržitý prúd vzduchu smerom na zorník zabraňuje zahmlievaniu

EXCELENTNÝ  
PRENOS HLASU

 ö Ideálna poloha rečovej membrány na vysokú kvalitu prenosu hlasu

JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA

 ö Akustická a pocitová spätná väzba pri upevňovaní hlavných komponentov 
 ö Znížený čas pre typické postupy údržby prípravu na bezpečné čistenie
 ö Demontáž za menej ako 30 sekúnd 
 ö Výrazne odolnejší zorník na zvýšenú ochranu pri čistení a dezinfekcii

DOKONALÁ INTEGRÁCIA NASLEDUJÚCICH KOMPONENTOV

MASKA G1

NOVÁ HLAVOVÁ SÚPRAVA C1

ŠPIČKOVÁ  
KOMUNIKÁCIA

 ö Hlavová súprava C1 sa jednoducho pripája k vonkajšej 
strane masky G1, pričom sa plynulo spája s konštrukciou 
masky

 ö Konštrukcia mikrofónu chráni pred okolitými zvukmi  
(žiadny prenos nechceného hluku)

 ö Jedna hlavová súprava C1 sa dá vzájomne vymieňať medzi 
viacerými používateľmi, čím sa znižujú obstarávacie náklady



MSAsafety.com/M1

NOVINKA

HLAVOVÁ SÚPRAVA C1
Excelentný prenos hlasu a jednoduchá vzájomná výmena 
medzi používateľmi 

SOFISTIKOVANÁ

PĽÚCNA AUTOMATIKA
Zmenená konštrukcia gumenej membrány a gumenej 
strednotlakovej hadice na zníženie rizika penetrácie

NOVÁ RÝCHLOSPOJKA

ALPHACLICK II
Voliteľná vysokotlaková rýchlospojka ušetrí 90 % času 
potrebného na výmenu fľaše

VYLEPŠENÝ

BEDROVÝ PÁS
Otočná konštrukcia, ktorá kopíruje pohyby tela a 
poskytuje rovnomerné rozloženie hmotnosti

ŠPIČKOVÝ

POSTROJ
Materiál, ktorý sa ľahko čistí, ergonomická a pohodlná 
konštrukcia a reflexné okraje na lepšiu viditeľnosť

JEDINEČNÁ

CHRBTOVÝ NOSIČ
Ergonomická konštrukcia, nastavenie výšky jednou 
rukou a ľahko odnímateľný pneumatický systém

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


ZÁRUKA

10 ROKOV

ZÁRUKA

MSAsafety.com/M1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Schválenia EN 137

Antistatické vlastnosti ATEX 
II 1G IIC T6

II 1D IIIC –30 °C <= Ta <= +60 °C 

Hmotnosť*

Maska G1

Chrbtový nosič s pneumatickým systémom 
a pľúcnou automatikou

Chrbtový nosič s pneumatickým systémom, 
pľúcnou automatikou,  
maskou G1 a naplnenou fľašou, 6,8 l

640 g

3,6 kg

 
11 kg

Fľaša jedna alebo dve

Prevádzkový tlak 300 barov

Nominálna prevádzková teplota -30 °C až +60 °C

* Hmotnosť závisí od konfigurácie

 

Vyššia modulárnosť

 Príprava na budúcu inováciu v teréne

 
Lepšia hygiena

 
Vylepšená ergonómia a komfort

 
Nižšie obstarávacie náklady

 
Najvyššie bezpečnostné štandardy

 
Špičková komunikácia

Spoločnosť MSA pôsobí vo viac ako 40 
krajinách na celom svete. Ak chcete nájsť 
miestne zastúpenie spoločnosti MSA, 
navštívte stránku MSAsafety.com/offices
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Poznámka: táto brožúra obsahuje len všeobecný popis zobrazených produktov. Aj keď sú popísané spôsoby použitia a výkonnostné 
charakteristiky, za žiadnych okolností nesmú tieto produkty používať neškolené alebo nekvalifikované osoby, kým si dôkladne nepreštudujú 
pokyny k produktu vrátane všetkých výstrah alebo upozornení a nepochopia ich obsah. Iba tieto dokumenty obsahujú kompletné a podrobné 
informácie týkajúce sa správneho používania a starostlivosti o tieto produkty. Logo MSA a MSA The Safety Company sú registrované ochranné 
známky spoločnosti MSA Technology, LLC a sú registrované v rámci USA a Európy. Produkty uvedené v tomto dokumente môžu byť chránené 
jedným alebo viacerými patentmi alebo patentovanými aplikáciami. Viac informácií nájdete na stránke MSAsafety.com/patents.

INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

Systém M1 ADP je plne prispôsobiteľný a dá sa kedykoľvek vylepšiť alebo 
inovovať priamo v teréne. Na získanie individuálnej konfigurácie si pozrite náš 
konfigurátor produktov M1 na stránke MSAsafety.com alebo kontaktujte svojho 
miestneho obchodného partnera MSA.
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