Ocenco M-20.2 EEBD -VERDENS MINSTE OG
MEST HOLDBARE NØDLUFTBEHOLDER (EEBD).
Se på den som en livredder du bærer med deg i beltet
Ocenco M-20.2 EEBD
(Emergency Escape Breathing
Device – Nødluftbeholder) med
oksygen under trykk gir opp til 32
minutters beskyttelse.
Ocenco M-20.2 EEBD kan taes i
bruk på sekunder; lukk bare opp
boksen, trekk ut apparatet og sett
på plass munnstykket og
neseklypen.

Den medfølgende hetten kan når
som helst kobles på i en
nødsituasjon.
Komprimert oksygen og
munnstykket gjør at Ocenco M20.2 EEBD kan brukes på steder
der luften er fyllt av røyk.

Ocenco M-20.2 EEBD
er her vist sammensatt
og ferdig til bruk.
Tilleggsbeholderen
og ekstra festebrakett
vist i forgrunnen.

Ocenco M-20.2 EEBD er kompakt
og kan bæres i beltet i trange rom.

M-20.2 Tilfredsstiller de nye
SOLAS-kravene for nødluftsutstyr
Bare Ocenco M-20.2 EEBD er
valgt til bruk i den
amerikanske marine (US
Navy), den amerikanske
kystvakten (US Coast Guard)
og den greske marine (the
Hellenic Navy).

OCENCO M-20.2 EEBD:
Hurtig og enkel i bruk — når enheten taes
ut av boksen åpnes det automatisk for
oksygen.
Lave driftsutgifter — 15 år mellom hver
service — årlig visuell inspeksjon på skip.
Kan bæres i belte — så lett og kompakt at
den uten videre kan bæres i beltet.
Fritt utsyn — den klare hetten av Teflon®
beskytter brukeren mot fare i omgivelsene,
samtidig som den tillater fullt utsyn.
Maksimal beskyttelse — Hette av
Teflon® sammen med luftsekk gir svært god
beskyttelse mot varme og kjemikalier.
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Nederste del av esken

M-20.2 FYSISK BESKRIVELSE
OG YTELSESDATA

Vanlig ytelsestid

15-32 minutter

Klargjøringstid

Mindre enn 10 sekunder

Vekt

1.4 kg

Dimensjoner

M-20.2 EEBD - 17 x 17 x 7.6 cm
Tilleggsbeholder - 21 x 23 x 10 cm

Temperatur

for oppbevaring -20° C til 65° C

Serviceintervall

15 År

Tilførselssystem for Oksygen

Automatisk på, oksygen under trykk, regulert
etter forbruk

Inspeksjon

Årlig visuell inspeksjon under lagring

M20.2 NSN No.
M-20.2T Øvelsesutstyr NSN No.

NSN 1HM 4240-01-439-5937
NSN 1HM 4240-01-459-0078

TILLEGGSUTSTYR
M-20.2T Øvelsesutstyr — komplett med to ekstra munnstykker i en lys blå
ekstrabeholder. Til å øve montering både fra lukket pakke og ferdig
utpakket tilstand.
LakeView Corporate Park
10225 82nd Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158-5801
U. S. A.
Telefon: 001 262 947 9000
Telefaks: 001 262 947 9020
www.ocenco.com

M-20.2 Ekstrabeholder — inkludert i M-20.2, men kan også bestilles
separat.
M-20.2 Lagringsbrakett — Kraftig orange sveiset stålbrakett med
Velcro™ hurtiglås.
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