O EEBD Ocenco M-20.2 - O EEBD MAIS
PEQUENO E DE MAIOR DURAÇÃO DO MUNDO.
Considere-o como um colete de salvação a usar no seu cinto
O EEBD (Emergency Escape
Breathing Device – Aparelho
Respiratório de Salvamento de
Emergência) de oxigénio comprimido
Ocenco M-20.2 assegura-lhe protecção
até 32 minutos.
O EEBD Ocenco M-20.2 pode ser
posto a funcionar em segundos; basta
abrir o estojo, extrair a unidade e
inserir a embocadura e a mola no nariz.

O sistema de aspiração pode ser
colocado a qualquer momento durante
a operação de salvamento.
O oxigénio comprimido e a
embocadura permitem usar o EEBD
Ocenco M-20.2 num ambiente repleto
de fumo.

O EEBD Ocenco M-20.2 ilustrado
está pronto
para salvamento.
O estojo secundário e o suporte de
montagem adicional estão
ilustrados no primeiro plano.

O EEBD Ocenco M-20.2 compacto
pode ser usado no cinto em todos os
espaços exíguos.
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e na marinha de guerra grega.

O EEBD OCENCO M-20.2:
Uso rápido e fácil — ao extrair a unidade do
estojo, o fluxo de oxigénio começa
automaticamente.
Longevidade a baixo custo — 15 anos de
utilização — inspecção visual anual a bordo.
Utilizável no cinto — tão leve e compacto
que pode ser usado confortavelmente num cinto.
Visibilidade total — O sistema de aspiração
Teflon® transparente protege o utilizador de
ambientes perigosos e dá-lhe uma visão total.
Protecção máxima — O sistema de
aspiração Teflon® e o saco de respiração têm
uma excelente resistência ao calor e aos
produtos químicos.

Caixa superior

APARELHO RESPIRATÓRIO

Sistema de aspiração Téflon®
Cordão de puxar

DE SALVAMENTO DE
EMERGÊNCIA EEBD M-20.2
Manómetro

Cilindro de oxigénio

Regulador
Embocadura
Saco de respiração
Válvula de segurança

Caixa inferior

CARACTERÍSTICAS
E EFICÁCIA DO M-20.2

Eficácia normal

15-32 minutos

Operacional

Em menos de 10 segundos

Peso

1,4 kg (3,1 lbs)

Dimensões

EEBD M-20.2– 17 x 17 x 7,6 cm (6,8 x 6,8 x 3 in)
Estojo secundário - 21 x 23 x 10 cm (8.2 x 9.2 x 4.2 in)

Intervalo de temperatura
em armazenamento

-20° C a 65° C (-4°F a 149°F)

Duração de serviço

15 anos

Sistema de débito de oxigénio

Automático, oxigénio comprimido, regulável

Inspecção

Inspecção anual das unidades armazenadas

M20.2 NSN No.
Aparelho de treino M-20.2T

NSN 1HM 4240-01-439-5937
NSN No. NSN 1HM 4240-01-459-0078

ACESSÓRIOS
Aparelho de treino M-20.2T — completo, com duas embocaduras extra,
num estojo secundário azul-claro. Ensina como se deve usar e armazenar.

LakeView Corporate Park
10225 82nd Avenue
Pleasant Prairie, WI 53158-5801
EUA

Estojo secundário M-20.2 — incluído em cada M-20.2, mas pode ser
encomendado separadamente.
Suporte de armazenamento M-20.2 — Suporte de aço soldado
laranja-brilhante com fecho Velcro™ de abertura rápida.

Telefone: (262) 947-9000
Fax: (262) 947-9020
www.ocenco.com

Téflon ® é uma marca registada da DuPont Corporation.
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