
ENDÜSTRİYEL ÜRÜN KATALOĞU

 

Gaz ve Alev 
Dedektörleri



 

Birlikte. Güvenilir ortaklar.
Yenilikçi çözümler.
Daha güvenli bir dünya.

Doğru ve konforlu kişisel koruyucu 
ekipmanı bulmak zor olabilir. Bu 
nedenle alanında bilgili, kendilerini 
işe adamış Scott Safety çalışanlarının 
ve güvenilir ürünlerinin, 3M ekibi ve 
bilimiyle güçlerinin birleşmesinden 
dolayı büyük gurur duyuyoruz. Birlikte 
Scott Safety’nin iş güvenliği alanındaki 
uzmanlığını 3M bilimiyle daha da ileriye 
taşıyacağız. Böylece çalışanlar işlerini 
her zaman güvenli bir şekilde
yapabilecek ve evlerine sağ salim 
dönebilecek.
 
İster çalışanlarınızı korumak için bir 
çözüme ihtiyacınız olsun, isterse 
verimliliği ve konforu arttırarak işinizi 
daha iyi hale getirmeniz gereksin, 
3M | Scott Safety akılcı ve yenilikçi 
çözümler sunabilecek tüm kaynaklara
sahip.
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ProPak ürün grubu sağlam ve dayanıklı arka plakalı, Tip 2 onaylı 
SCBA ünitelerinin tüm ürün grubunu sunuyor. Dört modeli ile 
kullanıcının sektörüne özgü taleplerini karşılayan bir çözüm
sunarken, temel uyum setlerinden profesyonel itfaiyecilerin 
kullandığı ayarlanabilir ve yastıklı ünitelere kadar geniş bir 
uygulama alanı için gereken değişik seviyelerdeki konforu 
sizinle buluşturuyor.

Yüksek Performans
• Müşteri geribildirimine göre geliştirilen ürün, konforu 
 ve hareket kolaylığını arttırmak, kullanıcının yorgunluğunu 
 hafifletmek üzere tasarlanmıştır. Sert arka plaka hafiftir ve 
 ergonomik şekilde tasarlanmıştır.
• Tüm ürün grubu aynı yüksek performans, düşük soluma direnci 
 sunan güvenilir özellikler ile başta düşük akış seviyesinde olmak 
 üzere mükemmel, dinamik performans sunar.

Dayanıklı ve Güvenilir
• Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir çok teknik 
 özellik mevcuttur. Her set EN137:2006 Tip 2 onaylı olduğundan 
 tüm ProPak ürün grubu farklı ortamlarda yangın söndürme 
 uygulamalarına uygundur.
• Parçaların bakımının kullanıcı tarafından yapılabilmesi ve 
 düşük maliyetli oluşları düşük kullanım ömrü maliyetleri, daha 
 kolay bakım, setlerin arıza sürelerinde azalma ve kullanım 
 esnekliğinde iyileşme sağlar.

Güvenilir Teknoloji
• Yüksek performans, ilk nefesle aktif hale gelen hava supabı 
 ProPak'ın her modelinde kullanılmaktadır.
• Birinci seviye basınç azaltıcı valfi sadece iki hareketli 
 parçaya sahip olup, ayarlama yapmadan 379 bara kadar 
 silindir basınçlarına uygundur.

3M™ ProPak SCBA Ürün Grubu
Temiz Hava Tüplü Solunum Seti

Kullanıcı konforu için tasarlanmış, yan kollu ve yastıklı omuz askılı
yangın söndürmeye yönelik tüplü solunum sistemi. Hızlı bağlantı
seçeneği saniyeler içerisinde silindir değişimine imkan verir.

3M™ ProPak-f
Temiz Hava Tüplü Solunum Seti

Yüksek konfor için tasarlanmış, yan kollu ve omuz askılı 
endüstriyel pazara yönelik tüplü solunum sistemi.

3M™ ProPak-i
Temiz Hava Tüplü Solunum Seti
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PROPAK-I

Yanmaya dayanıklı
aramid kumaşlı örgü

Ayarlanabilir omuz
kayışları

Geniş ve büyük tokalı
bel kemeri, eldivenliyken 
bile kolay takma ve 
çıkarma sağlar.

Hızlı ve kolay ayarlanabilen 
omuz kayışları

Yüksek konfor için
bel desteği

ANA ÖZELLİKLER

Düşük solunum direnci, hassas dinamik performans, ilk nefesle aktif
hale gelme.

BASINÇ AZALTICI VALF

Basınç azaltıcı valf ile korunan dış hava temini ve ayarlanmayan yay 
kurulumlu piston mekanizması ile birinci seviye basınç düşürücü valf

 

 
 

BASINÇ GÖSTERGESİ & UYARI IŞIĞI

Bourdon tüpü basınç ölçer
Isıya ve darbeye dayanıklı polikarbonat lens

 

SEÇENEKLER

Scott Safety Propak-I, bir set üzerinden 2 maskenin kullanılmasına izin veren 
havayı ikiye ayıran aparat ile ya da ikinci kişinin adam kurtarma amaçlı ya da 
dekontaminasyon amaçlı otomatik oksijen otomatı ile tüpe bağlanmasına izin
veren Y parça ve hava beslemeli maske bağlantısı ile kullanılabilir.

TEMİZ HAVA TÜPLÜ SOLUNUM SETİ
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3M™ Flite COV
Hava Beslemeli ve Kaçışa Uygun Setler

Lider sabit akış kaçış seti olarak ünlenen 3M | Scott Safety ürünü
ELSA (Acil Yaşam Destek Aparatı) tehlikeli endüstriyel ve 
denizcilik ortamlarından süratle kaçış için tasarlanmıştır.

Şu anda üçüncü nesli üretimde olan maskenin mevcut tasarım 
basit ve kullanımı kolaydır, güvenilir ve sağlamdır, güncel  Avrupa 
Standardına (EN1146) uygundur.

• 10 veya 15 dakikalık versiyonlar
• Standart Hi Viz veya (opsiyonel) siyah antistatik çanta
• Yangın durumunda otomatik hızlı etkinleşme
• Benzersiz kübik tasarım
• EN1146'ya göre CE sertifikalıdır
• MED (Shipswheel) onaylı
• Paslanmaya karşı dirençli nikel kaplamalı bileşenler
• Standart soluma havasıyla şarj olan adaptör
• 10 yıllık servis ömrü

3M™ ELSA
Kaçış Seti

FLITE COV, kullanıcının hayata veya sağlığa ivedi tehdit (IDLH)
şeklinde tanımlananlar dahil tehlikeli ortamlara girmesine imkan 
veren, acil durumda solunum koruması ve kaçma kabiliyeti de 
sunan pozitif basınçlı hava beslemeli maskedir. Gerekirse, acil 
durum hava kaynağı silindirine geçiş, zor bir duruma müdahaleyi 
basitleştiren otomatik değiştirme valfi ile gerçekleştirilebilir.

• Ana hava kaynağından gelen hava akımında kesinti olması 
 halinde, acil durum silindiri hava kaynağına geçiş güvenli çıkışı 
 kolaylaştırmak amacıyla otomatik değişim valfi ile derhal 
 devreye girer. Uyarı düdüğü, kullanıcıya silindir havasına 
 geçiş yapıldığını bildirir.
• Silindir ve basınç düşürücü valfte, kazara kapanmaya karşı 
 açık pozisyonda kilitli kalan kilitlenen el çarkı ile basınç 
 göstergesi bulunur.
• Basınçlı havalı çelik silindirler 10 ila 15 dakikalık sürelerde 
 sunulurken, 10 dakikalık süper hafif karbon kompozit 
 versiyonu da mevcuttur.
• CEN tipi bağlantı standarttır; diğer bağlantı elemanları da
 mevcuttur.
• Kalitesi yıllar içinde kanıtlanmış düşük soluma dirençli 
 Scott Otomatik Oksijen Valfi, otomatik olarak ilk solukta 
 etkinleşme ve duyarlı dinamik performans gibi özelliklere 
 sahiptir.
• Ünite rahattır ve kullanımı ile bakımı son derece basittir. 
 FLITE COV tüm ihtiyaçları karşılar ve mevcut 
 EN 14593-1:2005 ve EN 402:2003 standartlarına göre 
 belgelendirilmiştir. (AS/ NZS1716:2012)
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Bu rehber/katalog sadece kılavuz sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 3M, kar ve fırsat kayıpları veya marka ve itibarın zarar görmesi dahil, 
temin edilen bilgilerden kaynaklı hiçbir olumsuzluk hakkında doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluk üstlenmez. Kullanım amacına ve gerekli 
standartlara uygun ürünlerin seçiminde satın alan sorumludur.
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Kalitesini çok sayıda endüstriyel uygulamada kanıtlamış olan 
Promask yüze çok az baskı yapan çok verimli bir sızdırmazlık 
sunan T-bar yüze oturum tasarımını kullanmaktadır.

Promask pozitif basınçlı tam yüz maskesi, Scott Safety Solunum
aparatları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bilgisayarda tasarlanmış hava yolu kanalları, uzun süreli kullanımda 
bile yorgunluğu azaltan çok düşük hava akımı direnci sunar.

Promask görüş alanını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere geniş bir 
panoramik siperlik ile kişinin iş arkadaşları ile rahat iletişim 
kurabilmesi için önden monteli bir konuşma diyaframına sahiptir. 
Çizilmelere ve çözücülere karşı direnci arttırmak üzere isteğe 
bağlı sert malzeme ile kaplı siperlik mevcuttur. Şeffaf iç maske, 
kullanıcının ürünü daha çok beğenmesini sağlarken 
başkalarına karşı kullanıcı dostu bir görünüm sunar.

• İspatlanmış dayanıklılık
• İsteğe bağlı sert kaplamalı, zor koşullara dayanıklı siperlik
• Şeffaf iç maske
• İki bedeni mevcuttur
• Yana (sol) takılan hava subabı girişi

3M™ Promask PP
Pozitif Basınçlı Tam Yüz Maske

Vision 3, kullanıcıya yüksek seviyede konfor ile görüş sağlar. 
4 bedeni, farklı baş kayışı seçeneklerine sahip olan Vision 3 
ürün grubu Scott Safety solunum setleri ile birlikte 
kullanılabilir.

• Sıvı silikon enjeksiyon dış muhafaza uyum ve rahatlık sağlar.
• Kauçuk ve ağ baş kayışı seçenekleri mevcuttur.
• Tüm yüz ebatlarına uyum sağlayacak 4 bedeni mevcuttur.
• Halka şekilli siperlik mükemmel görüş sağlar.

3M™ Vision 3
Pozitif Basınçlı Tam Yüz Maske
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Protege ZM Tek Gaz Algılama Cihazı küçük bir paket içinde yüksek 
performans sağlayan kullanımı kolay, bakım gerektirmeyen gaz 
tespit çözümüdür. Ürünün, oksijen, karbon monoksit ve hidrojen 
sülfür modelleri mevcuttur. Protege ZM etkinleştirildiğinde şarj 
veya kalibrasyon gerektirmez, iki yıl boyunca bakım 
gerektirmeden, sorunsuzca çalışır.

• Bakım gerektirmeyen ucuz tek gaz çözümü
• Hidrojen sülfür, karbon monoksit ve oksijen konfigürasyonları 
 mevcuttur.
• İki yıl kullanım ömrü vardır, şarj veya kalibrasyon gerekmez.
• Hidrojen sülfür ve karbon monoksit modellerinde pil ömrünü 
 uzatmak için kış uykusu özelliği bulunmaktadır.
• İşitsel, görsel ve titreşimsel alarmlar dâhil olmak üzere üç 
 noktalı alarm sistemi
• Kişiselleştirilebilir LCD ekran, kalan çalışma ömrünü, gerçek 
 zamanlı gaz göstergesi değerlerini veya her ikisini birden gösterir.
• Kullanıcıya özel yapılandırılabilir alarm ayarı, darbe ve kalibrasyon 
 hatırlatıcıları
• Veri kaydetme özelliği
• IP 66/67 koruma sınıfı (3. taraf onaylı)

3M™ Protege ZM
Tek Gaz Algılama Cihazı

• Akıllı, değişebilen sensörler
• Otomatik olarak sensör tipini algılar, ekrandaki gaz göstergesini günceller.
• Gerekli kalibrasyon parametrelerini otomatik olarak indirir, programlama 
 gerektirmez.
• 5000 olaya kadar kayıt tutar.
• Değiştirilebilir filtre
• Dayanıklı LED ekran
• Uzun ömürlü, değiştirilebilir lityum batarya

3M™ Protege SG
Tekrar Kullanılabilir Tek Gaz Algılama Cihazı

Algılanabilen Gazlar: H2S, O2, CO
Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal
Servis Süresi: 2 yıl; bekleme modu CO ve H2S gazları için 
           servis ömrünü 1 yıl daha uzatabilir.
Alarmlar: 95 dB sesli, kırmızı LED görselli, titreşimli
Onaylar: ATEX • CE • IECEx • CSA • INMETRO • EAC • IP66/67

Algılanabilen Gazlar: LEL (Yanıcı/Patlayıcı Gazlar), HCN, H2S, CO,
 O2, O3, NO, NO2, PH3, SO2, NH3, CL2, CLO2 
Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal, Kızılötesi
Servis Süresi: 1,5-2 yıl
Alarmlar: 95 dB sesli, LED görselli, titreşimli
Onaylar: ATEX • CE • IECEx • CSA • IP66/67
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Sağlam ve güvenilir, taşınabilir bir gaz detektörü olan PS200 yanıcı 
veya zehirli gazlara maruziyet durumunda işitsel, görsel ve titreşimli 
alarmlar ile yüksek koruma sağlar.

Aynı anda 4 gaza kadar gazları tespit edip gösteren PS200 çeşitli 
sektörlerdeki uygulamalara uygundur. PS200, Metan, Oksijen, 
Karbon Monoksit, Hidrojen Sülfür ile diğer yanıcı gaz 
kombinasyonlarını tespit edecek şekilde yapılandırılabilir.

Kapalı ve dar alanlar için idealdir. Giriş öncesi opsiyonel kontrol 
için iç numune alma pompası ve dar alanlarda maksimum pil ömrü 
sağlayan yayınım çalışması mevcuttur.

• Tek tuşla basit çalıştırma
• İşitsel, görsel ve titreşimli alarmlar
• İç numune alma pompası (opsiyonel)
• Hafif ama sağlam ve dayanıklı malzeme
• Sensör doğruluk kontrolü
• Bakım kolaylığı
• Düşme anında uyaran sistem (opsiyonel)

3M™ PS200
Çoklu Gaz Algılama Cihazı (4 Gaza Kadar)

PS500, aynı anda 5 gaza kadar gazları tespit edip, gösterebilir ve 
95 dB alarmıyla özellikle gürültülü ortamlar için uygundur. Opsiyonel 
iç numune alma pompası alana girmeden önce kontrol sağlar. 
PS500 darbeye karşı oldukça dayanıklı olup, kalibrasyon sertifikası, 
veri yönetimi, olay kaydı gibi durumlar için yerleşik veri kaydetme 
özelliğine sahiptir.

• IP65 koruma sınıfı (3. taraf onaylı)

3M™ GMI PS500
Çoklu Gaz Algılama Cihazı (5 Gaza Kadar)

Algılanabilen Gazlar: LEL, H2S, O2, CO
Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal, Katalitik
Çalışma Süresi: 14 saat (Difüzyon), 8 saat (Pompa) - Li-ion şarj edilebilir batarya
Alarmlar: Minimum 90 dB sesli, parlak yanıp sönen LED ışığı, titreşimli
Onaylar: ATEX • CE • IECEx • cCSAus • MED

Algılanabilen Gazlar: LEL, H2S, O2, CO, CO2, SO2, CL2, NH3, NO, NO2, PH3,
 VOC, C6H6, dual tox CO/H2S
Sensör Teknolojileri: Elektrokimyasal, Katalitik, PID, NDIR
Çalışma Süresi: Minimum 12 saat (Pompa) - şarj edilebilir NiMH batarya ya da 
 3 adet alkalin AA kalem pil
Alarmlar: Her taraftan görülebilen ışıklı, titreşimli, 95 dB sesli uyarı, 
   TWA (uzun süreli maruz kalma) uyarısı, 
   STEL (kısa süreli maruz kalma) uyarısı, düşük batarya uyarısı
Onaylar: ATEX • CE • IECEx • UL • MED • IP65
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First Base 3 Classic Yüksek Görünürlüklü Darbe Emici Şapka, 
yüksek güvenlik için 360° reflektif şerit ile nefes alabilen, gerçek 
yüksek görünürlük sağlayan bir başlıktır.

• Azami 360° görünürlük- reflektif şerit
• Gerçek yüksek görünürlük - EN20471'de tarif edilen kumaşlar; 
 iş kıyafetini tamamlayıcı özellik
• Su geçirmez ve nefes alabilen Poliüretan Polyester kumaş
• 'Esnek' gövde tasarımı
• Standart ve kısa siperlik uzunluk seçenekleri

3M™ First Base 3 Classic HV
Darbe Emici Şapka

First Base 3 Classic pozitif bir kurumsal bir imaj çizerken
endüstrinin gündelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.

• Zamana meydana okuyan görünüm ve tasarım.
• Tek renkli tasarımın dokuz farklı renk seçeneği mevcuttur.
• Hafif mikrofiber kumaş, nemi azaltırken hava sirkülasyonuna 
 izin verir.
• Yan havalandırma, şapkanın daha iyi nefes almasını sağlar.
• En iyi şekilde oturmasını sağlamak için benzersiz bir "esnek" 
 gövde tasarımına sahiptir.

3M™ First Base 3 Classic
Darbe Emici Şapka
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First Base 3 Xtra, dayanıklı, iş kıyafeti kumaşlarını tam gövde 
tasarımının sunduğu gelişmiş koruma ile birleştirmektedir.

• Geleneksel görünüm ve tasarım
• Tek renkli tasarımın üç farklı renk seçeneği mevcuttur.
• Dayanıklı polyester/pamuk karışımı kumaş
• Yan havalandırma, şapkanın daha iyi hava almasını sağlar.
• Kısa siperlik ile yukarı doğru daha iyi görüş
• Gelişmiş koruma sağlamak için benzersiz bir 'tam' gövde 
 tasarımı kullanır.

3M™ First Base 3 Xtra
Darbe Emici Şapka

First Base 3 Elite, 360°'lik reflektif şerit daha iyi görünürlük 
sunarken modern ve cezbedici bir görünüm oluşturur.

• Modern görünüm ve cazibe
• Üç standart renk kombinasyonuna sahip şık, çift renkli şapka
• Hafif mikrofiber kumaş, nemi azaltırken hava sirkülasyonuna izin 
 verir.
• Yan ve üst havalandırma, şapkanın daha iyi nefes almasını sağlar.
• 360° reflektif şerit görünürlüğü ve güvenliği iyileştirir.
• En iyi şekilde oturmasını sağlamak için benzersiz 'esnek' gövde 
 tasarımından faydalanır.

3M™ First Base 3 Elite
Darbe Emici Şapka
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First Base 3 Kış, çalışan sağlığı ve güvenliğini çalışanların yalnızca 
işlerine odaklanmasına izin vererek korur. 360° reflektif şeritler 
tüm ışık koşullarında mümkün olan en iyi şekilde görülme 
imkânını sağlayarak, günümüzün sıfır kaza iş kültürlerindeki olası 
kazaların azaltılmasına yardımcı olur.

• Su geçirmez ve nefes alabilen dış kumaş, aşırı ısınma olmadan 
 kuruluk sağlar.
• 360o reflektif şeritler işçilerin tüm ışık ve hava koşullarında görünür 
 kalmasını sağlar.
• Şık ve pratik başlık tasarımı, kullanıcı tarafından yüksek oranda 
 kabul edilip benimsenir.
• EN812 standardına göre CE belgelidir.
• Esnek ABS koruyucu gövde, başı darbelere ve kesilmelere karşı korur.

3M™ First Base 3 Kış
Darbe Emici Şapka

First Base 3 alev itici darbe başlığı, otomatik kaynak veya taşlama
gibi işlemlerden sıcak kıvılcımların meydana geldiği ortamlarda 
veya bakım teknisyenleri, operatörler veya ziyaretçilerin kafasında 
yanmaya neden olabilecek veya saçları tutuşturabilecek yanıcı 
sıvılara maruz kaldığı veya yanıcı sıvılarla çalışmak zorunda kaldığı 
durumlarda işçileri korumak üzere tasarlanmıştır.

• Doğrudan havalandırma deliği olmaması olası yanma riskini 
 düşürür.
• Tamamen alev itici (kaplamalı pamuk) dış başlığa sahiptir.
• İç içe geçmiş dış kumaş içeriden tutuşmaya karşı korur.
• Opsiyonel 'aleve dayanıklılık' maddesi dahil EN812:A1'e göre 
 CE onaylıdır. (5 saniyede sönme)
 

3M™ First Base 3 FR
Darbe Emici Şapka
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