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EBA 

EQUIPAMENTO DE FUGA 
EBA Survivair 
 

Descrição do Produto:  
Os equipamento de fuga EBA Survivair são compostos por um cilindro de 
alumínio recarregável, com autonomia de 5 ou 10 minutos, manômetro 
de pressão, válvula, regulador, tubo de respiração e capuz com 
tratamento antiembaçante. Este equipamento é transportado em uma 
bolsa de fácil acesso, com fechamento em velcro, que pode ser 
carregada em três posições diferentes. 

 

 

Características: 

• Duração de 5 ou 10 minutos; 
• Capuz com cordão elástico e grande abertura ajustável; 
• Resistência a temperaturas extremas; 
• Filme antiembaçante permanentemente laminado dentro do capuz; 
• Taxa de fluxo constante durante toda a duração da unidade; 
• Tubo de respiração reforçado, evitando interrupção do fluxo de ar; 
• Regulador desmontável para fácil manutenção e limpeza 
• Cilindros recarregáveis; 
• Construção dos cilindros em alumínio leve; 
• Bolsa de transporte resistente à abrasão; 
• Alças largas e transporte possível em 3 posições: ao redor do pescoço, sobre os ombros e ao redor da 
cintura. 
 
 
 
Aplicação:  

Respirador autônomo para proteção das vias respiratórias em atmosferas imediatamente perigosas à vida e 
à saúde (IPVS) e porcentagem de oxigênio menor que 12,5% ao nível do mar, em aplicações de saída.  
 

 

Fator de proteção atribuído (FPa): não é aplicável para respiradores de fuga. 

 

Restrição de uso: 

Esse respirador nunca deve ser utilizado para atividades de entrada. Sua aplicação é restrita ao escape das 
atmosferas descritas acima. 

 

Certificação:  

CA 21,145, aprovado de acordo com norma NIOSH. 
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ADVERTÊNCIA: Esta ficha técnica contém informações gerais sobre os produtos apresentados, não fornece advertências e instruções importantes. 
Honeywell recomenda que os usuários dos produtos recebam treinamento e que todas as advertências e instruções sejam lidas e compreendidas em sua 
totalidade antes de sua utilização. É necessário determinar os riscos do ambiente de trabalho e selecionar os equipamentos de proteção pessoal adequados 
às necessidades. No mínimo, uma avaliação de riscos completa e ampla deve ser efetuada para identificar o equipamento de proteção pessoal adequado 
para cada ambiente de trabalho em particular. NÃO LER E NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS E NÃO AVALIAR CORRETAMENTE OS 
RISCOS PODE RESULTAR EM SÉRIAS LESÕES PESSOAIS, ENFERMIDADES OU MORTE. 

Proteção Respiratória

Proteção Respiratória
Materiais: 

Capuz: Poliuretano 

Tubo de respiração: Elastômero 

Conector do capuz: Nylon 

Bolsa de transporte: Nylon 

Cilindro: Alumínio 

Especificações Técnicas:  

Peso (equipamento com cilindro carregado): 3 kg (5 min); 4 kg (10 min) 

Taxa de fluxo: 42 LPM (5 min); 32 LPM (10 min)  

Pressão do cilindro: 2216 psi (5 min); 3000 psi (10 min) 

Temperatura de uso: -18 °C a 70 °C 

Cilindros de reposição:  

975081 (5 min); 975091 (10 min) 

Código(s) 

Código Descrição 

975080-BR EBA Survivair 5 min 

975090-BR EBA Survivair 10 min 

NCM: 9020.0090


