A biztonság még sosem volt ennyire kényelmes

Forradalmi PAPR rendszer az Optreltől
TH3 minősítésű
részecskeszűrő

Automatikus tengerszint
feletti magasság és
hőmérsékletkompenzáció

Fokozatmentesen
állítható levegőáramlás
100-130 l/perc

Légzéstámogatás

14 órás akkumulátor
üzemidő

Nincs szükség
illeszkedési próbára

Szabadon állítható
légbefúvó csatorna
minden mérethez
XS-től XL-ig.

A friss levegőbefúvásos félálarc tűzálló
borítású anyaggal van borítva, tökéletesen
lefedi a szájat és orrot.
A pozitív légnyomás segíti a légzést és
csökkenti a fáradtságérzetet.

Tökéletes, belélegezhető
levegő
A légzés életet jelent. Az optrel swiss air
légzésvédelmi rendszer tiszta, belélegezhető
levegőt nyújt, és a olyan szabad légzést
biztosít, amit máskülönben csak a szabad
természetben élvezhetne.

Y-tömlő, állítható
nyakheveder és a
rugalmas
tömlőelemek
vezetik a levegőt
közvetlenül a
félálarchoz.

Az ergonomikus vállheveder a szuperkönnyű szűrőrendszer tökéletes
súlyelosztását biztosítja. (csak 550g)

A távvezérlő minden funkciót
képes működtetni:
- a szűrő és akku állapotának
egyszerű kijelzése
Számos munkahely és közterület levegője
szennyezett
füst,
koromrészecskékkel,
nitrogén oxiddal, ózonnal vagy vírusokkal,
amelyek a légzőszervekbe juthatnak asztmát, krónikus köhögést, hörghurutot vagy
más légúti betegségeket - beleértve a
tüdőrákot is - okozhatnak.

- fokozatmentes légáramlás
szabályozása
- automatikus tengerszintfeletti
magasság és hőmérséklet
kompenzáció

Erős TH3 szűrőegység, innovatív, ultra-lapos
kivitelben. Könnyűsúlyú, kényelmes viselni és
rendkívül hatékony.
A befúvó egység automatikus légáramlás
kalibrációja és a 14 órás nagy teljesítményű
akkumulátor tökéletes egy megszakítás
nélküli munkanapra.

Az optrel swiss air légzésvédelmi rendszerrel
élvezheti a friss levegőt, teljesen függetlenül
attól, milyen tevékenységet végez, vagy
milyen más védőfelszerelést visel.

ISTEN HOZTA A SVÁJCI ALPOKBAN
ÜDVÖZÖLJÜK A SWISS AIR-NÉL

99.8%
A swiss air megfelel a legmagasabb
követelményeknek a professzionális
légzésvédelmi rendszerek TH3
szabványának: az összes káros részecske,
aeroszol, gőzök, füst vagy akár a vírusokat
hordozó cseppek megbízhatóan kiszűrésre
kerülnek a levegőből.
Fedél

Szikravédelem

Előszűrő

TH3
részecske
főszűrő

Hegesztés/ Plazmavágás

Bontási munkák / Építkezés /
Mezőgazdaság / Hulladékkezelés /
Újrahasznosítás

Gyógyászati alkalmazás /
Egészségügyi ellátás

Laboratóriumi alkalmazás /
Egészségügyi ellátás

Az optrel swiss air légzésvédelmi rendszer
független a hegesztőpajzstól, munkavédelmi
sisaktól vagy egyéb felszereléstől, ezért ez a
legsokoldalúbb rendelkezésre álló légzésvédelmi
rendszer.

Köszörülés / fémipari munkavégzés / faipari
munkavégzés / ipari felhasználás

Rugalmas felhasználhatóság
számos munkaterületen

Technikai adatok
Védelmi osztály

TH3 (EN12941)

Motoros egység
Levegőáramlás

1. szint: min. 100 l/perc
2. szint: min. 115 l/perc
3. szint: min. 130 l/perc
Minden fokozatban automatikus áramlásszabályozás (a fokozatok közvetlenül a
motorosegységenállíthatóak és fokozatmentesen szabályozhatóak a távvezérlőegységen keresztül.)

Anyaga
Ventilátor

PA66 GF30
magas minőségű motor golyóscsapággyal

Biztosíték

elektronikus
max. 70db (A)
Vizuális (swiss air távvezérlő egységgel) és hallható hamarosan lemerülő és lemerült akkumulátor szintnél,
eltömődött szűrőnél, szűrő hiányánál és alacsony légáramlásnál.

Zajszint
Hibajelzések

Lemerült akkumulátor:

Minden swiss air termék megvásárlásával
az optrel elültet egy fát, és semlegesíti a
termék karbonlábnyomát.

riasztási frekvencia 3.0s (1.5 sec be, 1.5 sec ki)

Méretek

Szűrő: riasztási frekvencia 0.5s (0.25 sec be, 0.25 sec ki)
(L x W x H): 250 x 170 x 50 mm

Súly

Motoros egység 550g / Teljes rendszer 1200g

Távvezérlő egység
lehetőségek

- A szűrő szennyeződésének és az akkumulátor töltöttségének áttekintése
- Fokozatmentes légáram szabályozás és be/ki kapcsolási lehetőség
- Magasság és hőmérséklet kompenzáció

Csatlakozás

Vezérlőkábel jack dugóval és törésvédővel.

Jelzés és beállítási

Félálarc
Anyaga

POM, szakadásgátló textil (98% poliészter és 2% poliuretán), tűzálló poliuretán hab

Szelep

Kilégző szelep szilikon membránnal

Tanúsítványok
Szabványok

EN 12941 Europe: TH3; Ausztrália: P3; AS/NZS 1716; EAC TP TC 019/2011
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