Honeywell Industrial Safety

Légzésvédelem

I A légzésvédelem területén világelső szakértőként több, mint 100 éve nyújtunk védelmet a dolgozók számára a világ minden pontján.
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Honeywell Industrial Safety

Légzésvédelem
Mert az Ön védelme a legfontosabb!
A levegő gázokkal, gőzökkel, porral, vegyi és biológiai aeroszolokkal szennyezett, sőt sokszor
oxigénben is szegény. Ez csak néhány példa arra, amikor légzésvédelemre van szükség.
A világszerte több, mint 120 országban aktívan jelen lévő Honeywell Industrial Safety a
légzésvédő eszközök vezető gyártója. A Honeywell Industrial Safety összes fejlesztése
esetében kiemelt figyelmet fordít a maximális légzésvédelem és optimális kényelem
összhangjának megteremtésére annak érdekében, hogy a használók minden lélegzetvétele
könnyed és biztonságos legyen.
A légzésvédő eszközök széles választékának köszönhetően Ön számos munkakörnyezetben,
a legkülönbözőbb alkalmazási területeken gondoskodhat saját védelméről.
A Honeywell számos alkalmazási területen kínálja az egyszerhasználatos porálarcok,
többszörhasználatos fél- és teljesálarcok, PAPR légzésvédők, levegőadagoló eszközök
vagy éppen hordozható, zárt rendszerű (SCBA) légzőkészülékek legszélesebb választékát.
A légzésvédelem területén megszerzett, több, mint 100 éves tapasztalatnak köszönhetően
a Honeywell a felhasználókkal együttműködve, erőfeszítéseit hatékony és kényelmes
eszközök kifejlesztésére koncentrálja, amelyek folyamatosan egyre inkább képesek
megfelelni a felhasználói igényeknek.
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VÁLASSZA AZ IGÉNYEINEK
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MEGFELELŐ LÉGZÉSVÉDELMI
MEGOLDÁST

Légzésvédő eszköz viselése akkor válik
szükségessé, amikor nincs lehetőség műszaki
védelmi megoldások alkalmazására,
illetve, ha ezek nem nyújtanak megfelelő
egészségügyi védelmet a dolgozók számára.
Az egyének védelmét szolgáló
légzésvédő eszközök két fő csoportját
különböztethetjük meg:
• Szűrési elven működő légzésvédők
• Izolációs, zárt rendszerű légzésvédők
A szűrési elven működő légzésvédők szűrő
segítségével tisztítják meg a környezetből
érkező levegőt:
• Egyszerhasználatos álarcok
• Többszörhasználatos félálarcok vagy
teljesálarcok szűrőkkel vagy szűrőbetétekkel
• Menekülő álarcok vagy kámzsák beépített
szűrőkkel

Többszörhasználatos légzésvédők
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Ikerszűrős félálarcok és teljesálarcok
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Monofilteres félálarcok és teljesálarcok
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Menekülő eszközök
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Levegőrásegítéses szűrési elvű
légzésvédők (PAPR)
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• Oxigénhiány veszélye

PAPR kámzsák és hegesztősisakok

139

Nyomólevegős légzésvédők (SAR)
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• A munkaterületen jelen lévő szennyeződések
szintjeinek és a szóban forgó
szennyezőanyagokhoz tartozó munkahelyi rövid
és hosszú távú expozíciós határértékek (WEL)
ismerete

Sisakok homokfúváshoz, szemcseszóráshoz
(levegőrásegítéses)
148
Hordozható, zárt rendszerű
légzőkészülékek (SCBA)

• Levegőrásegítéses légzésvédők álarccal
vagy kámzsával
• Frisslevegős légzőkészülékek
• Sűrített levegőt adagoló készülékek, teljes
álarccal, szűrőegységgel
Az izolációs eszközök külső, szennyezéstől
mentes forrásból jutnak levegőhöz és
oxigénhez.
A megfelelő légzésvédő eszköz kiválasztása
előtt mindig fel kell mérni a kitettséghez
tartozó kockázatot:
• A szennyezőanyagok jellege, formája
és hatásai

• Egyéb kapcsolódó kockázatok ismerete
(RobbanásveszélIyes környezet kockázata)
• A légzésvédő használatának időtartama

149

* Ellenőrizze az érvényben lévő helyi előírásokat
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Légzésvédelem
Javaslatok

Az Egyéni Védőeszközökről szóló Direktíva értelmében minden légzésvédő
3-as kategóriájú eszköz: védelmet nyújt a komoly kockázatok ellen.
Az eszközök feladata:
> Védelmet nyújtani a porok, párák, folyékony aeroszolok vagy gázok és gőzök ellen.
> Tökéletesen izolálni a használót a környező levegőtől és ezáltal védelmet nyújtani számos szennyezőanyag ellen.

A légzésvédő eszköz kiválasztásának szempontjai
> Oxigén szint
> Mérgező hatás ismerete

O2 > 17%*

Levegő összetétele
1%

78%

> Szag
> Robbanásveszélyes környezet kockázata (ATEX)

21%

• Szennyezőanyag ismerete
• Azonosítható/észlelhető szag

Oxigén
Ritka gázok

O2 ≤ 17%

• A kockázatot illető bizonytalanság
• Nem azonosítható/észlelhető szag

Szűrőrendszerű készülék
Álarc + szűrőeszköz a környező levegő
megtisztítása érdekében

Izoláló eszközök
Álarc + levegőadagoló készülék

Nitrogén

ATEX kockázat

* Ellenőrizze az érvényben lévő helyi előírásokat.

Oxigénhiány: halálos veszély
• Az oxigén létfontosságú szerepet játszik az ember légző rendszerének működésében.
• A környező levegő oxigénszintje az, amely alapvetően meghatározza a légzőkészülék kiválasztását: azaz, hogy izolációs rendszerű
(önálló) vagy szűrési elven működő védelemre van-e szükség.

A kockázat meghatározása
• Oxigén szint.
• A szennyezőanyagok jellege, formája és hatásai.
• A munkaterületen jelen lévő szennyeződések szintjeinek és a szóban forgó szennyezőanyagokhoz tartozó munkahelyi expozíciós
határértékek (WEL) ismerete.
• Kapcsolódó kockázatok felmérése (Robbanásveszélyes környezet kockázata).
• A légzésvédő használatának időtartama.
Szövetszálak

A mérgező szennyezőanyagok osztályozása
(részecskék):
Szilárd és folyékony aeroszolok: több fajtájuk ismert
Kellemetlen/Zavaró

Allergiát vagy irritációt okozó

Haj

Láthatatlan
Virus

Füst

Baktériumok

Por

A
 tüdő károsodását okozó

A részecskemérettől függetlenül az expozíció időtartama miatt a kockázat igen komoly
és súlyos lehet.
Folyékony aeroszolok fokozott használata esetén a használt aeroszol jellegéhez és az alkalmazott
termék összetételéhez igazodó megfelelő védelem szükséges.
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Részecske mérete (mikronban)

Az aeroszol mérete az egyik olyan tényező,
amely szerepet játszik a megfelelő védelem
kiválasztásában

Gázok – Gőzök: minden szennyezőanyag esetében válassza a megfelelő szűrőt
FIGYELJEN A VESZÉLYRE
Ügyeljen a kombinált biztonságra
• Az esetek több, mint 70%-ában a
használókat a veszély részecskék és gázok
formájában egyaránt fenyegeti, ezért tehát
aktívszenes és mechanikai (P3) kombinált
szűrő alkalmazására van szükség.

A
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B
E
K
P
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Hg
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Szerves gázok és gőzök, amelyek forráspontja 65°C fölött van. Például: oldószerek, szénhidrogének stb.
Szerves gázok és gőzök, amelyek forráspontja 65°C alatt van.
Szervetlen gázok és gőzök, pl.: Klór, cianid, formaldehid, sósav stb.
Savas gázok és gőzök, pl.: kéndioxid stb.
Ammónia és szerves amino származékok
Részecskék, por
Nitrogén-monoxid, nitrogén-oxidok,
Szén-monoxid
Nox
nitrogéntartalmú gőz
Higanygőz
I
Jód
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Légzésvédelem
Azonosítson minden kockázatot

Szűrési elven
működő légzésvédők

Légtisztító
légzésvédő
(APR)

• Egyszerhasználatos
légzésvédő
Műanyag
szűrőbetét

Félálarcok

Porálarc
• Félálarc szűrővel
• Teljesálarc alumínium vagy
műanyag szűrőbetétekkel
gáz vagy kombinált
szűréshez

A környező levegőt
használó szűrő
rendszerű légzésvédők

Levegőrásegítéses
szűrési elvű
légzésvédő (PAPR)

• Lazán illeszkedő kámzsa
vagy arcvédő
• Sisak arcvédővel

Turbovisor MV

Nyomólevegős
légzésvédők
(SAR)

Primair Plus

• Félálarc
• Teljesálarc
• Lazán illeszkedő kámzsa
vagy arcvédő,
nyomólevegős készülék,

Compact Air 200

+
Airvisor 2 MV

Izolációs légzésvédők

Friss levegős
légzőkészülék

Aluminium
szűrőbetét

N5400

Optifit

MC95

Clearflow 3

• Teljesálarc

4 BA

Hordozható, zárt
rendszerű készülékek
(SCBA), izolációs
eszközök
Aeris Phase 2

Friss levegőrásegítéses
negatív nyomás

Aeris Confort
2. Típus

X-Pro

• Félálarc

Evamasque Din

• Kámzsa
Opengo

Menekülő eszközök

Sűrített levegő

Vegyi eljárással
működő
oxigén fejlesztő
készülék

Oxy-Pro

www.honeywellsafety.com

Bio-S-Cape

Aeris Mini
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Légzésvédelem
Szabályozás – Szabványosítás

Legfontosabb szabványok
Forgalomba hozatalát megelőzően minden 3-as kategóriájú Egyéni védőeszköznek meg kell
felelnie a hatályban lévő európai szabványoknak úgy, mint:
Szabvány száma

Szabvány megnevezése

Megnevezés

EN 149 + A1*

Részecskék ellen védő, szűrőrendszerű félálarcok

Az európai szabvány meghatározza a részecskék elleni légzésvédelemben használt félálarc kivitelű légzésvédőkre vonatkozó
minimális követelményeket, kivétel az evakuálást.

EN 405 + A1*

Szűrőrendszerű, szelepes félálarcok,
gázok vagy gázok és részecskék (kombinált) ellen

Azeurópai szabvány meghatározza azokat a teljesítménnyel, teszteléssel és jelöléssel szemben támasztott követelményeket és eljárásokat,
amelyeknek a légzésvédő eszközként alkalmazott, szeleppel és gázszűrőkkel vagy kombinált szűrőkkel ellátott légzésvédő félálarcok
meg kell, hogy feleljenek, kivétel az evakuálást. A szabvány nem vonatkozik a szelep nélküli vagy kizárólag kilégző szeleppel ellátott gáz elleni
légzésvédő félálarcokra. A szabvány nem vonatkozik azokra az eszközökre, amelyek oxigénhiányos szituációkban történő használatra
lettek kifejlesztve (oxigénszint kevesebb, mint 17% térfogatszázalékban kifejezve).

EN 136*

Teljesálarcok

Az európai szabvány meghatározza a teljesálarcos légzésvédőkre vonatkozó minimális követelményeket.
Az európai szabvány nem vonatkozik a merüléshez kifejlesztett teljesálarcokra.

EN 140*

Félálarcok és negyedálarcok

Az európai szabvány meghatározza a légzőkészülékkel együtt használt félálarcokra és negyedálarcokra vonatkozó minimális
követelményeket, kivétel az evakuáláskor és merüléskor használt eszközöket.

EN 143 + A1*

Részecskeszűrők

Az európai szabvány a rásegítés nélküli légzésvédők elemeként használt részecskeszűrőkkel foglalkozik kivétel az arcrészek
eltávolítására használt eszközök és szűrő arcrészek. Az európai szabványnak megfelelő bizonyos szűrők más típusú légzésvédelemhez
is használhatók, ebben az esetben meg kell, hogy történjen ezek vonatkozó európai szabványnak megfelelő tesztelése és jelölése.

EN 14387 + A1*
(korábban EN 141,
korábban EN 371,
korábban EN 372)

Gáz elleni és kombinált szűrők

Az európai szabvány a rásegítés nélküli légzésvédők elemeként használt gázszűrőkkel és kombinált szűrőkkel foglalkozik A szabvány
a CO szűrőkre nem vonatkozik. A szabványnak megfelelő bizonyos szűrők rásegítéses légzőkészülékekkel is használhatók, ebben
az esetben a megfelelő európai szabvány szerinti tesztelést és jelölést el kell végezni.

EN 148*
(Részek 1-3)

Menetes csatlakozások arcrészekhez
Szabvány menetes csatlakozás
Középső menetes csatlakozás
M 45 x 3 menetes csatlakozás

Az európai szabvány a légzésvédők szabványos menetes csatlakozásaira vonatkozik. A szabvány nem vonatkozik a merüléskor
használt készülékekre, illetve az izoláló, igény esetén pozitív nyomással működő készülékekre.

EN 12941 + A1 + A2*
(korábban EN 146)

Rásegítéses szűrőkészülékek beépített
légzésvédő sisakkal vagy kámzsával

Az európai szabvány meghatározza az integrált sisakkal vagy kámzsával rendelkező szűrőrendszerű légzőkészülékekre, valamint
a légzésvédőként funkcionáló gáz, részecske vagy kombinált szűrőkre vonatkozó minimális követelményeket. A szabvány nem
vonatkozik azokra az eszközökre, amelyek oxigénhiányos szituációkban történő használatra lettek kifejlesztve (oxigénszint kevesebb,
mint 17% térfogatszázalékban kifejezve). A szabvány nem vonatkozik a vészhelyzeti evakuálás során használt légzésvédőkre.

EN 12942 + A1 + A2*
(korábban EN 147)

Rásegítéses szűrőkészülékek teljesálarccal,
félálarccal vagy negyedálarccal

Az európai szabvány meghatározza a teljesálarccal, félálarccal vagy negyedálarccal ellátott, rásegítéses szűrő légzőkészülékekre,
valamint a légzésvédőként használt gáz, részecske vagy kombinált szűrőkre vonatkozó minimális követelményeket. A szabvány nem
vonatkozik azokra az eszközökre, amelyek oxigénhiányos szituációkban történő használatra lettek kifejlesztve (oxigénszint kevesebb
mint 17% térfogatszázalékban kifejezve). A szabvány nem vonatkozik a vészhelyzeti evakuálás során használt légzésvédőkre.

Hordozható, zárt rendszerű légzésvédő
eszközök, sűrített levegővel történő
folyamatos levegőellátással

Az európai szabvány meghatározza teljesálarccal, félálarccal, vagy kámzsával, sisakkal, vagy ruházattal viselt, folyamatos
levegőellátású, zárt rendszerű, hordozható légzőkészülékekre, valamint a repülő részecskék elleni védelemre, légzésvédő eszközként
használt készülékekre vonatkozó minimális követelményeket. Az evakuáláskor és merüléskor használt eszközökre az európai
szabvány nem vonatkozik.

EN 137*

Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített
levegős, légzőkészülékek

Az európai szabvány meghatározza a teljesálarccal ellátott, nyitott rendszerű, sűrített levegős, légzőkészülékként használt SCBA
készülékekre vonatkozó minimális teljesítményszinteket/követelményeket, kivéve a vészhelyzeti evakuálási vagy merülési célokra
kifejlesztett eszközöket. A felszerelést olyan munkakörülmények esetén javasolt használni, ahol a magas környezeti hőmérséklet miatt
minimális a veszélye annak, hogy a sűrített levegős rendszer tartályaiban és csapjainál túlnyomás alakuljon ki.

EN 145 + A1*

Hordozható, zárt rendszerű, sűrített
levegős,vagy sűrített oxigént vagy sűrített oxigénnitrogén keveréket használó légzőkészülék

Az európai szabvány meghatározza a zárt keringésű, hordozható, zárt rendszerű sűrített oxigént (O2) és sűrített oxigén-nitrogén
keveréket (O2-N2) használó, légzésvédőként használt légzőkészülékekre vonatkozó minimális követelményeket kivéve az
evakuáláshoz és mentéshez használt eszközöket.

Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős,
légzőkészülék állítható szeleppel, teljesálarccal
vagy csatlakoztatható negyedálarccal,
meneküléshez

Az európai szabvány meghatározza a nyitott keringésű, sűrített levegős, állítható szelepes, hordozható, zárt rendszerű, evakuálásra
használt légzőkészülékekre vonatkozó minimális követelményeket. A szabvány nem vonatkozik a munkavégzéshez, mentéshez és
merüléshez használt eszközökre.

EN 403*

Kámzsás légzésvédők tűzből történő evakuáláshoz

Az európai szabvány egyének evakuálásához használt kámzsás szűrőeszközökre vonatkozik, olyan környezetben, amelyben
szemcsék/részecskék, szén-monoxid és más, tűz miatt képződő mérgező gázok találhatók/keletkeznek. A szabvány meghatározza
az említett egyszerhasználatos eszközökre vonatkozó minimális követelményeket. A szabvány nem vonatkozik azokra az eszközökre,
amelyek oxigénhiányos szituációkban történő használatra lettek kifejlesztve (oxigénszint kevesebb, mint 17% térfogatszázalékban
kifejezve). Az eszközök két típusát különböztetjük meg: az egyik csoportba az egyének által viselt eszközök, a másik csoportba a
tárolásra kifejlesztett eszközök tartoznak. A szabvány azokra az eszközökre vonatkozik, amelyeket elsődlegesen felnőttek számára
terveztek. Bizonyos eszközöket gyermekek nem tudnak használni.

EN 1146*

Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős,
légzőkészülék kámzsával, meneküléshez

Az európai szabvány meghatározza a nyitott keringésű, sűrített levegős, hordozható, zárt rendszerű, evakuálásra használt, kámzsával
ellátott légzőkészülékekre vonatkozó minimális követelményeket. Az eszköz használata olyan munkakörülmények esetén javasolt,
ahol a környezeti meleg hőmérséklet miatt kevéssé valószínű a nyomás alatt lévő tartályok és szelepeik túlnyomásos állapotának
kialakulása. A szabvány nem vonatkozik a merüléshez használt eszközökre.

EN 13794*

Zárt rendszerű légzőkészülék evakuáláshoz

Az európai szabvány meghatározza a hordozható, zárt rendszerű, az evakuáláskor vegyi úton előállított oxigént (KO2, NaCIO3) és
sűrített oxigént használó légzőkészülékekre ( oxigénes evakuáló készülék) vonatkozó minimális követelményeket. A szabvány nem
vonatkozik a munkavégzéshez, mentéshez és merüléshez használt eszközökre.

DIN 58647-7*

Légzésvédők evakuáláshoz - 7. fejezet:
Szűrőeszközök evakuáláshoz

ISO 23269-1:2008

Hajózás, tengerhajózás. Hajózáshoz kifejlesztett
légzőkészülék. Vészhelyzeti meneküléshez használható
légzőkészülék (EEBD) fedélzeti használathoz

Egyszerhasználatos álarcok

Többszörhasználatos álarcok

Rásegítéses légzés

Izoláló, levegőrásegítéses
készülékek
EN 14594*
SCBA

Menekülő eszközök
EN 402*

Az ISO 23269-1:2008 meghatározza a vészhelyzeti menekülésre szolgáló légzőkészülékek (EEBD) az 1974 évi, 2000-ben módosított
Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS) II-2 fejezetében, valamint a Tűzbiztonsági rendszerekre vonatkozó
Nemzetközi IMO Kódex (FSS törvény) 3. fejezetében előírt teljesítményspecifikációit. Ezek az eszközök a veszélyes környezetben lévő
szálláshelyről vagy gépházból való meneküléshez szolgáltatnak levegőt vagy oxigént. A készülékek nem használhatók tűzoltáshoz,
oxigénhiányos terek vagy tartályok megközelítéséhez, az eszközöket tűzoltó nem viselheti.

* Az összes felsorolt és dátummal meg nem jelölt szabvány esetében a szóban forgó dokumentum legújabb verziója (beleértve a módosításokat) tekintendő irányadónak.

114

www.honeywellsafety.com

Légzésvédelem
Szabályozás – Szabványok

Használja a különböző osztályba sorolt szűrőket
> Védelem részecskék, por és aeroszolok ellen:
1 Osztály (P1 vagy FFP1)
védelem durva, szilárd, nem
mérgező részecskék ellen
(kálium-karbonát).

2 Osztály (P2 vagy FFP2)
védelem veszélyesként vagy
irritálóként azonosított (kova nátrium-karbonát)
szilárd és/vagy folyékony
aeroszolok ellen.

3 Osztály (P3 vagy FFP3)
védelem mérgező szilárd
és/vagy folyékony
aeroszolok (berillium,
nikkel, uránium, egzotikus
fafajták) ellen.

>  Védelem gázok/gőzök ellen:
Negatív nyomásos friss levegő belélegzése
1 osztály ha, a gáz
térfogatra vetített
mennyisége maximum
1.000 ppm (milliomod rész).

2 osztály ha, a gáz
térfogatra vetített
mennyisége
maximum 5.000 ppm
(milliomod rész).

3 osztály ha, a gáz térfogatra
vetített mennyisége
maximum 10.000 ppm
(milliomod rész).

> Rásegítéses légzés esetén:
1 osztály ha, a gáz
térfogatra vetített
mennyisége kevesebb,
mint 0,05%

2 osztály ha, a gáz
térfogatra vetített
mennyisége kevesebb,
mint 0,1%.

3 osztály ha, a gáz
térfogatra vetített
mennyisége kevesebb,
mint 0,5%

Használjon hordozható,
zárt rendszerű légzőkészüléket, ha:
• Az oxigénkoncentráció 17% alatti.
• A szennyezőanyagok koncentrációja nem ismert vagy túl magas.
• A szűrő a jelen lévő szennyezőanyagok esetében nem alkalmazható.

www.honeywellsafety.com
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Légzésvédelem
Honeywell Egyszerhasználatos félálarcok: kiegészítő tesztek és tanúsítványok

A Honeywell az egyszerhasználatos félálarcok teljes
termékskáláját kínálja a felhasználóknak:
• A prémium megoldásoktól a gazdaságosabb megoldásokig.
• FFP1-től FFP3 osztályig.
• Védelem savak (AV) és gőzök (OV) ellen, ahol a szennyeződés a WEL
(munkahelyi expozíciós határérték) alatti.
• Előformázott vagy összehajtható félálarcok.

Az egyszerhasználatos részecskeszűrő
félálarcok osztályozása
• Az újra nem használható részecskeszűrő
félálarcok („NR”) használata egy napi
munkavégzésre korlátozódik (< 8 óra).
• Az újra felhasználható részecskeszűrő
félálarcok („R”) használata egy munkanapnál
hosszabb ideig engedélyezett.
Dolomitra tesztelt részecskeszűrő
félálarcok

Az 1999/92/EC Direktíva a robbanásveszélyes
környezet kialakulásával fenyegető bármely
munkaterületre vonatkozik. A Direktíva
értelmében a munkáltató köteles:
• felmérni a munkaterületen fennálló
kockázatokat/veszélyeket,
• osztályba sorolni a munkaterületeket,
• A Direktíva ATEX 13463-1 szabványának
megfelelő felszereléseket és eszközöket
használni.

Minden Honeywell részecskeszűrő félálarc
átmegy a por eltömítődési vizsgálaton, amely
Dolomit por segítségével kerül lefolytatásra (D).
Az eredmények egyértelműen igazolják,
hogy a részecskeszűrő félálarcok hosszú
időn keresztül nem tömítődnek el. A lélegzés
jóval kényelmesebb, könnyebb, ezért a
használó kevésbé fárad el.
A 94/9/EC Direktíva ATEX 13463-1
szabványának való megfelelés
Bizonyos egyszerhasználatos
részecskeszűrő félálarcaink
megfelelnek a 94/9/EC Direktíva
ATEX 13463-1 szabványának.
Az ATEX („Robbanásveszélyes
környezet) jelölés olyan gyúlékony,
a levegőben jelenlévő összetevőkre utal,
mint például gázok, gőzök vagy por.
A gyulladást követően a teljes el nem égett
keverék égése következhet be.

Vírusszűrési hatékonyság („VFE”) és Baktériumszűrési hatékonyság („BFE”)
A VFE és BFE tesztelés nem kötelező. Ezek a tesztek a szűrő légzésvédők kisebb vírusok és baktériumok elleni
hatékonyságát mérik.
A vizsgálaton átesett álarcok > 99,9% eredményt értek el. Mindazonáltal ezek az eredmények nem tekinthetők
garanciának. A szűrőfélálarcos légzésvédők olyan egyéni védőeszközök, amelyek feladata a szűrés, nem pedig
a vírusok megsemmisítése.
A maximális védelem érdekében, a részecskeszűrő félálarcok használatára vonatkozó Tájékoztatót EL KELL
OLVASNIA és értelmeznie kell a termékek címkéin feltüntetett információkat.
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Légzésvédelem
Honeywell szűrők

Részecskeszűrők, gáz/gőz szűrők, kombinált szűrők (részecske+gáz/gőz)
A Honeywell a modern technológiát és szakértelmet ötvöző szűrők széles választékával áll a felhasználók
rendelkezésére. Minden egyes szűrőcsoport egy adott speciális igényt elégít ki.

TÍPUS

ALKALMAZÁS

RD 40 MŰANYAG SZŰRŐK
• RD 40 csatlakozó
• Műanyag ház

• Egyszeres szűrő

• Gáz/gőz

• Minden álarc RD 40 csatlakozóval ellátott
(EN 148-1) (pl: Optifit, Panoramasque)

• Részecskék - Gáz/gőz
• Részecskék

RD40 ALUMÍNIUM SZŰRŐK
• RD 40 csatlakozó

• Egyszeres szűrő

• Alumínium ház

• Minden álarc RD 40 csatlakozóval ellátott
(EN 148-1) (eg: Optifit, Panoramasque
N5400 DIN menet)

• Gáz/gőz
• Részecskék - Gáz/gőz
• Részecskék

• Levegőrásegítéses szűrési elvű légzésvédők
(PAPR): Compact Air200, Compact Air

SOROZAT: CLICK FIT
• "Click Fit" biztonsági csatlakozó
• Gáz/gőz
• Részecskék - Gáz/gőz
• Részecskék

• Ikerszűrő
• Valuair, Premier, MX/PF F950, Optifit Twin
álarcokhoz

“N-SOROZATÚ” CSATLAKOZÓK
• Speciális menetes csatlakozó
• Gáz/gőz

• Ikerszűrő

• Részecskék - Gáz/gőz

• N5400, N5500 és N7700 álarcokhoz

• Részecskék

www.honeywellsafety.com
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Légzésvédelem
Honeywell szűrők

Miért használjunk Rd40 szűrőt?
A Honeywell évtizedek óta gyártja a részecskék, gázok, gőzök elleni részecske és kombinált szűrőket,
így komoly tapasztalatra és páratlan szakértelemre tett szert.

A kiváló minőségű, kókuszhéjból készült aktív
szénszűrő optimális abszorpciót biztosít.
A szűrési teljesítmény meghaladja az EN 14387 (gáz és
kombinált szűrők) valamint az EN 143 (mechanikai típusú
részecskeszűrés) szabványok által előírt értékeket.
A részecske-, és kombinált szűrők esetében a légzés
akadályoztatása minimális (papír minősége miatt) ezért
a légzés kényelme optimális.

Rd40 szűrők

Rd40 alumínium szűrők

Ezek a szűrők Rd40 csatlakozóval
rendelkező eszközökhöz
használhatók, pl. teljesálarcokhoz,
vagy a Compact Air termékcsalád
levegőrásegítéses szűrési elvű
légzésvédőihez (PAPR).

Két dugóval lezárt. Ez a védelem biztosítja
a szűrő megfelelő tárolását:
• 5 évig az A típusú szűrők esetében
• 4 évig az összes többi termék esetében
• 10 évig a P3 szűrők esetében

A Honeywell műanyag szűrőinek
termékválasztéka:
• A szűrőket vegyi alkalmazásokhoz
fejlesztették ki.
• Nem tartalmaznak fémet: amikor
a légzésvédelem mellett a személyzet
biztonsága (fémkereső eszköz) is
kiemelten fontos.
• A Honeywell műanyag szűrői
hagyományos alkalmazási területeken
is használhatók.

 Honeywell szűrőinek választéka a
A
legszélesebb a piacon és a jelenleg ismert
összes igénynek és követelménynek
megfelelnek.
A Honeywell speciális szűrőket gyárt a
nukleáris ipar számára, a hadiiparban és
biztonsági szolgálatoknál dolgozók védelme
érdekében. Bővebb információért kérjük,
keresse fel értékesítési képviselőinket.
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Légzésvédelem
Légzésvédelemi útmutató

A szűrőt úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználó biztonsága optimális feltételek
között valósulhasson meg. A védelmi faktor függ az arcrész (szűrőkkel használható fél- és
teljesálarc esetén) vagy a teljes felszerelés (pl.: levegőrásegítéses légzésvédelmi eszköz)
megfelelő tömítettségétől.

1 F
 ontos ismerni a toxicitás szintjét
(mérgező hatást)
A kémiai képletek igen összetettek. Ugyanannak a képletnek
több megnevezése is lehetséges. Az egyetlen megbízható
tájékozódási forrás a CAS (Chemical Abstracts Service), ami
a mérgező hatásra vonatkozik.
Érdeklődjön beszállítójánál. Álljon rendelkezésére a nemzetközi
biztonsági adatlap: segítségével tájékozódhat a potenciális
veszélyekről és az azok elkerülésére alkalmas intézkedésekről.
Különböző szinteket különböztetünk meg:
• WEL: Munkahelyi kitettségi határérték 8 órás időtartamra
vonatkozóan, ppm-ben (milliomod rész) vagy mg/m3-ben
(koncentráció) kifejezve.
• TLV:rövid időtartamú küszöb határérték (10-15 perc).
• ILD Immediate Lethal Dose - Azonnali halált okozó mennyiség:
a területről történő azonnali evakuálásra van szükség.
A nemzetközi biztonsági adatlap továbbá tájékoztat
a következőkről:
•A
 termék kémiai alakja (gáz, gőz, por a hőmérséklet vagy
páratartalom függvényében, alakváltozás, kölcsönhatások).
• Saját figyelmeztető jelek (szag, szín).
• Kapcsolódó kockázatok (szem, bőr, rákkeltő hatás,
robbanásveszély).

2 F
 ontos ismerni a mérgező
anyag/elegy koncentrációját az
érintett környezetben
• ppm-ben vagy mg/m3-ben, például 7500 ppm.

3 V
 álassza a megfelelő védelmet:
Fél vagy teljesálarc, levegő adagolás
vagy rásegítéses légzés?
A névleges védelmi faktor (Nominal Protection Factor - NPF)
ismeretére a megfelelő termék kiválasztása érdekében van
szükség, például:
Feltételezés: A termék OEL értéke 10 ppm és a külső
koncentráció 7500
Külső koncentráció = 7500 = 750
		
OEL
10
Az NPF értéke 750.
Az NPF értéket a szabvány, a teljes belső szivárgás inverzeként
(ellentéteként) is meghatározza.
Mennyi az álarcaink NPF értéke? Az NPF értéket jelen
katalógusban minden egyes álarcunk esetében az adott termék
táblázatában külön jelöltük.
A 750 értékű NPF 500 és 1000 közé esik, tehát NPF 1000
jelölésű védelmi megoldást kell választanunk
• vagy teljesálarcot P3 szűrővel
• vagy teljesálarcot kombinált gáz/részecskeszűrővel
• vagy olyan levegőrásegítéses szűrési elvű légzésvédőt (PAPR),
mint a Compact Air 200.
Minél veszélyesebbnek minősített egy mérgező anyag/elegy,
annál körültekintőbben kell meghoznunk döntésünket. Tehát, ha
egy személy szűrő rendszerű megoldást használ, ismernie kell
az alábbi tényezőket:
• a minimális oxigén szint
• az anyag/elegy saját figyelmeztető jelei/tulajdonságai.

4 B
 őrrel vagy szemmel összefüggő
kockázat esetén
Ilyen esetben a szem védelme az elsődleges
(kötőhártya-gyulladás, irritáció, vörösség, égő érzés stb.).
Gázzal vagy gőzökkel való érintkezést követően
• Teljesálarc viselése kötelező.
Folyadékkal való érintkezést vagy felfröccsenést
követően
• Javasolt mérgező anyagokkal történő munkavégzésre
alkalmas védőszemüveggel kombinált félálarc viselése.
Bármilyen kétely esetén válassza a teljesálarcot
A szemmel kapcsolatos kockázat az egyik legfontosabb
funkcionális veszély. Ne feledje, hogy a veszélyhelyzetből való
menekülés tökéletes látás nélkül igen nehéz.
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Légzésvédelem
Útmutató a termékválasztáshoz névleges védelmi faktor alapján (NPF és APF érték)

Részecskék, aeroszolok

Védelmi

Faktorok

NPF x OEL APF x OEL

4

4

Jóváhagyott
eszköz
(növekvő védelmi
szint szerint)
• Egyszerhasználatos szűrőfélálarc FFP11
Cikkszám: 10 340 31 Cikkszám: 10 340 32 Cikkszám: 10 315 90 Cikkszám: 10 055 80 Cikkszám: 10 055 82 Cikkszám: 10 055 91 Cikkszám: 10 055 93 Cikkszám: 10 055 98 Cikkszám: 10 072 21 Cikkszám: 10 072 22

10

10

• Egyszerhasználatos szűrőfélálarc FFP2
Cikkszám: 10 340 34 Cikkszám: 10 340 35 Cikkszám: 10 055 84 Cikkszám: 10 055 86 Cikkszám: 10 055 88 Cikkszám: 10 055 95

50

10

50

200

500

1000

20

10

20

20

40

40

• Egyszerhasználatos szűrőfélálarc FFP3
• Félálarc és P3
szűrő

Cikkszám: 10 056 02 Cikkszám: 10 056 30 Cikkszám: 10 015 58 Cikkszám: N65550032 Cikkszám: N65770015

• Sisak vagy
kámzsa,
ventillációs
rásegítéses
légzés, Osztály
TH1 P

Cikkszám: A114106

• Sisak vagy
kámzsa, ventillációs rásegítéses légzés,
Osztály TH2P

Cikkszám: A114400

• Félálarc
rásegítéses
légzéssel,
Osztály TM2 P
• Kámzsa
rásegítéses
légzéssel,
Osztály
TH3 P

Compact Air 200 Compact Air és
és szűrők
szűrők

Compact Air 200
és szűrők

•  WEL: Munkahelyi Expozícioós
Határérték (WEL).
•  NPF: Névleges védelmi faktor.
A légzésvédő eszközök
elméleti védelmi szintje
a laboratóriumban mért
teljesítmény értékei alapján
kerül meghatározásra.

Compact Air 200
és szűrők
Cikkszám: N65770015

Cikkszám: PA111 Compact Air 200
– PA121
és szűrők

• Teljesálarc
és P3 szűrő

Cikkszám: 17 150 11 Cikkszám: N65754201 Cikkszám: N65754301

2000

2000

40

40

• Teljesálarc
rásegítéses
légzéssel,
Osztály
P TM3

N5400

Optifit

Compact Air 200
and filters

• Teljesálarc
és suritett
levegöadagolás
N5400

Optifit

A fent felsorolt NPF értékek a szabvány szerinti minimális értékek.
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Számítás: 100 osztva a belső részbe
szivárgás érvényben lévő szabvány
szerint engedélyezett maximális értékével.
Például: az EN 149 FFP3 osztályú álarc
esetében a belső részbe szivárgás
maximálisan engedélyezett értéke 2 %.
Tehát: NPF = 100 = 50
2

•  APF: A Hozzárendelt védelmi faktor
(Assigned Protection Factor
- APF) az Egyesült Királyság
szabályozásában használt
amely egy adott Egyéni
Légzésvédő Eszköz által
becsülten teljesített védelmi
szintet hivatott jelölni.

Légzésvédelem
Útmutató a termékválasztáshoz névleges védelmi faktor alapján (NPF és APF érték)

Gázok-gőzök
Védelmi

Faktorok

Jóváhagyott
eszköz

NPF x OEL

APF x OEL

(növekvő védelmi szint
szerint)

10

• Sisak vagy kámzsa,
rásegítéses légzéssel,
Osztály TH11

10

50

200

20

20

• Sisak vagy kámzsa,
rásegítéses légzéssel,
Osztály TH2 és szűrők
• Félálarc gáz-, és
kombinált szűrővel

Cikkszám: A114106

Compact Air 200 és szűrők

Cikkszám:A114400

Compact Air 200 és szűrők

40

Cikkszám: N65770015

Compact Air

Cikkszám: N65754201

500

Cikkszám: 10 015 58

• Teljesálarc,
rásegítéses légzéssel,
Osztály TM2

• Kámzsa rásegítéses
légzéssel, Osztály TH3

Cikkszám: PA111 – PA121 Compact Air 200 és szűrők

1000

2000

20

40

•  Teljesálarc kombinált
szűrőkkel

Cikkszám: 17 150 11

Cikkszám: N65754201

N5400

Optifit

Cikkszám: N65754301

• Teljesálarc és
gázszűrőkkel
• Teljesálarc, rásegítéses
légzéssel, Osztály TM2
Compact Air

Levegőrásegítéses légzőkészülék
Védelmi

Faktorok

Jóváhagyott
eszköz

NPF x OEL

APF x OEL

(növekvő védelmi szint
szerint)

40

• Sisak vagy kámzsa,
folyamatos
levegőellátást biztosító
légzésvédővel

2000

Cikkszám 10 139 38

2000

40

Cikkszám 10 139 39

Cikkszám 10 139 80

• Teljesálarc
levegőadagolás,
motoros vagy motor
nélkuli rásegítéssel
Ref.: 17 525 00

A konfigurációs táblázat útmutatóként szolgál. Kérjük, minden egyes eszköz esetén olvassa el a használati utasítást.
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Légzésvédelem

Egyszerhasználatos légzésvédők
I Maximális védelem, minimális erőkifejtés

Prémium termékcsalád
•K
 imagasló kényelmet nyújtó, ergonómiai tervezésű egyszerhasználatos
részecskeszűrő félálarcok széles választéka.
• Használatuk ideális a legnagyobb kihívást jelentő környezetben is.
• A szelepmembrán tökéletesen ütésálló: fokozott biztonság.
• Rendelhetők előformázott vagy összehajtható , FFP1, FFP2 és FFP3 változatban.
• Dolomittal is tesztelt termékek.

SZIGETELÉS
az orr résznél

A WILLTECH™ SZIGETELŐ TECHNOLÓGIA ELŐNYEI
A WILLTECH™ SZIGETELŐ TECHNOLÓGIA HÁROM RÉTEGE
ÁLTAL KÍNÁLT ELŐNYÖK
• A bőrrel puhán érintkezik, az irritáció kockázata minimálisra csökken,
felszívja a nedvességet.
• Tökéletesen szigetel.
• Puha és könnyű, így a használó fáradtságát a minimális
szintre csökkenti.
1

POLIÉSZTER SZÖVET = PUHA

1

2

POLIURETÁN HABSZIVACS = FELSZÍVJA A NEDVESSÉGET

2

3

POLIETILÉN RÉTEG = TÖKÉLETESEN SZIGETEL

Teljes ARCSZIGETELÉS

3

ÁLLÍTHATÓ, ELŐFORMÁZOTT SZÍNKÓDOLT ORRTÁMASZ
• Igen ellenálló csík hosszú időn
keresztül, maximális védelmet
nyújtva szigetel.
• Az FFP védelem szintje a színkód
segítségével könnyen azonosítható.

AZ ORRTÁMASZ
SZÍNE

FFP1

SÁRGA

FFP2

ZÖLD

FFP3

NARANCSSÁRGA

VÉDELMI
SZINT

FOKOZOTTAN KÖRNYEZETBARÁT ÉS HIPOALLERGÉN
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VÉDELMI
SZINT
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AZ ORRCSÍK
SZÍNE

Szerves
gőz

BARNA

Savgőz

KÉK

Légzésvédelem
Egyszerhasználatos légzésvédők

Premium termékcsalád

PREMIUM 5000 SOROZAT
MAXIMÁLIS KÉNYELEM ÉS HATÉKONYSÁG
• Nagy belső felület a könnyebb mozgás érdekében.
• A könnyű részecskeszűrők (10-28g) minimálisra csökkentik a használó fáradtságát.
• A rugalmas, dupla gumipántok külön műanyag fülekkel rögzítettek és kimagasló
ellenállásukkal fokozzák a biztonságot.
• A szűrési zónán kívül elhelyezett állítható rögzítésnek köszönhetően a szivárgás
veszély kockázata megszűnt.
• Ergonomikus.
5221 ÉS 5321 MODELLEK
• Az állítható rögzítő pántoknak köszönhetően tökéletesebb személyre szabott
beállítás. Rendelhető közepesen nagy és extra nagy méretben is.
• Teljes WilltechTM arcszigetelés a még tökéletesebb felhasználói kényelem
érdekében.

Cikkszám
10 055 80
10 051 13

Megnevezés
Honeywell 5110

Méret
M/L
XL

Osztályozás

Kilégző szelep

Tömítés

Rögzítés

Csomagolás

NPF

APF

FFP1 NR* D**

NEM

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

10 055 82

Honeywell 5111

M/L

FFP1 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

10 055 84

Honeywell 5210

M/L

FFP2 NR D

NEM

Orr résznél

Gumipánt

20

10

10

FFP2 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

10

10

FFP2 NR D

IGEN

Teljes

Állítható
tartópántokkal

5

10

10

FFP3 NR D

IGEN

Teljes

Állítható
tartópántokkal

5

50

20

10 055 86
10 050 99
10 055 88
10 051 20
10 056 02
10 051 26

Honeywell 5211
Honeywell 5221
Honeywell 5321

M/L
XL
M/L
XL
M/L
XL

Az 5111 M/L, 5211 M/L és 5321 M/L modellek ATEX minősítéssel rendelkeznek

* NR = nem újrafelhasználható – ** D = dolomittal tesztelt

PREMIUM 4000 SOROZAT
ÖSSZEHAJTHATÓ RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK, SAJÁT MŰANYAG TASAKBAN
• Összehajtható részecskeszűrő félálarc külön tároló tasakban a higiéniáért.
Egyszerű használat.
• Könnyű maszkok (7-14g) a fokozott kényelem érdekében.
• Adagoló.
• Puha és tartós szimpla gumipánt az egyszerű használat érdekében.
• Kapcsok nélkül az irritáció elkerülése érdekében.

Cikkszám

Megnevezés

Méret

Osztályozás

Kilégző szelep

Tömítés

Rögzítés

Csomagolás

NPF

APF

10 056 05

Honeywell 4110

M/L

FFP1 NR* D**

NEM

Orr résznél

Gumipánt

20

4

10 056 08

Honeywell 4111

M/L

FFP1 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

10

4

10 056 11

Honeywell 4210

M/L

FFP2 NR D

NEM

Orr résznél

Gumipánt

20

10

10 056 14

Honeywell 4211

M/L

FFP2 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

10

10

10 056 30

Honeywell 4311

M/L

FFP3 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

10

50

4
4
10
10
20

* NR = nem újrafelhasználható – ** D = dolomittal tesztelt
NPF Névleges védelmi faktor - A légzésvédő eszközök elméleti védelmi szintje a laboratóriumban mért teljesítmény értékei alapján kerül meghatározásra.
APF A Hozzárendelt védelmi faktor (APF) arra a munkahelyi légzésvédelmi szintre vonatkozik, amelyet egy adott légzésvédő maszknak vagy egy adott osztályba sorolt
légzésvédőnek a felhasználó számára nyújtania kell.

www.honeywellsafety.com
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Légzésvédelem
Egyszerhasználatos légzésvédők

Comfort termékcsalád

2000 SOROZAT
ÖSSZEHAJTHATÓ RÉSZECSKESZŰRŐ FÉLÁLARCOK, SAJÁT MŰANYAG TASAKBAN
• Lapos profilú kialakítás: tökéletes látás.
• Körbefutó kialakítás: nagy szűrőfelület és fokozott kényelem.
• Kapcsok nélkül: nincs irritáció.
• Színkódos orrtámasz: egyszerű állíthatóság, védelmi szint azonnali
azonosítása.
• Willtech szigetelés: hipoallergén, nedvszívó, tökéletesen kényelmes.
• Saját, többször felhasználható zacskó: védi az álarcot használat
előtt és a két használat közötti szünetekben.
• PVC-, Szilikon- és latexmentes, kapcsok nélkül: környezetbarát.

Cikkszám

Megnevezés

Méret

Osztályozás

Kilégző szelep

Tömítés
WilltechTM

Rögzítés

Csomagolás

NPF

APF
4

10 315 90

Honeywell 2110

M/L

FFP1 NR* D**

NEM

IGEN

Gumipánt

25

4

10 315 91

Honeywell 2111

M/L

FFP1 NR D

IGEN

IGEN

Gumipánt

20

4

4

10 315 92

Honeywell 2210

M/L

FFP2 NR D

NEM

IGEN

Gumipánt

25

10

10

10 315 93

Honeywell 2211

M/L

FFP2 NR D

IGEN

IGEN

Gumipánt

20

10

10

10 315 94

Honeywell 2311

M/L

FFP3 NR D

IGEN

IGEN

Gumipánt

20

50

20

* NR = nem újrafelhasználható – ** D = dolomittal tesztelt

COMFORT 5000 SOROZAT
HAGYOMÁNYOS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ESETÉN, TELJESÍTMÉNY SZEMPONTJÁBÓL A LEGTÖKÉLETESEBB KOMBINÁCIÓ
• Orrtámasz: még tökéletesebb illeszkedés.
• Nagy teljesítményű kilégző szelep a hosszantartó használat
esetén is könnyű légzés érdekében.
• A dupla gumipántok külön műanyag fülekkel: sokszori
levétel esetén is tartós, a szűrőfelület nem sérül.
• Az orrhoz tökéletesen igazodó, speciálisan kialakított
tömítés: Kiváló illeszkedés és kényelem egész nap.
• Hipoallergén: Az irritáció kockázata minimális.

Cikkszám

Megnevezés

Méret

Osztályozás

Kilégző szelep

Tömítés

Rögzítés

Csomagolás

NPF

APF

10 072 21

Honeywell 5185

M/L

FFP1 NR* D**

NEM

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

10 072 22

Honeywell 5186

M/L

FFP1 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

10 072 23

Honeywell 5208

M/L

FFP2 NR D

NEM

Orr résznél

Gumipánt

20

10

10

10 072 24

Honeywell 5209

M/L

FFP2 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

10

10

10 156 35

Honeywell 5311

M/L

FFP3 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

10

50

20

* NR = nem újrafelhasználható – ** D = dolomittal tesztelt
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Légzésvédelem
Egyszerhasználatos légzésvédők

Comfort termékcsalád

HONEYWELL 800 SOROZAT
A BIZTONSÁG, MINŐSÉG ÉS KÉNYELEM LEGJOBB ÖTVÖZETE.
• Az egyszer használatos, formázott légzésvédő félálarc habszivacs tömítéssel ellátott, amely
hatékony illeszkedést és kényelmet biztosít.
• Kiváló minőségű nedválló és alacsony légzési ellenállású anyagból készült, ennek
köszönhetően növeli a komfortérzést és a felhasználói elfogadási szintet.
• A félálarc gyorsan és könnyen vehető fel, mivel a kényelmes és hatékony illeszkedés érdekében
szükséges szabályozás minimális szintű.
• A nagyteljesítményű kilégző szelep a félálarc használatának kényelmét fokozza
• Az orrnyereg fémből készült, ezért jól illeszkedik az orrhoz.
• A szűrési területen kívül rögzített két gumiszalag az átszivárgás kockázatát csökkentik, a
felhasználó arcához való illeszkedést és stabilitást növelik.
• Rendkívül könnyű félálarc (8 - 14 g) a felhasználó fáradságát korlátozza és az elfogadási szintet
pozitívan befolyásolja.
• A dolomitpor tesztnek (D) megfelel a félálarc légúti ellenállás és szűrési hatékonyság fenntartása
mellett hosszabb időn keresztül használható.
• Védőlencsére vagy védőszemüvegre könnyen feltehető, miközben tökéletes láthatóság biztosított.
• A félálarc nem latex, PVC és szilikon mentes, ennek köszönhetően elkerülhetők az irritációk és
allergiás reakciók.
• FFP1 és FFP2 változatban kapható, szeleppel és szelep nélkül.
Cikkszám

Megnevezés

Méret

Kilégző szelep

Tömítés

Rögzítés

Csomagolás

NPF

APF

10 340 31

Honeywell 810

M/L

FFP1 NR D

Osztályozás

NEM

Orr résznél

Gumipánt

30

4

4

10 340 32

Honeywell 811

M/L

FFP1 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

10 340 34

Honeywell 820

M/L

FFP2 NR D

NEM

Orr résznél

Gumipánt

30

12

10

10 340 35

Honeywell 821

M/L

FFP2 NR D

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

12

10

Egyszerhasználatos légzésvédők

Speciális termékcsalád

SPECIALTY 5000 SOROZAT
FOKOZOTT KÉNYELEM, SPECIÁLIS SZAGOK ELLENI VÉDELEM
• Előformázott orrtámasz: fokozott biztonság, gyors állíthatóság.
• Willtech™ szigetelés kiváló nedvszívással: a kivételes kényelem megakadályozza az
irritációt és fokozza a használó elfogadási hajlandóságát.
• Willtech™ szigetelés szigetelő réteggel és habszivaccsal: a fokozott biztonság érdekében.
• Nagy belső felület: a könnyebb mozgás és kommunikáció érdekében.
• Formázott kialakítás: nedves körülmények között és nagy terhelés esetén is megtartja formáját.
• A könnyű légzésvédő félálarcok (10-28g) minimálisra csökkentik a használó fáradtságát.
• Dupla gumipántok külön műanyag fülekkel: Fokozott kényelem.
• Nagy teljesítményű kilégző szelep: a kilélegzett levegő és hő hatékony elvezetése,
hosszantartó használat esetén is könnyű légzés.
• Ütésálló szelepmembrán: fokozott biztonság.
5251 modell:
• Állítható pántok: Egyszerűen egyénre szabható illeszkedés a fokozott személyes
kényelem érdekében.
•M
 (közepes), L (nagy) és XL méretekben: tökéletesebb illeszkedés a fokozott kényelem érdekében.
• Willtech™ teljes arcszigetelés: fokozott, egyénre szabott kényelem.
Cikkszám

Megnevezés

Méret

Osztályozás

Kilégző szelep

Tömítés

Rögzítés

Csomagolás

NPF

APF

10 055 91

Honeywell 5140

M/L

FFP1 NR* D** OV***

NEM

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

10 055 93

Honeywell 5141

M/L

FFP1 NR D OV

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

5

10

10

10 055 95
10 051 22

Honeywell 5251

M/L
XL

FFP2 NR D OV

IGEN

Teljes

Állítható
tartópántokkal

10 055 98

Honeywell 5161

M/L

FFP1 NR D AV****

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

4

4

10 056 00

Honeywell 5261

M/L

FFP2 NR D AV

IGEN

Orr résznél

Gumipánt

20

10

10

* NR = nem újrafelhasználható – ** D = dolomit porral tesztelt – *** OV = Szerves gőz – **** AV = Savgőz.
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Légzésvédelem
Egyszerhasználatos légzésvédők

Gazdaságos termékcsalád

SUPERONE SOROZAT
GAZDASÁGOS, EGYSZERŰ ÉS HATÉKONY
• Egyedülálló formatervezés és kialakítás: kevés cikkszám.
• Előformázott test: merev félálarc: az álarc használat közben megtartja formáját a fokozott
kényelem érdekében.
• Belső térfogat: egyszerű kommunikáció, az arcra nem nehezedik nyomás, így a kényelem fokozódik.
• Belső réteg, kivételesen könnyű és puha: a bőrrel való puha és kellemes érintkezés kiküszöböli
az irritációt, fokozza a kényelmet és a légzést megkönnyítve fokozza az elfogadási hajlandóságot
hosszabb viselés esetén is.
• Az orr peremrészéhez közel elhelyezett előformázott felső rész: gyors és egyszerű
állíthatóság, kimagasló hatékonyság és biztonság, minden arcformához illeszkedik.
• Mozgatható orr rész: szemüveggel is viselhető, tökéletes látómező.
• Nagyteljesítményű kilégző szelep: minimális kilégzési ellenállás, az álarc belseje kellemesen
hűvös marad a fokozott kényelem és a hosszan tartó viselési hajlandóság fokozása érdekében.
• Az elülső részen védett szelepmembrán: a sérülés és szivárgás veszélye minimális, így
a biztonság még tökéletesebb.
Cikkszám

Megnevezés

Kilégző szelep

Rögzítés

Csomagolás

NPF

10 132 03

Honeywell SuperOne 3203

FFP1 NR* D**

Osztályozás

NEM

Gumipánt

30

4

APF
4

10 132 04

Honeywell SuperOne 3204

FFP1 NR D

IGEN

Gumipánt

20

4

4

10 132 05

Honeywell SuperOne 3205

FFP2 NR D

NEM

Gumipánt

30

10

10

10 132 06

Honeywell SuperOne 3206

FFP2 NR D

IGEN

Gumipánt

20

10

10

10 325 01

Honeywell SuperOne 3207

FFP3 NR D

NEM

Gumipánt

30

50

20

10 325 02

Honeywell SuperOne 3208

FFP3 NR D

IGEN

Gumipánt

20

50

20

* NR = nem újrafelhasználható – ** D = dolomittal tesztelt

Korlátozott használatú félálarcok
FREEDOM
A GÁZ- ÉS RÉSZECSKESZŰRÉSRE ALKALMAS, TÖBBSZÖRHASZNÁLATOS FÉLÁLARCOK NEM
IGÉNYELNEK KARBANTARTÁST, HASZNÁLATUK EGYSZERŰ, BIZTONSÁGOS ÉS HIGIÉNIKUS
• Széles látómező az alacsonyan elhelyezett
szűrőknek köszönhetően.
• Optimális légzési kényelem a nagyméretű
szűrőfelületnek köszönhetően (2 szűrő).
• Kivételesen könnyű (265g), hosszantartó
viselés esetén is kényelmes.
• Cseréjére akkor van szükség, amikor a
szűrők megteltek: felhasználóbarát karbantartást nem igényel.

• Gépipar, autógyártás
Festés, műhelyben lévő por elleni védelem.

Gázok és gőzök ellen: NPF
50 - APF 10

Műszaki jellemzők

Részecskék ellen P3
szűrővel: NPF 50 - APF 20

Gázok ellen P3 szűrővel:
• Ikerszűrős rendszer, “click-fit” rögzítések.
NPF 50 - APF 10
- Egy darabból álló csúszó gumipánt.
- Előformázott Kraton® ház.
- Univerzális méret.
Félálarcok kombinált szűrővel
- Fehér szín.
Kód
Megnevezés
Csomagolás
Cikkszám
- EN 405 Szabvány.

Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar
Alkalmazható: Vírus és baktérium tartalmú
aeroszolok esetén , por alakú anyagok kezelése
és tiszta térben végzett munka során.

Kód

10 015 97

Megnevezés

Csomagolás

NPF

APF

FF P3

10 db/doboz

50

20

Félálarcok rövid idejű használatra alkalmas gáz/gőz elleni szűrőkkel
Cikkszám

Kód

Megnevezés

Csomagolás

10 db/doboz

FF A2P2

10 db/doboz

10 016 02

FF A2P3

10 db/doboz

10 016 10

FF ABEK1P3

10 db/doboz

NPF

Cikkszám

Kód

Megnevezés
FF A1 + 10 párvédő előszűrő

10 016 07

Előszűrők és védősapkák Freedom álarcokhoz

APF

Cikkszám

Kód

Megnevezés

Csomagolás

NPF

APF

P1 előszűrők

20 db/doboz

4,5

4

10 015 91

FF A1

10 db/doboz

50

10

10 028 00

10 015 98

FF A2

10 db/doboz

50

10

10 028 01

P2 előszűrők

20 db/doboz

12

10

10 016 06

Védősapka előszűrőkhöz
P1 és P2

20 db/doboz

N/A

N/A

Fenti gázszűrők mindegyike kombinálható por elleni védelemmel.
Ehhez a kiegészítő védelemhez rögzítő sapkák szükségesek.
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FF A1P1

10 016 01

Félálarcok festék ellen védő szűrővel

Félálarcok részecskeszűrővel
Cikkszám

10 015 92

www.honeywellsafety.com

Légzésvédelem
Ikerszűrős fél- és teljesálarcok - Click Fit rendszer
A Honeywell Industrial Safety az egyszeres és dupla szűrős félálarcok és teljesálarcok átfogó
választékát kínálja. A szilikonból vagy gumiból készülő, kényelmes és egyszerűen használható
álarcok számos alkalmazási területen használhatók.

VALUAIR
TARTÓS ÉS EGYSZERŰ
• A hőre lágyuló gumiból készült puha és ergonomikus félálarc kényelmes és optimális
viselést tesz lehetővé.
• Négypontos tartópánt az álarc tökéletes felhelyezése érdekében.
• Click-fit szűrőbetét rögzítő rendszer.
Alkalmazási területek
• Építőipar: csiszolás, vakolás, fűrészelés, festés.
• Gépészet, gépipar.
• Festés: műhelyben lévő por elleni védelem.
• Állattartás, kertművelés: permetszerek keverése, rovarirtó szerek/növényvédő
szerek alkalmazása.
Műszaki jellemzők
Ikerszűrős rendszer

"Click-fit" rögzítés

Tartópánt

Egy darabból álló négypontos szíj

Arcrész

Hőre lágyuló gumi

Arcszigetelés

Lekerekített és puha szélekkel ellátott álarc

Szabvány

EN 140

Gázok és gőzök ellen, NPF 50 - APF 10*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 20*

Cikkszám

Megnevezés

Méret

Súly

10 015 73

Valuair

M

109g

10 015 74

Valuair

L

113g

Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 10*
* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)

PREMIER
FOKOZOTT KÉNYELEM, HOSSZANTARTÓ VÉDELEM
• A szilikon testnek köszönhetően kényelmes.
• Kivételesen kényelmes tartópánt a hosszantartó munkavégzés érdekében.
• Click-fit rendszer.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok,
por alakú anyagok kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, felfröccsenés veszélye
nélkül (gázdetektálás).
Műszaki jellemzők
Ikerszűrős rendszer

"Click-fit" rögzítés

Tartópánt

Egy darabból álló négypontos tartó pánt, nyakpánttal

Arcrész

Szilikon

Arcszigetelés

Lekerekített és puha szélekkel ellátott álarc test

Szabvány

EN 140

Cikkszám

Megnevezés

Méret

Súly

10 015 75

Premier

M

140g

10 015 76

Premier

L

145g
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Légzésvédelem
Ikerszűrős fél- és teljesálarcok - Click Fit rendszer

MX/PF 950
PÁRATLAN KÉNYELEM ÉS TARTÓS VÉDELEM MINDEN ARCFORMÁHOZ
• Tripla arcszigetelés az optimális tömítés és a maximális védelem érdekében.
• Kivételesen kényelmes tartópántok a hosszantartó munkavégzés érdekében.
• Click-fit rendszer.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok
kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, felfröccsenés veszélye nélkül (gázdetektálás).

Műszaki jellemzők
Ikerszűrős rendszer

"Click-fit" rögzítés

Tartópánt

Egy darabból álló négypontos tartópánt, nyakpánttal

Arcrész

Szilikon

Arcszigetelés

Nagyméretű „triplán érintkező” arcszigetelés

Szabvány

EN 140

Gázok és gőzök ellen, NPF 50 - APF 10*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 20*
Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 10*
* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)

Cikkszám

Megnevezés

Méret

Súly

* 2 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 5000 ppm-ig

10 015 58

MX/PF F950

M

220g

(amelyik érték az alacsonyabb)

OPTIFIT TWIN
OPTIMÁLIS LÉGZÉSI KÉNYELEM TELJESÁLARCCAL A HOSSZANTARTÓ
MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN
• Szilikon test és ergonomikus formatervezés az optimális illeszkedés érdekében.
• Széles látómező a panoráma látómezőnek köszönhetően.
• Click-fit rendszer.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok
kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, ahol fennáll a felfröccsenés veszélye
(gázdetektálás), vegyi mintavétel.
•G
 épipar, autógyártás: Bőrre és szemre veszélyt jelentő festékek és oldószerek alkalmazása.
•V
 egyipar: festékek, oldószerek, veszélyes termékek gyártása.
Cikkszám

Megnevezés

Méret

Súly

Szélesség x Magasság

17 152 41

Optifit Twin

M

113g

152.6 x 190.7mm

17 152 51

Optifit Twin

L

140g

161.0 x 204.1mm

Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 2.000 - APF 20*

17 152 31

Optifit Twin

S

124.5 x 177.7 mm

* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)

Műszaki jellemzők
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Gázok és gőzök ellen, NPF 2.000 - APF 10*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 2 000 - APF 40*

* 2 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 5000 ppm-ig

Tartókeret anyaga

Szilikon

Arcvédelem

Polikarbonát

Tartópántok

Állítható, ötpontos pánt

Beszédmembrán

Beépített (műanyag)

Ikerszűrős rendszer

"Click-fit" rögzítés

Dioptriás szemüveg

Viselhető

Szabvány

EN136

(amelyik érték az alacsonyabb)
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Légzésvédelem
Ikerszűrős fél- és teljesálarcok - Click Fit rendszer

SZŰRŐK: CLICK-FIT
SZŰRŐK SZÉLES VÁLASZTÉKA RÉSZECSKÉK ÉS/VAGY GÁZOK/GŐZÖK ELLEN
• Az alacsonyan elhelyezett szűrőknek és ergonomikus kialakításnak köszönhetően
széles látómező.
• Optimális légzési kényelem a külső környezettel érintkező nagyméretű szűrőfelületnek
köszönhetően (2 szűrő).
• „Click-fit” rendszer a kimagasló kényelemért.
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Félálarccal történő használat esetén:
Valuair
• Építőipar: csiszolás, vakolás, fűrészelés, festés.
• Gépészet, gépipar.
• Festés: műhelyben lévő por elleni védelem.
• Állattartás, kertművelés: permetszerek keverése, rovarirtó szerek/növényvédő
szerek alkalmazása.
Premier
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú
anyagok kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, felfröccsenés veszélye nélkül (gázdetektálás).
MX/PF
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok,
por alakú anyagok kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, felfröccsenés veszélye nélkül (gázdetektálás).
Optifit Twin teljesálarc
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok,
por alakú anyagok kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, ahol fennáll a felfröccsenés veszélye
(gáz detektálás), vegyi mintavétel.
• Gépipar, autógyártás: Bőrre és szemre veszélyt jelentő festékek és oldószerek
alkalmazása.
• Vegyipar: festékek, oldószerek, veszélyes termékek gyártása.
Műszaki jellemzők
Ház

Műanyag

Csatlakozás

"Click-fit"

Védelem

Részecskék és/vagy gázok/gőzök

Szabványok

EN 14387, EN143

Megnevezés

Csomagolás

10 016 19

A1

10 db/doboz

10 016 20

A1P3

6 db/doboz

10 016 09

A1B1P3

6 db/doboz

10 015 77

A2

10 db/doboz

Cikkszám

Kód

10 015 83

A2P3

6 db/doboz

10 015 81

ABEK1

10 db/doboz

ABEK1P3

10 015 87
10 028 00

P1 előszűrők

6 db/doboz
20 db/doboz

10 028 01

P2 előszűrők

20 db/doboz

10 035 29

P3 szűrő (LP)

10 db/doboz

10 015 90

Védősapka P1/P2 előszűrőkhöz

20 db/doboz
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Légzésvédelem
Ikerszűrős fél- és teljesálarcok - N-sorozat

N5500
TARTÓS ÉS EGYSZERŰ
• Gumiból készült, rugalmas és tartós félálarc.
• Egyszerű használat: az ergonomikus formatervezésnek és a tökéletesített felfüggesztési
rendszernek köszönhetően a félálarc pontosan a fejtetőre illeszkedik, így kimagasló
kényelmet biztosít.
• Dupla csatlakozású szűrő, ikerszűrős, N- sorozat.
Alkalmazási területek
• Építőipar: csiszolás, vakolás, fűrészelés, festés.
• Gépészet, gépipar.
• Festés: műhelyben lévő por elleni védelem.
• Állattartás és kertművelés: permetszerek keverése, rovarirtó szerek/növényvédő szerek
alkalmazása.
Műszaki jellemzők
Ikerszűrős rendszer

Csatlakozó elemek: " N SOROZAT "

Tartópánt

Egy darabból álló négypontos pánt, nyakpánttal

Arcrész

Rugalmas gumi

Arcszigetelés

Lekerekített és puha szélekkel ellátott álarc test

Szabvány

EN 140
Megnevezés

Anyag

N65550031*

N5500, Méret S

Gumi

N65550032*

N5500, Méret M

Gumi

N65550033*

N5500, Méret L

Gumi

Cikkszám

Gázok és gőzök ellen, NPF 50 - APF 10*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 20*
Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 10*
* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-i
(amelyik érték az alacsonyabb)
* 2 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 5000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)

N7700
OPTIMÁLIS KÉNYELEM ÉS VÉDELEM
• Orvosi besorolású szilikonból készült, puha és tartós félálarc: a tökéletes
illeszkedés érdekében.
• Egyszerű használat: az ergonomikus formatervezésnek és a tökéletesített felfüggesztési
rendszernek köszönhetően az álarc pontosan a fejtetőre illeszkedik, így kimagasló kényelmet biztosít.
•D
 upla csatlakozású szűrő, ikerszűrős, N- sorozat.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok
kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, felfröccsenés veszélye nélkül (gázdetektálás).
Műszaki jellemzők
Ikerszűrős rendszer

"N-sorozatú" csatlakozók

Tartópánt

Egy darabból álló négypontos pánt, nyakpánttal

Arcrész

Nem lebomló szilikon

Arcszigetelés

Lekerekített és puha szélekkel ellátott álarc test

Szabvány

EN 140
Cikkszám

Megnevezés

Anyag

N65770031*

N7700, Méret S

Szilikon

N65770032*

N7700, Méret M

Szilikon

N65770033*

N7700, Méret L

Szilikon

* Ezen légzésvédő eszköz használható robbanásbiztos környezetben is por elleni védelemre (Zóna 21), gáz elleni védelem esetén I és IIA (Zóna 1) esetleges expozíció.
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Légzésvédelem
Ikerszűrős fél- és teljesálarcok - N-sorozat

N 5400
TARTÓS ÉS EGYSZERŰ
• Könnyű, puha és rugalmas teljesálarc: négypontos pánttal és dupla szűrőcsatlakozással
ikerszűrős, N- sorozatú szűrőkhöz.
•H
 asználata egyszerű: tökéletes illeszkedést biztosít.
•K
 imagasló ellenállás vegyi anyagoknak.
•P
 olikarbonát látómező: kemény, karcálló és ütésálló, 200°fokos látószögű látómező.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok
kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, ahol fennáll a felfröccsenés veszélye (gázdetektálás),
vegyi mintavétel.
• Gépipar, autógyártás: Bőrre és szemre veszélyt jelentő festékek és oldószerek alkalmazása.
• Vegyipar: festékek, oldószerek, veszélyes termékek gyártása.
Műszaki jellemzők
Tartókeret

Gumi

Látómező

Polikarbonát

Tartópánt

Állítható 4-pontos pánt

Ikerszűrős rendszer

„N- SOROZATÚ” csatlakozók

Dioptriás szemüveg viselése

Lehetséges

Szabvány

EN136

Gázok és gőzök ellen: NPF 2.000 - APF 20*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 2 000 - APF 40*
Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 2.000 - APF 20*
* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)
* 2 Osztályú gázszűrőkhöz: 10-5000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)

Cikkszám

Megnevezés

Anyag

N65754101*

N5400

Gumi

IKERSZŰRŐK N-SOROZAT
SZŰRŐK SZÉLES VÁLASZTÉKA RÉSZECSKÉK ÉS/VAGY GÁZOK/GŐZÖK ELLEN
• Az 1 Osztályba tartozó szűrőbetétek használhatók az 1 Osztályba tartozó N- sorozatú
félálarcokhoz és teljesálarcokhoz (N5500, N7700, N5400). Műanyag házas, egyszeres belső
menetes csatlakozású szűrőbetétek széles választéka.
Megnevezés

Cikkszám

Megnevezés

Cikkszám

Porszűrők

Gázszűrők

N06575008

P3

N06575001L

N7500P3

P3 körszűrő

N06575001A2 *

A2

N7500P3O

P3O körszűrő

N06575003L*

ABE1

N06575035

körszűrő adapter
Előszűrő

7506P2

Előszűrő P2

N750036A

Csatlakozó (CAP+SPIDER)

A1

N06575004L

K1

N06575009L*

ABEK1

Kombinált szűrők
N06575081L*

A1P3

N06575001A2P3 *

A2P3

N06575083L

ABE1P3

N06575084L*

K1P3

N06575089L*

ABEK1P3

* Ezen légzésvédő eszköz használható robbanásbiztos környezetben is por elleni védelemre (Zóna 21), gáz elleni védelem esetén I és IIA (Zóna 1) esetleges expozíció.
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Légzésvédelem
Monofilteres félálarcok és teljesálarcok – RD40 Csatlakozórendszer

N7700 – Monofilteres
OPTIMÁLIS KÉNYELEM ÉS VÉDELEM
• Puha, tartós, összehajtható, szilikon fél-álarc: nem lebomló anyagból, a tökéletes
illeszkedés érdekében.
• Egyszerű használat: az ergonomikus formatervezésnek és a tökéletesített felfüggesztési rendszernek
köszönhetően a fél-álarc pontosan a fejtetőre illeszkedik, így kimagasló kényelmet biztosít.
• Menetes DIN csatlakozó, a 2 Osztályba tartozó szűrőkhöz.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok kezelése,
tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, felfröccsenés veszélye nélkül (gázdetektálás).
Műszaki jellemzők
Arcrész
Tartópánt
Egyszeres szűrőrendszer
Szabvány

Szilikon
Egy darabból álló négypontos pánt, nyakpánttal
„Rd40” csatlakozás, szűrő maximális súlya: < 300g
EN140

Cikkszám

Megnevezés

Anyag

N65770015

N7700, Méret M

Szilikon

N65770016

N7700, Méret L

Szilikon

Gázok és gőzök ellen, NPF 50 - APF 10*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 20*
Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 50 - APF 10*
* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)
* 2 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 5000 ppm-ig

N5400 – Monofilteres
EGYSZERŰ, MEGBÍZHATÓ, HOSSZÚ ÉLLETTARTAMÚ
• Könnyű, puha és rugalmas gumi vagy szilikon álarc, négy- vagy ötpántos tartópánttal.
• Egyszerű használat és tökéletes illeszkedés.
• Kiválóan ellenáll vegyi anyagoknak.
• Ütésálló és karcálló, 200° fokos látószögű megerősített, polikarbonát látómező.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok kezelése,
tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, felfröccsenés veszélye nélkül (gázdetektálás).
Műszaki jellemzők
Arcrész
Látómező
Tartópánt
Beszédmembrán
Egyszeres szűrőrendszer
Dioptriás szemüveg viselése
Szabvány
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Szilikon vagy gumi
Polikarbonát
Állítható négypontos (gumi változat) vagy ötpontos (szilikon változat) pánt
Beépített (műanyag)
„Rd40” csatlakozó
Lehetséges
EN136

Cikkszám

Megnevezés

N65754201

N5400

Anyag
Gumi

N65754301

N5400

Szilikon

www.honeywellsafety.com

Gázok és gőzök ellen, NPF 2.000 - APF 20*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 2 000 - APF 40*
Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 2.000 - APF 20*
* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)
* 2 Osztályú gázszűrőkhöz: 10-5000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)

Légzésvédelem
Monofilteres félálarcok és teljesálarcok – RD40 Csatlakozórendszer
OPTIFIT
KÉNYELEM ÉS SZÉLES LÁTÓMEZŐ A HOSSZANTARTÓ MUNKAVÉGZÉS ÉRDEKÉBEN
• Ergonomikus test: szilikonból készül a tökéletes illeszkedés érdekében.
• Széles látómező: a panoráma látómezőnek köszönhetően.
• Egyszerű összeszerelni és szétszerelni: megkönnyíti a tisztítást és karbantartást.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok
kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, ahol fennáll a felfröccsenés veszélye (gáz detektálás),
vegyi mintavétel.
• Gépipar, autógyártás: Bőrre és szemre veszélyt jelentő festékek és oldószerek alkalmazása.
• Vegyipar: festékek, oldószerek, veszélyes termékek gyártása.
Műszaki jellemzők
Szilikon
Polikarbonát
Állítható ötpontos
Beépített (műanyag)
RD 40 csatlakozó
Lángálló pamut
Lehetséges
EN 136

Arcrész
Látómező
Tartópánt
Beszédmembrán
Egyszeres szűrőrendszer
Nyakpánt
Dioptriás szemüveg viselése
Szabvány
Cikkszám
17 150 01
17 150 11
17 150 21

Súly
580g
580g
580g

Gázok és gőzök ellen, NPF 2.000 - APF 20*
Részecskék ellen P3 szűrővel: NPF 2 000 - APF 40*
Gázok ellen P3 szűrővel: NPF 2.000 - APF 20*

Megnevezés
Optifit
Optifit
Optifit

Szín

Méret
S
M
L

* 1 Osztályú gázszűrőkhöz: 10 vagy 1000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)
* 2 Osztályú gázszűrőkhöz: 10-5000 ppm-ig
(amelyik érték az alacsonyabb)

PANORAMASQUE
A TELJESÍTMÉNY ÉS KÉNYELEM FOKMÉRŐJE
• Széles és rugalmas test az optimális szigetelés érdekében.
• Ötpontos tartópánt az arcon való tökéletesen stabil illeszkedése érdekében.
• Széles látómező a tökéletesebb védelem és fokozott vizuális kényelem érdekében.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: Vírus és baktérium tartalmú aeroszolok, por alakú anyagok
kezelése, tiszta térben végzett munka esetén is alkalmazható.
• Olaj-, és gázipar: vegyi anyagok kezelése, ahol fennáll a felfröccsenés veszélye (gázdetektálás),
vegyi mintavétel.
• Gépipar, autógyártás: Bőrre és szemre veszélyt jelentő festékek és oldószerek alkalmazása.
• Vegyipar: festékek, oldószerek, veszélyes termékek gyártása.
Műszaki jellemzők
Arcrész

Rendelhető szilikonból vagy EPDM-ből

Látómező

Rendelhető: polikarbonátból, polimetakrilátból, speciálisan klór és oldószerek elleni védelemre
alkalmas anyagokból és rétegelt üvegből

Tartópánt
Beszédmembrán
Egyszeres szűrőrendszer
Nyakpánt
Dioptriás szemüveg viselése
Súly
Szabvány

Állítható ötpontos pánt
Igény esetén rendelhető (fém)
Rd40 csatlakozó
Lángálló pamut
Lehetséges
530g
EN 136

Cikkszám
17 103 94
17 109 87
17 103 95
17 110 00
17 110 01
17 109 80

Megnevezés
Fekete EPDM Panoramasque PMMA (metakrilát) látómezővel
Sárga szilikon Panoramasque PMMA (metakrilát) látómezővel és beszédmembránnal
Fekete EPDM Panoramasque PMMA (metakrilát) látómezővel és beszédmembránnal
Fekete EPDM Panoramasque klór és oldószerek ellen védő látómezővel
Fekete EPDM Panoramasque laminált üveg látómezővel
Sárga szilikon Panoramasque PMMA (metakrilát) látómezővel
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A teljesálarc karbantartását
követően ellenőrizze
a tömítettséget
(szivárgásmentességet)
Honeywell tesztkészlet
segítségével.
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Légzésvédelem
Monofilteres szűrők – RD40 Csatlakozórendszer
A legkülönfélébb alkalmazási területeken használható hatékony műanyag és alumínium szűrők széles választéka.

ALUMÍNIUM SZŰRŐK
MAGAS PROFILÚ RD40 SZŰRŐK
• A gázok és részecskék CE követelményeket is meghaladó nagyteljesítményű szűrése:
a hosszantartóbb és tökéletesebb szűrési hatékonyság érdekében.
• Speciális szűrőbetét szerkezet: a légzés minimális akadályoztatása és a tökéletesebb
használói kényelem érdekében.
• Testreszabott formatervezés: látómező tisztítása.
• Egyesével csomagolva: a tökéletesebb védelemért.
• Védősapka: a szűrők , használat közbeni, akár féléves biztonságos tárolása érdekében.
• Két tömítő dugóval szállítjuk a biztonságos tárolás érdekében.
• Elérhető gazdaságos gyűjtőcsomagolásban is (27 szűrőbetét/doboz).
Műszaki jellemzők
Ház

Aluminum

Csatlakozórendszer

RD40

Védelem

Részecskék és/vagy gázok/gőzök

Szabványok

EN 14387, EN 143
Megnevezés

Cikkszám

17 850 10

Cikkszám

Kód

A2

17 840 00

Kód

A2B2E2K2 P3

17 830 10

A2 P3

17 867 30

A2B2E2K1 NO P3

17 850 40

A2B2

17 810 00

A2B2E2K2

17 830 40

A2B2 P3

17 850 25

AX (450)

17 850 30

B2

17 850 18

AX P3

17 830 30

B2 P3

17 841 40

Hg (Mercure) P3

17 830 60

E2 P3

17 850 19

A2B2E2K2Hg P3

17 850 80

K2 (250)

17 810 80

K2 (450)

17 830 80

K2 P3

Gyűjtőcsomagolás (27 szűrőbetét)
Cikkszám
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Kód

Megnevezés

17 830 10-B

A2 P3

17 840 00-B

A2B2E2K2 P3

17 830 40-B

A2B2 P3

17 810 00-B

A2B2E2K2

17 850 40-B

A2B2

17 850 10-B

A2

www.honeywellsafety.com

Megnevezés

Légzésvédelem
Monofilteres szűrők – RD40 Csatlakozórendszer / Tartozékok

MŰANYAG SZŰRŐK
AZ RD40 SZŰRŐKRE VONATKOZÓ SZABVÁNY
• Tartós és könnyű szűrőház: a fokozott kényelem érdekében.
• ATEX Zónákban is használható: és/vagy a nukleáris iparban.
• A gázok és részecskék CE követelményeket is meghaladó nagyteljesítményű szűrése:
a hosszantartóbb és tökéletesebb szűrési hatékonyság érdekében.
• Speciális szűrőbetét szerkezet: a légzés minimális akadályoztatása és a tökéletesebb
használói kényelem érdekében.
• Testreszabott formatervezés: látómező tisztítása.
• Biztonságos tárolás: két használat között (védősapka).
• Elérhető gazdaságos gyűjtőcsomagolásban is (27 szűrőbetét/doboz).
Műszaki jellemzők
Ház

Műanyag

Csatlakozórendszer

RD40

Védelem

Részecskék és/vagy gázok/gőzök

Szabványok

EN 14387, EN143

Cikkszám
17 880 00
17 880 05
17 880 75
17 880 70
17 880 10
17 880 15
17 880 20
17 880 25

Kód

Megnevezés
A2
A2P3
A2B2
A2B2P3
B2
B2P3
K2
K2P3

Cikkszám
17 881 50
17 881 45
17 881 55
17 881 61
17 881 66
17 860 00

Kód

Megnevezés
A2B2E2K2
A2B2E2K1P3
A2B2E2K2P3
AX
AXP3
P3 - TM3/TM2P/TH2

Gyűjtőcsomagolás (27 szűrőbetét)
Cikkszám

Kód

Megnevezés

17 860 00-B

P3 - TM3/TM2P/TH2

17 881 55-B

A2B2E2K2 P3

17 880 70-B

A2B2 P3

17 881 50-B

A2B2E2K2

17 880 05-B

A2P3

17 880 75-B

A2B2

Egyszerhasználatos látómező védők, táskák, szemüvegek
Cikkszám

Megnevezés

17 100 88

Egyszerhasználatos, lehúzható látómező Panoramasque-hoz, 20 db/doboz

Csomagolás
20 darab

1 7101 74

Egyszerhasználatos lehúzható látómező Optifit-hez, 25 db/doboz

25 darab

N80836A

Egyszerhasználatos, lehúzható látómező N5400 teljesálarchoz, 15 db/doboz

15 darab

17 725 25

X Pack táska

Darab

17 725 26

X Pack táska, könnyen tisztítható

Darab

30 223 00-STD

Pano/Optifit keret dioptriás szemüveghez

Darab

Karbantartás
Cikkszám

Megnevezés

Csomagolás

17 266 02

Tisztítókendő teljesálarcokhoz, félálarcokhoz

17 790 65

Egyéni védőeszköz tisztítószer U.S. (5 liter)

100 darab
Darab

17 790 61

ALTUSIL pipetta szemrészhez

Darab

www.honeywellsafety.com
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Légzésvédelem
Menekülő eszközök
Kompakt kialakítás: evakuáló félálarc vagy kámzsa vegyipari és petrokémiai cégek részére.

EVAMASQUE DIN
SZŰRŐ FÉLÁLARC, 15 PERCES EVAKUÁLÁSHOZ VEGYI KÖRNYEZETBŐL
• Kényelmes és egyszerű: használata biztonságos.
• Kompakt és könnyű: övön kényelmesen viselhető.
• Kényelmes látás.
• Akár 12 évig is tárolható: (karbantartás nélkül 4 évig vagy a szűrőt kétszer cserélve
a maximális tárolási időtartamig).
Alkalmazási területek
• Vészhelyzeti evakuálás olaj-, és gázipar továbbá vegyipar területén (felfröccsenés kockázata
nélküli területeken).
Műszaki jellemzők
Anyag

Formázott, fekete EPDM félálarc, gumi tartópánt, szilikon és neoprén szelepek

Védelem

ABEK

Csomagolás

Egyesével csomagolva - védőtáska

Szabványok

DIN 58647-7

Cikkszám

Megnevezés

17 285 70

EVAMASQUE félálarc szűrővel
Karbantartó készlet
Védőtok (övcsipesszel és szíjjal)
Ragasztószalag - 50 méter (kb. 90 darab karbantartásához elegendő)
EVAMASQUE gumiból készült fejpánttal (szűrő nélkül)

17 285 71
17 799 93
17 288 21
17 285 02

OPENGO
KOMPAKT, EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ MENEKÜLŐKÁMZSA
KIEMELKEDŐEN VESZÉLYES VEGYI KÖRNYEZETBEN VALÓ HASZNÁLATHOZ
• Könnyű táska: a hosszantartó munkavégzéskor is maximális kényelem érdekében.
• Alumínium bélésű táskába csomagolva a biztonságosabb tárolás érdekében.
• Jólláthatósági kámzsa, nagy látómezővel: a biztonságos evakuálás érdekében.
Alkalmazási területek
• Olaj-, és gázipar, vegyipar: vészhelyzeti evakuálás vegyi baleset helyszínéről, ahol fennáll
a felfröccsenés veszélye (bőr és szem).
Műszaki jellemzők
Szín
Tartópánt
Nyaktömítés
Látómező
Védelem
Csomagolás
Szabványok
Cikkszám
17 288 06
17 288 07
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Jólláthatósági kámzsa két fényvisszaverő csíkkal
Két nagyméretű gumipánt
Formázott gumi
Nagyméretű panoráma látómező
ABEK, ABEK1 P3 és IPR változatok rendelhetők
Kompakt, lapos zacskó, belül alumíniumbélésű táskával
EN 140, EN 14387
Megnevezés
Opengo ABEK1 P3 szűrővel
Opengo IPR D91 szűrővel

Csomagolás
Hordozótáskában szállítjuk
Hordozótáskában szállítjuk
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Légzésvédelem

Levegőrásegítéses szűrési elvű
légzésvédők (PAPR)
A Honeywell Industrial Safety olyan bevizsgált, levegőrásegítéses légzésvédő eszközök széles skáláját kínálja, mely
termékek használata egyszerű, megfelelnek az EN12941 és EN12942 szabványoknak, továbbá számos tartozékkal
és Rd40 szűrőkkel rendelhetők**

TURBOVISOR MV
TELJES KÉSZLET A TÖKÉLETES KÉNYELEMÉRT A RÉSZECSKÉK
ELLENI OPTIMÁLIS VÉDELEM ÉRDEKÉBEN
• Könnyű és egyszerű használat.
• Optimális látótér: nagyméretű látómező.
Alkalmazási területek
• Gyógyszeripar: por alakú anyagok, aktív összetevők stb. kezelése.
•É
 lelmiszeripar: érzékenységet kiváltó élelmiszertermékek kezelése
(fűszerek, liszt, por alakú anyagok stb.).
• Kohászat, acélipar: vágás, köszörülés, formázás, csiszolás stb.
• Faipar: vágás, csiszolás stb.
Műszaki jellemzők
Fejrész

Könnyű

Látómező

Polikarbonát vagy acetát változatban rendelhető

Akkumulátor működési időtartama

6 és 8 órás változatban rendelhető

Szabványok

EN 146, EN 166

Védelmi szint

TH2, NPF20

Cikszám: csak az
Egyesült Királyságban

Megnevezés

10 017 68

DTMV-1001 Turbovisor MV: polikarbonát látómező (EN166 39-B), arcszigetelő szövetbetét, fő szűrő és előszűrő, két darab
egyszerhasználatos látómező védő, derékra szerelhető 8 órás akkumulátor szett, akkumulátortöltő, szövet fejvédő, levegőáramlás teszt
CD/DVD, szövet hordozótáska

10 017 70

DTMV-1201 Turbovisor MV: polikarbonát látómező (EN166 39-B), arcszigetelő szövetbetét, fő szűrő és előszűrő, 2 darab
egyszerhasználatos látómező védő, fejre szerelhető 6 órás akkumulátor szett, akkumulátortöltő, szövet fejvédő, levegőáramlás teszt
CD/DVD, szövet hordozótáska

Cikkszám más
országokban

Megnevezés

10 017 69

A Turbovisor MV 8 órás komplett készlet tartalma: kámzsa, polikarbonát látómezővel, 2 darab látómező védő, 1 darab pamut nyakrész,
1 darab nem-szőtt arcmaszk, 1 db motor, 1 db derékon viselhető 8 órás akkumulátor szett, 1 db akkumulátortöltő, 1 db TH2 fő szűrő + 1 db
előszűrő, levegőáramlás teszt CD/DVD.

10 017 71

A Turbovisor MV 6 órás komplett készlet tartalma: kámzsa, polikarbonát látómezővel, 2 darab látómező védő, 1 darab pamut nyakrész,
1 darab nem-szőtt arcmaszk, 1 db motor, 1 db fejre szerelhető 6 órás akkumulátor szett, 1 db akkumulátortöltő, 1 db TH2 fő szűrő, 1 db
előszűrő, levegőáramlás teszt CD/DVD.
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Légzésvédelem
Levegőrásegítéses szűrési elvű légzésvédők (PAPR)

COMPACT AIR®
EGYSZERŰ, MASSZÍV ÉS MEGBÍZHATÓ RÁSEGÍTÉSES LÉGZŐKÉSZÜLÉK
• A Compact Air hosszú évek óta a piacon elérhető legmegbízhatóbb és legkényelmesebb
rendszer. A rendszer bajonettzáras vagy DIN csatlakozású tömlőkkel rendelhető.
Alkalmazási területek
• Gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszer feldolgozás, kohászat, acélipar, autógyártás.

Műszaki jellemzők
Minimális levegő adagolás

150 liter/perc

Akkumulátor

Tölthető NiMh akkumulátor

Működési időtartam

8 óra*

Töltési idő

10 óra

Vészjelzés

Nincs

Súly

1350 gramm

Szűrő

2 Osztály - P3, A2P AB2P, ABEK2P

Szabványok

EN12941 légzésvédő készülékekhez (kámzsák)
EN12942 légzésvédő készülékekhez (teljes-álarcok)

Cikkszám

Megnevezés

A150102-00

COMPACT AIR® bajonettzáras
csatlakozóval (kámzsák)

A150103-00

Compact Air® DIN menetes
csatlakozóval (teljes-álarcok)

CA116

Porvédő PAPR készülék
elem befúvórészhez (10 db)

* A szűrő/arcrész kombinációjától függően.

COMPACT AIR® 200
BIZTONSÁG, KÉNYELEM, RUGALMASSÁG
• A Compact Air® 200 olyan levegőrásegítéses rendszer, amely a felhasznált szűrő elemtől
függően gázok, gőzök és részecskék ellen nyújt védelmet.
• A rendszer alkotóelemei: légzőkészülék, akkumulátor, akkumulátortöltő, levegőtömlő,
poliamid-öv, áramlásmérő.
• Bajonettzáras (menetes) vagy DIN csatlakozóval rendelhető.
• Három különféle vészjelzés (hallható, vizuális és rezgő) figyelmezteti a használót arra,
hogy az akkumulátor töltöttségi szintje már csak 10% és külön hangjelzés szólal meg,
ha a szűrők megteltek vagy eltömődtek.
• Lítium-ion akkumulátor a hosszabb működési időtartam érdekében.
• 16 féle kiegészítő arc tartozék választható: az alkalmazási területek legszélesebb
skálájának lefedése érdekében.
• PVC vagy poliamid-öv: az alkalmazás jellegétől függően (pl. eszköz fertőtlenítése).
Alkalmazási területek
• Autógyártás, gyógyszeripar, vegyipar, hegesztési műveletek.
Műszaki jellemzők
Levegő adagolás

170 liter/perc

Akkumulátor

Lítium-ion újratölthető

Működési időtartam

8 óra*

Töltési idő

8 óra*

Vészjelzés

Háromféle vészjelzés (hallható, látható, rezgő)

Súly (szűrők nélkül)

1005 gramm

Szűrő

2 Osztály - P3, A2P, AB2P, ABEK2P, ABEK2HgP

Szabványok

EN12941 légzésvédő készülék (kámzsák/hegesztőpajzsok)
EN12942 légzésvédő készülékekhez (teljes-álarcok)

* A szűrő/arcrész kombinációjától függően.

138

www.honeywellsafety.com

Cikkszám

Megnevezés

A150401

Compact Air 200 – bajonettzáras
csatlakozóval kámzsához

A150400

Compact Air 200 – DIN menetes
változat álarchoz

A160684

PVC öv az egyszerű
tisztítás érdekében

A160696

Öv és háttámasz

A161356

Bajonettzáras tömlő 970 mm

CA222EU

Lítium-ion akkumulátor

A161301-10

Levegőtömlő védő - 10 db

CA116

Porvédő PAPR készülék
elem befúvórészhez (10 db)

Légzésvédelem
PAPR kámzsák és hegesztősisakok
Minden kámzsa rendelhető kiegészítő tartozékokkal, mint például izzadságelszívó pánt,
arcszigetelés, egyszerhasználatos látómező. A konfigurációs táblázatnak megfelelően
kompatibilis a PAPR, Compact és Compact Air 200 készülékekkel.

PRIMAIR
KÖNNYŰ, EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ
• Széles látómező.
• Állítható fejkosár.
• Cserélhető felső elemek.
• Cserélhető fejkosár és tömlők a költségcsökkentés érdekében.
• Levegő továbbítás a tömlőn keresztül a látómező felé: páramentes, a használó feje felé nem
irányul hideg levegő.
• Kivételesen könnyű kámzsa: számos alkalmazási területen használható. Az egyszerhasználatos
rész Tyvek bevonattal készül a kimagasló vegyi ellenállás biztosítása érdekében.
• Cseréje egyszerű: két oldalsó nyomógomb segítségével cserélhető.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar, könnyűipar.
Cikkszám

Megnevezés
Primair -VL

A114110

Szabvány
EN12941

Egyszerhasználatos
maszkrész, 5 darab

A160252

Osztály

NPF

APF

TH2
(Compact Air 200)

50

20

TH1
(Compact Air)

10

10

-

-

-

-

PRIMAIR PLUS
MEGOLDÁS A GYÓGYSZERIPAR SZÁMÁRA
• Széles látómező.
• Állítható fejpánt.
• Cserélhető felső elemek.
• Többszörhasználatos fejpánt és tömlők.
• Levegő továbbítás a tömlőn keresztül a látómező felé: páramentes, a használó feje felé nem
irányul hideg levegő.
• Univerzális méret: takarja a fejet és a vállakat.
• Bevonattal kezelt változat: festés munkakörnyezetében.
• Rugalmas, kámzsa: állítható mellrésszel, kivételesen könnyű, cserélhető alkatrészekkel, számos
alkalmazási területen használható.
Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar, könnyűipar
Cikkszám

Megnevezés

Szabvány

Osztály

NPF

APF

500
10

40
10

500
10

40
10

PA111EU

Primair Plus kámzsa
mellvédővel és hordkerettel

EN 12 941

TH 3 (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)

PA121EU

Primair Plus kámzsa mellvédővel
és hordkerettel - bevont

EN 12 941

TH 3 (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)

PA112EU

Egyszerhasználatos kámzsa - 3db/doboz

-

-

-

-

PA122EU

Egyszerhasználatos bevont kámzsa 3db/doboz

-

-

-

-
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Légzésvédelem
PAPR kámzsák és hegesztősisakok

KOLIBRI
ÜTÉSEK ELLENI VÉDELEMRE
• Kompakt kialakítás: igen könnyű és kényelmes.
• Domborított látómező amely csökkenti a fény visszaverődést és a tükröződést.
• Mosható arcszigetelés: rugalmas, elasztikus, könnyen cserélhető, a használó számára
fokozottabb kényelmet biztosít.
• Látómező: használat közben is könnyen cserélhető.
• HDPE látómező tartó keret: modern, esztétikus, könnyű, kényelmes pamut arcszigeteléssel.
• Eldobható látómezővédő: véd a sérülések és becsapódások ellen, nincs szükség tisztításra.
• Izzadságfelszívó pánttal ellátott fejpánt: Állítható szélesség és magasság az optimális
kényelem érdekében.
Alkalmazási területek
• Autófényezés, kohászat, köszörülés, csiszolás, vegyszerek kezelése, karbantartása.
Cikkszám

Megnevezés

Szabvány

Osztály

FNP

APF

10

10

A114102

Kolibri -VL

EN12941

TH1 Compact Air 200 /
Compact Air

A160730

100 darab egyszerhasználatos
látómező-védő

-

-

-

-

A161472

10 darab fejpánt,
izzadságfelszívó pánttal

-

-

-

-

A160741

5 darab acetát látómező

-

-

-

-

JUNIOR A
AZ OPTIMÁLIS VÉDELEM MEGTESTESÍTŐJE, SZÉLES LÁTÓMEZŐVEL
• Széles, víztiszta látómező: torzítás nélküli tökéletes látást biztosít.
• A teljes arcot védi: homlok-, oldal- és állvédővel van ellátva.
• Mosható arcszigetelés: rugalmas és teljes felületen felfekszik az arcon.
• Pattintással cserélhető rendszer: a látómezőt védő fólia egy pattintással cserélhető.
• Acetát alkatrészek: vegyszerek elleni védelemre alakalmas kivitel.
• Külön rögzíthető védőborítás: védi a fejtetőt és a nyakat a portól vagy folyékony részecskéktől.
Alkalmazási területek
• Festés, csiszolás, köszörülés, vegyi anyagok kezelése, karbantartása.
Cikkszám

140

Megnevezés

Szabvány

Osztály

NPF

APF

10

10

A114106

Junior A-VL

EN 12 941

TH1, Compact Air,
Compact Air 200

A160734

100 darab egyszerhasználatos
látómező-védő (JA)

-

-

-

-

A160733

5 darab látómező (JA)

-

-

-

-
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Légzésvédelem
PAPR kámzsák és hegesztősisakok

JUNIOR B, JUNIOR B COMBI
A MEGOLDÁS VEGYIPARBAN DOLGOZÓK RÉSZÉRE
• Rugalmas, könnyű kámzsa: a fejet, nyakat és vállakat takaró poliuretán bevonattal.
• Látómezőt védő fólia: a kámzsa látómezeje elé rögzítve védi azt a sérüléstől.
• Mosható, cserélhető nyakpánt: kimagasló védelmet biztosít.
• Kombinált változat: teljes védősisakkal kombinálható.
Alkalmazási területek
• Vegyipar: vegyi anyagok kezelése (folyadékok vagy porok), karbantartás.
Cikkszám

Megnevezés

Szabvány

Osztály

NPF

APF

10
50

10
20

A114400

Junior B VL PU

EN12941

TH1 Compact Air
TH3 Compact Air 200

A114200

Junior B Combi VL PU

EN12941

TH1 Compact Air
TH3 Compact Air 200

10
50

10
20

A114201

Junior B Combi VL Neoprén

EN12941

TH1 Compact Air
TH3 Compact Air 200

10
50

10
20

A160730

100 darab egyszerhasználatos
látómező-védő

-

-

-

-

A160782

5 darab egyszerhasználatos
látómező-védő

-

-

-

-

A162876

PU Kámzsa

-

-

-

-

TIGERHOOD
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MEGOLDÁS A LEGNAGYOBB
KIHÍVÁST JELENTŐ MUNKAKÖRNYEZETBEN
• Könnyű, hegesztőpajzs: 3C fejpánt, kiegyensúlyozott, racsnis kivitel.
• Masszív és tartós: hosszú élettartam.
• Nagyteljesítményű anyag: kiváló ütésálló kivitel.
• Kiváló ellenállás vegyi anyagokkal szemben is.
• Kiválóan ellenáll: karcolásoknak, repedésnek.
• Kiváló hőszigetelés.
Alkalmazási területek
• Hegesztés
Cikkszám

Megnevezés

Látómező

Szabvány

Osztály

NPF

APF

A114725

Tigerhood VL

90x110

EN12941

TH1 Compact Air

10

10

A114728

Tigerhood VL

50x108

EN12941

TH1 Compact Air

10

10

A161472

10 darab izzadságfelszívó pánt
10 db külső polikarbonát
látómező, 90x110
Automatikusan sötétedő kitekintő
DIN 4/9-13

-

-

-

-

-

-

-

-

517840
212920

EUROMASKI
KOMBINÁLT HEGESZTŐ ÉS KÖSZÖRÜLŐ VÉDELEM
• Dupla látómező: köszörüléshez és hegesztéshez.
• Kivételesen könnyű kialakítás: a használó számára fokozottabb kényelmet biztosít.
• Látómező UV és IR védelemmel: hegesztéshez.
•S
 zéles látómező: A lehetséges veszélyek azonosításához a látómezőt nem szükséges felemelni.
• Levehető látómező: tökéletes látás, széles látómező köszörülés esetén.
• Masszív és tartós.
• Felcsapható 1,7 árnyalatú IR szűrővel és 8 árnyalatú látómező szűrővel szállítjuk.
Alkalmazási területek
• Hegesztés
Cikkszám

Megnevezés

Szabvány

Osztály

NPF

APF

A114703

Euromaski VL

EN12941

TH2 Compact Air 200,
TH1 Compact Air

10
50

10
20

A161472

10 darab
izzadságfelszívó pánt

-

-

-
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Légzésvédelem

Nyomólevegős légzésvédők (SAR)
Az EN14594 szabványnak megfelelő minősítéssel rendelkező nyomólevegős készülékek
a maximális kényelem és biztonság érdekében.

AIRVISOR 2
NYOMÓLEVEGŐS LÉGZÉSVÉDŐ (SAR) CSERÉLHETŐ LÁTÓMEZŐVEL
• Kompakt látómező.
Alkalmazási területek
• Kivételesen könnyű, használata egyszerű.
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: por alakú
• Optimális látás: nagyméretű látómező.
anyagok kezelése, felfröccsenés kockázatát
• A teljes belső szivárgás mértéke,
jelentő, nem agresszív folyadékok kezelése.
kevesebb, mint 0,05%: a használó fokozott
• Gépipar, autógyártás: festés, akril lakkozás.
biztonsága érdekében.
• A levegő áramlása optimálisan szabályozható a
látómező irányába.
• Elégtelen levegőáramlást jelző figyelmeztetés.
• Aktívszenes szűrő: a szagok semlegesítése
érdekében.
Műszaki jellemzők

Új, kétfunkciós csatlakozó (DAC)

Fejrész

Speciális látómezők széles választéka

Látómező

Polikarbonát vagy acetát változatban is rendelhető

Kimeneti teljesítmény

Minimális áramlás: 260 liter/perc

Szabványok

EN14594 4A (NPF2000) Osztály (kivéve a 3A hegesztő változat -NPF200)

•G
 arantálja, hogy az
egységhez a megfelelő
levegőtömlő kerüljön
csatlakoztatásra a fokozott
felhasználói biztonság és
magabiztosság érdekében.

Csatlakozók

CEJN vagy DAC (kétfunkciós csatlakozó)

•A
 véletlen szétkapcsolódás
kockázata nem áll fenn.

Cikkszám

Megnevezés

NPF

10 139 32

Standard AIRVISOR 2 készlet festékszóráshoz: vegyszerálló acetát
látómező (EN166 2-F), levegőtömlő festékszóráshoz gyorscsatlakozókkal,
2 db egyszerhasználatos látómezővédő, szövetből készült kámzsa és
nyakvédő, teljes deréköv (DAVW-1001), hordozótáska.

APF

2000

40

10 139 34

Standard AIRVISOR 2 készlet vegyi alkalmazásokhoz: vegyszerálló
acetát látómező (EN166 2-F), 2 db egyszerhasználatos látómezővédő,
nyakvédő, teljes deréköv (DAVW-1003), hordozótáska.

2000

40

10 139 35

Standard AIRVISOR 2 készlet ipari alkalmazásokhoz: polikarbonát
látómező (EN166 39-B), 2 db egyszerhasználatos látómezővédő,
nyakvédő, teljes deréköv (DAVW-1003), hordozótáska.

2000

40

10 139 83

AIRVISOR 2 FV készlet hegesztéshez: magas hőmérséklet ellen védő
sisak, látómező (90 mm x 110 mm), belső polikarbonát látómező, arcvédő
szövetrész, komplett szabályozó egység elégtelen levegőáramlásra
figyelmeztető jelzéssel, táska.

200

40

17 650 58

Standard Airvisor 2 DAC készlet festékszóráshoz, tartalma:
acetát vegyszerálló látómező (EN 166 2-F) tömítéssel, gyorscsatlakozós
levegőtömlő,kétfunkciós, két db egyszerhasználatos látómezővédő, szövet fej
és nyakvédő, öv (DAVW-1001E) beépített jelzőrendszerrel, tárolótáska.

2000

40

17 650 59

Standard Airvisor 2 DAC készlet vegyi alkalmazáshoz, tartalma: acetát
vegyszerálló látómező (EN 166 2-F) tömítéssel, kétfunkciós, gyorscsatlakozós
levegőtömlő, két db egyszerhatsználatos látómezővédő, szövet fej- és
nyakvédő, öv (DAVW-1003E) beépített jelzőrendszerrel, tárolótáska.

2000

40

17 650 60

Standard Airvisor 2 DAC készlet ipari alkalmazásokhoz, tartalma:
polikarbonát arcvédő (EN 166 2 B 9) tömítéssel, kétfunkciós csatlakozós
levegőtömlő, két db egyserhasználatos látómezővédő, szövet fej- és nyakvédő,
öv (DAVW-1003E) beépített jelzőrendszerrel, tárolótáska.

2000

40

17 650 64

Standard Airvisor 2 DAC FV-szériás készlet hegesztéshez, tartalma:
hőálló sisak, 90mmx1100mm látómező, belső polikarbonát látómező, szövet
arcvédő, kétfunkciós csatlakozó, öv (DAVW-1003E), beépített jelzőrendszerrel,
tárolótáska.

200

40

10 016 76

Egyszerhasználatos fejvédő

10 017 33

Egyszerhasználatos kámzsa

10 016 72

Belső szénszűrő egység

10 017 31

Egyszerhasználatos látómezővédő (10 db/csomag)

10 017 32

Egyszerhasználatos látómezővédő (50 db/csomag)

Cikkszám: 10 139 34 és 10 139 35,
17 650 59 és 17 650 60

Az AIRVISOR 2 alkatrészek és tartozékok teljes választékával kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.
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Cikkszám: 10 139 32 és 17 650 58
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Cikkszám: 10 139 83

Légzésvédelem
Nyomólevegős légzésvédők (SAR)

AIRVISOR 2 MV
NYOMÓLEVEGŐS LÉGZÉSVÉDŐ (SAR) CSERÉLHETŐ LÁTÓMEZŐVEL
• Kompakt látómező.
• Kivételesen könnyű, használata egyszerű.
• Optimális látás: nagyméretű látómező.
• A teljes belső szivárgás mértéke,
kevesebb, mint 0,05%: a használó fokozott
biztonsága érdekében.
• A levegő áramlása optimálisan szabályozható
a látómező irányába.
• Elégtelen levegőáramlást jelző figyelmeztetés.
• Aktívszenes szűrő: a szagok semlegesítése
érdekében.
• Egyszerű tárolás és karbantartás.

Alkalmazási területek
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: por alakú
anyagok kezelése, felfröccsenés kockázatát
jelentő, nem agresszív folyadékok kezelése.
• Gépipar, autógyártás: festés, akril
lakkozás.
• Aktívszenes szűrő, elégtelen
levegőáramlást jelző figyelmeztetés,
kompakt látómező.

Műszaki jellemzők
Fejrész

Látómezők széles választéka

Látómező

Polikarbonát vagy acetát változatban is rendelhető

Kimeneti teljesítmény

Minimális áramlás: 260 liter/perc

Szabvány

14594 4A Osztály (kivéve a 3A hegesztő változat)

Csatlakozók

CEJN vagy DAC (kétfunkciós csatlakozó)

Cikkszám: 10 139 38 és 17 650 61
Új, kétfunkciós csatlakozó (DAC)
• Garantálja, hogy az
egységhez a megfelelő
levegőtömlő kerüljön
csatlakoztatásra a fokozott
felhasználói biztonság és
magabiztosság érdekében.

Cikkszám

Megnevezés

NPF

APF

10 139 38

Airvisor 2 MV készlet festékszóráshoz: vegyszerálló acetát látómező
(EN166 2-F), levegőtömlő festékszóráshoz gyorscsatlakozókkal, 1 db
arcszigetelő szövetbetét, 2 db egyszerhasználatos látómezővédő ,szövetből
készült kámzsa és nyakvédő, teljes deréköv (DAVW-1001), hordozótáska.

2000

40

10 139 39

Airvisor 2 MV készlet vegyi alkalmazásokhoz: vegyszerálló
acetát látómező (EN166 2-F), 1 db arcszigetelő szövetbetét, 2 db
egyszerhasználatos látómezővédő, teljes deréköv (DAVW-1003),
hordozótáska.

2000

40

10 139 80

Airvisor 2 MV készlet ipari alkalmazásokhoz: polikarbonát látómező
(EN166 39-B) , 1 db arcszigetelő szövetbetét, 2 db egyszerhasználatos
látómezővédő, nyakvédő, teljes deréköv (DAVW-1003), hordozótáska.

2000

40

10 139 87

Airvisor 2 W-szériás készlet hegesztéshez, tartalma: hőálló sisak,
látómező (90mmx110mm) 10 139 87 Belső polikarbonát látómező, lángálló
szövet arcvédő, öv (DAVW-1003E) beépített jelzőrendszerrel, tárolótáska.

2000

40

17 650 61

Airvisor 2 DAC MV készlet festérkszóráshoz, tartalma: acetát
vegyszerálló látómező (EN 166 2-F), kétfunkciós gyorscsatlakozó, szövet
arctömítés, két db egyszerhasználatos látómezővédő, szövet fej és nyakvédő,
öv (DAVW-1001E) beépített figyelmeztető jelzéssel, hordozó táska.

2000

40

17 650 62

Airvisor 2 DAC MV készlet, vegyi alkalmazáshoz, tartalma: acetát,
vegyszerálló látómező (EN 166 2-F) Kétfunkciós csatlakozó, egy db szövet
arctömítés, két db egyszerhasználatos látómezővédő, szövet fejés nyakvédő,
öv (DAVW-1003E), beépített figyelmeztető jelzéssel, tárolótáska.

2000

40

17 650 63

Airvisor 2 DAC MV készlet ipari felasználásra, tartalma: polikarbonát
látómező (EN 166 2 B 9), Egy szövet arctömítés, két db egyszerhasználatos
látómezővédő, szövet fej és nyakvédő, öv (DAVW-1003E), beépített figyelmeztető
jelzéssel, tárolótáska.

2000

40

17 650 65

Airvisor 2 DAC W-szériás készlet hegesztéshez: hőálló sisak,
90mmx110mm látómező, belső polikarbonát látómező, lángálló
arcvédő, öv (DAVW-1003E) beépített figyelmezetető jelzéssel,
tárolótáska.

200

40

10 016 76

Egyszerhasználatos fejvédő

10 017 33

Egyszerhasználatos kámzsa

10 016 72

Belső szénszűrő egység

10 017 78

Egyszerhasználatos látómezővédő (10 db/csomag)

10 017 79

Egyszerhasználatos látómezővédő (50 db/csomag)

• A véletlen
szétkapcsolódás kockázata
nem áll fenn.

Cikkszám: 10 139 39 és 10 139 80,
17 650 62 és 17 650 63

Az Airvisor 2 alkatrészek és tartozékok teljes választékával kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.

Cikkszám: 10 139 87
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Légzésvédelem
Nyomólevegős légzésvédők

CLEARFLOW 3
SZŰRŐEGYSÉGEK LEVEGŐADAGOLÁSHOZ: KÖNNYŰEK, HASZNÁLATUK EGYSZERŰ
• Igen masszív kialakítás: a termékek hosszabb élettartama érdekében.
• Kimagasló szűrési teljesítmény: az optimális védelem érdekében.
• Akár négy személy, festékszórás funkció esetén akár két személy is használhatja.
• Új, kompakt formatervezés.
Alkalmazási területek
• Különféle légzésvédőkhöz csatlakoztatható (Például: Airvisor vagy MC95)
- Festés/fényezés a gépjárműiparban.
- Karbantartás a vegyiparban vagy az olaj- és gáziparban.
- Laboratóriumi munkavégzés.

Falra szerelhető kivitel kombinált szűrővel

Műszaki jellemzők
Anyag

Alumínium ház, műanyag és sárgaréz szabályozók

Levegő adagolás

Maximum 1600 l/perc

Részecskék elleni védelem

Nagyteljesítményű gyűjtőszűrő - szűrés 0,01 mikronra

Szagelnyelés

Nagy kapacitású aktívszenes szűrő

Módozat

Hordozható és padlóra szerelhető változatban is rendelhető

Azonnal csatlakoztatható 1600 liter/perc áramlási összteljesítményú szűrőállomásokhoz
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Cikkszám

Megnevezés

17 639 03

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, falra szerelhető, 2 db CEJN csatlakozó

17 639 04

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, hordozható, 2 db CEJN csatlakozó

17 639 05

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, falra szerelhető, 2 db RBE 06

17 639 06

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, hordozható, 2 db RBE 06 csatlakozó

17 639 11

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, hordozható, 2 db kétfunkciós
(DAC) csatlakozó

17 639 12

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, hordozható, 2 db kétfunkciós
(DAC) csatlakozó

17 639 09

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, falra szerelhető, 2 db csatlakozó nélküli
kimenet *Gyorscsatlakozó nélkül szállítjuk

17 639 10

Clearflow 3, szűrő egység, három rész, hordozható, 2 db csatlakozó nélküli
kimenet *Gyorscsatlakozó nélkül szállítjuk

10 017 22

Gyorscsatlakozó (CEJN az Airvisor-hoz)

17 634 20

Gyorscsatlakozó (RBE 06)

17 634 22

Gyorscsatlakozó (ARQ 06)

17 639 20

Gyorscsatlakozó (kettős funkció AIRVISOR 2 DAC-al történő használathoz)

17 639 16

Komplett aktívszenes egység

17 639 08

Gyűjtőszűrő

17 639 07

Aktívszenes szűrő

17 639 28

Teljes koaleszcens fokozat (adaptációs csatlakozóval)

www.honeywellsafety.com

Hordozható változat kombinált szűrővel

Légzésvédelem
Nyomólevegős légzésvédők (SAR)

BLUELINE ÉS GREENLINE
STANDARD LEVEGŐBESZÍVÓ TÖMLŐ
• Élelmiszeripari minősítésű PVC tömlő a maximális védelem érdekében.
• CEJN csatlakozók.
Alkalmazási területek
• Használható AIRVISOR 2 eszközzel.
Műszaki jellemzők
Anyag

PVC

Hosszméretek

3,5m, 7,5m és 10 m hosszban, CEJN csatlakozókkal rendelhető

Csatlakozó

CEJN vagy DAC (kétfunkciós csatlakozó)

Cikkszám

Megnevezés

10 017 26

Blueline tömlő: hossza 3,5 m, CEJN gyorscsatlakozókkal

10 017 27

Blueline tömlő: hossza 7,5 m, CEJN gyorscsatlakozókkal

10 047 16

Blueline tömlő: hossza 10 m, CEJN gyorscsatlakozókkal

17 650 70

Greenline DAC (Kétfunkciós csatlakozó), Levegőadagoló tömlő: 3,5m

17 650 71

Greenline DAC (Kétfunkciós csatlakozó), Levegőadagoló tömlő: 3,5m

17 650 72

Greenline DAC (Kétfunkciós csatlakozó), Levegőadagoló tömlő: 3,5m

MC95
INTENZÍV MUNKAVÉGZÉSKOR IS MAXIMÁLIS BIZTONSÁG
• 4 és 8 bar vagy 58-116 PSI között állítható nyomásszabályozó a különböző ipari levegőadagoló
rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz.
• Az álarcban áramlásszabályozó van a kiváló kényelem érdekében.
Alkalmazási területek
• Vegyipar: munkavégzés vegyi kockázatú munkaterületen, zárt térben (O <17%).
• Olaj-, és gázipar: nehéz, bonyolult karbantartási munkák igen mérgező munkakörnyezetben.
• Laboratóriumok, gyógyszeripar: baktériumokkal erősen szennyezett vagy erősen mérgező
és ismeretlen vírusok ellen.
Műszaki jellemzők
Nyomás

4 és 8 bar vagy 58-116 PSI között állítható nyomásszabályozó

Levegő adagolás

300 literig szabályozható

Szabványok

EN 14594: 2005

Fejrész

Kompatibilis Optifit és Panoramasque teljesálarcokkal

Csatlakozók

AQR06 vagy RBE06

Komplett, azonnal csatlakoztatható, 1600 liter/perc áramlási összteljesítményű
szűrőállomásokhoz
Cikkszám
17 629 84
17 630 41

Megnevezés
MC95 EPDM Panoramasque álarccal és 10 méteres
tömlőkészlet RBE06 csatlakozókkal
MC95 EPDM Panoramasque álarccal és 10 méteres
tömlőkészlet AQR06 csatlakozókkal

NPF

APF

2000

40

2000

40

17 629 83

MC95 szabályozó, tömlő, öv, RBE06 csatlakozókkal

-

-

17 626 91

MC95 EPDM Panoramasque álarccal és 10 méteres
tömlőkészlet CEJN csatlakozókkal

2000

40

www.honeywellsafety.com
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Légzésvédelem
Nyomólevegős légzésvédők (SAR)

MC91A
KETTŐS VÉDELEM ERŐSEN SZENNYEZETT MUNKAKÖRNYEZETBEN
• P3 biztonsági szűrő a részecskék elleni folyamatos védelem biztosítása érdekében a
levegőrendszerről való lekapcsolódás esetére is.
• Levegőáramlás mennyisége: 120 l/perc - 300 l/perc között.
Alkalmazási területek
• Építőipar: Azbeszt eltávolítással kapcsolatos műveletek.
• Faipar: Intenzív munkavégzés során igen poros környezetben.
Műszaki jellemzők
Levegő adagolás

Minimális áramlás 160 l/perc

Védelem

Kettős védelem P3 biztonsági szűrővel

Szabvány

EN 14594: 2005

Fejrész

Kompatibilis Optifit és Panoramasque teljesálarcokkal

Csatlakozók

RBE 06 és AQR 06

Cikkszám

Megnevezés

NPF

APF

17 629 20

MC 91A szabályozó, tömlő, RBE06 öv

2000

40

17 629 21

MC91A szabályozó, tömlő, öv, AQR06

2000

40

17 602 03

MC91A szabályozó, CEJN csatlakozás

DE4
 IMAGASLÓ ELLENÁLLÁSÚ, NÉGY MUNKAHELYES SZŰRŐÁLLOMÁS,
K
NEHÉZ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, VAGY SZABADTÉREN HASZNÁLT
LEVEGŐRÁSEGÍTÉSES KÉSZÜLÉKEKHEZ
• Kimagasló szűrési hatékonyság az optimális védelem érdekében.
• CEJN, RB06 vagy AQR06 csatlakozókkal rendelhető.
Alkalmazási területek
• Levegőrásegítéses készülékkel történő használathoz.
Műszaki jellemzők
Levegőadagoló nyomása

7 -10 bar között

Részecskék elleni védelem

P3 szintnek megfelelő hatékonyság

Szagelnyelés

Nagy kapacitású aktívszenes szűrő

Csatlakozók

CEJN, RBE 06 és AQR 06 csatlakozókkal rendelhető

Cikkszám

Megnevezés

17 635 25

Honeywell DE4 (4 kimenet) RBE 06

17 635 26

Honeywell DE4 (4 kimenet) AQR 06

17 635 38

Honeywell DE 4 (4 kimenet) CEJN

DE4 Tartozékok
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Cikkszám

Megnevezés

17 635 04

DE4 szűrő karbantartó készlet
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Abban az esetben, ha a belélegzett
levegőben olajszag érezhető, vagy a
szűrőkből befelé illetve kifelé áramló
levegő nyomása közötti különbség több,
mint 1 bar, ki kell cserélni az elosztótisztító egység szűrőkészletét.
A nyomást úgy kell kiszámítani, hogy
a „kimeneti nyílás” nyomásmérőjéről
leolvasott értéket ki kell vonni a „bemeneti
nyílás” nyomásmérőjéről leolvasott
értékből. Az értékek leolvasását akkor kell
elvégezni, amikor a DE4-hez csatlakoztatott
eszközökben áramlik a levegő.
A szűrőkészletet elengedhetetlen
legalább évente egyszer kicserélni, még
abban az esetben is, ha a készüléket
csak alkalomszerűen használják.

Légzésvédelem
Frisslevegős légzőkészülék

4BA
FRISS LEVEGŐ ADAGOLÁSA ZÁRT TÉRBEN
• Nagyobb tömlőátmérő: a fokozott légzési kényelem érdekében.
•K
 ompatibilis nagyteljesítményű levegőadagoló terminálokkal:
a fokozott kényelem érdekében.
Alkalmazási területek
• Építőipar: Nehéz munkavégzés (fa feldolgozás, festés) zárt térben,
munkavégzés szennyezett környezetben.
Műszaki jellemzők
Tömlő átmérő

35mm

Tömlő hossza

8 méter

Tömlő hossza

Durva, szilárd részecskék elleni szűrővel védett levegő bemeneti nyílás

Fejrész

Panoramasque teljesálarchoz történő használatra

Tartópánt

Bőr

Levegő-adagoló terminál

Rendelhető

Szabvány

EN138

Cikkszám

Megnevezés

NPF

APF

17 525 10

4BA, 8 m tömlő, PANO PH, bőr tartópánt

2000

40

17 525 17

4BA, 8 m tömlő, PANO F1, bőr tartópánt

2000

40

17 525 22

4BA, 8 m tömlő, bőrszíjas tartópánt, PANO F1 + Sisak

2000

40

17 525 25

4BA, 8 m tömlő, bőrszíjas tartópánt, PANO NT + Sisak

2000

40

17 525 26

4BA, 8 m tömlő, bőr tartópánt, PANO NT + Sisak

2000

40

17 525 81

4BA, 8 m tömlő, bőrszíjas tartópánt, álarc nélkül

2000

40

17 611 44

4BA, 8 m tömlő, táska, bőr tartópánt, álarc nélkül

2000

40

17 525 00

4BA, 8 m tömlő, bőr tartópánt, Pano álarccal,
kék szövettáskában.

17 525 83

4BA, 8 m tömlő, bőr tartópánt, szilikon álarccal, kék
szövettáskában.

17 525 10-20

4BA, 20 m tömlő, bőr tartópánt, beszédmembrános
Pano álarccal, kék szövettáskában.

17 525 17-20

4BA, 20 m tömlő bőr tartópánt, Pano álarc tűzoltó sisakhoz
való csatlakozással, kék szövettáskában.

17 525 39-20

4BA, 20 m tömlő, bőr tartópánt, Pano álarccal,
kék szövettáskában.

17 525 50-20

4BA, 20 m tömlő, bőr tartópánt, beszédmembrános
Pano álarccal és tűzoltó sisakhoz való csatlakozással,
kék szövettáskában.

17 525 51-20

4BA, 20 m tömlő, bőr tartópánt, Cosmo álarccal,
kék szövettáskában.

17 525 66-20

4BA, 20 m tömlő, bőr tartópánt, beszédmembrános,
sárga szilikon Pano álarccal, kék szövettáskában.

Levegő-adagoló terminál (A 20m 4BA eszközhöz kötelező)
Cikkszám

Megnevezés

17 540 09

Levegő-adagoló terminál akkumulátorral

17 540 07

Levegő-adagoló terminál akkumulátor nélkül

17 540 90

6V Akkumulátor
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Légzésvédelem
Sisakok homokszóráshoz, szemcseszóráshoz (nyomólevegős sisakok)
Bizonyított megoldások a legzordabb munkakörnyezetben.

COMMANDER
FOKOZOTTAN BIZTONSÁGOS ÉS KÉNYELMES MEGOLDÁS
HOMOKFÚVÁSHOZ, SZEMCSESZÓRÁSHOZ
• Gumi bevonat: a zaj és kopás csökkentése érdekében.
• Magas szintű védelmet biztosít a felhasználó számára: a nyomás szint kényelmes.
• Áramlásmérő jelzővel ellátva a fokozott biztonság érdekében.
• Váll, hát és mellkas védelem: a köpenynek köszönhetően.
• Cserélhető védőlemez, amely védi a látómezőt.
• Fémháló kivitelü látómező.
• Állítható fejpánt: a fokozott kényelemért és a biztonságnövelése érdekében.
• Minden elem könnyen cserélhető, a látómezőnél lévő gumitömítések is.
• A köpeny két változatban rendelhető: bőrből, vagy vegyi kockázatok ellen vízálló
Bysonil anyagból.
Alkalmazási területek
• Homokfúvás, szemcseszórás

Commander

VORTEX LEVEGŐADAGOLÓ RENDSZER
A Vortex levegőadagoló rendszernek köszönhetően a felhasználó mind hideg, mind meleg
munkakörülmények esetén egy eszközt használva viselhet kényelmesen nyomólevegős készüléket.
A Vortex rendszer belélegezhető sűrített levegőt használ a beérkező levegőnél +/- 20°C fokkal
melegebb vagy hidegebb levegő előállítására.
Műszaki jellemzők
A Commander sisak

Sík látómező (145 mm x 90 mm). A látás zavartalan. Üvegszállal
megerősített poliészter sisakhéj, gumi bevonattal

A Commander súlya

2000 g (tömlővel és szabályozóval)

Köpeny

Pamut, bőr vagy bisonyl bevonat

Szabvány

EN 14594 4B osztály

Vészjelzés

Alacsony áramlási sebesség vagy 140 l/perc sebesség esetén

Csatlakozó

CEJN

Cikkszám

Megnevezés

Visor

NPF

APF

A133130-00

Commander sisak homokfúváshoz/
szemcseszóráshoz bőr köpennyel

145mm x 90mm

2000

40

A133230-00

Commander sisak homokfúváshoz/
szemcseszóráshoz bisonyl köpennyel

145mm x 90mm

2000

40

A133730-00

Commander sisak homokfúváshoz/
szemcseszóráshoz pamut köpennyel

145mm x 90mm

2000

40

A133235-00

Commander sisak Vortex rendszerrel, bysonil
köpennyel, csatlakozóval, övvel

2000

40

A133135-00

Commander sisak Vortex rendszerrel, bőr
köpennyel, csatlakozóval, övvel

2000

40

A133735-00

Commander sisak homokfúváshoz/
szemcseszóráshoz Vortex rendszerrel,
pamutdzsekivel, csatlakozóval, övvel

2000

40

A160123

Hálós látómező - 50 db

-

-

-

A160761-25

Üveg látómező - 25 db

-

-

-

A160722

Poliészter látómező - 50 db

-

-

-

A001979

Commander látómező

-

-

-

A161253

10m nagyteljesítményű levegőtömlő,
CEJN csatlakozókkal

A161254

20m nagyteljesítményű levegőtömlő,
CEJN csatlakozókkal

A161255

40m nagyteljesítményű levegőtömlő,
CEJN csatlakozókkal

Az alkatrészek és tartozékok teljes választékával kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal.
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Vortex levegőadagoló rendszer
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Légzésvédelem
Sűritett levegős légzőkészülékek
A Honeywell Industrial Safety többféle sűritett levegős, hordozható zárt rendszerű légzőkészüléket (SCBA) kínál, amelyek számos
alkalmazási területen, mérgező, vagy oxigénhiányos környezetben is használhatók. A készülékek alaptartozékai: magas/közepes
nyomás csökkentő (HP/MP), teljesálarc, pozitív nyomású szabályozószelep, valamint a magas nyomás mérőjének karjába épített,
a működés befejezésére figyelmeztető vészjelző. Az Aeris Confort Type 2, Aeris Phase 2 és X-Pro egységek kényelmesek,
tartósak, továbbá megfelelnek az EN 137 szabvány 2 osztályba soroláshoz támasztott követelményeinek.

AERIS CONFORT TYPE 2
Kényelmes, tartós és hatékony, használója számára bármely iparágban,
bármely típusú alkalmazási területen védelmet nyújt.
• Nem-fém hordkeret, ergonomikus, rugalmas.
• Párnázott betétek a tartópántokon és öveken, önoltó aramid anyagból készült
tartópántokkal és hordkeret.
• A készülék súlya a csípőkön tökéletesen eloszlik.
• Panoramasque teljesálarc.
• Kompatibilis mindkét gyorscsatlakozós, pozitív nyomású szabályozószeleppel:
- Sx-Pro: aktiválás az első levegővételkor.
- Zenith: automatikus aktiválás.
Műszaki jellemzők
A teljes készülék súlya levegőtartály nélkül

4,1 kg

Használati hőmérséklettartomány

-30°C/+60°C

A készülék minősítései

EN 137: 2006 2 Típus, SOLAS

A teljesálarc minősítése

EN 136 III Osztály

Cikkszám
18 232 31
18 232 22

, MED, IMO, MSC

Megnevezés

Aeris Confort Type 2, Zenith szabályozó szeleppel és ötpontos
tartópánttal szerelt Panoramasque teljesálarccal
Aeris Confort Type 2, SX-Pro szabályozó szeleppel és ötpontos
tartópánttal szerelt Panoramasque teljesálarccal, levegőtartály nélkül

18 225 52

6L, 300 bar vagy 4.351 PSI acél levegőtartály (üres*)

18 196 61

6,9L, 300 bar vagy 4.351 PSI kompozit (20 év) levegőtartály (üres*)

* Kérésre töltjük - Egyéb változatok igény esetén rendelhetők

Hajózás

Tűz

Olaj-, és
gázipar

Vegyipar

Nukleáris
ipar

Hajózás

Tűz

Olaj-, és
gázipar

Vegyipar

Nukleáris
ipar

AERIS PHASE 2
A kényelmes, ergonomikus és adaptálható Aeris Phase 2 kifejezetten a legmagasabb
követelményekhez igazítva került kifejlesztésre.
• Fémmentes hordkeret, ergonomikus és rugalmas kivitel.
• Az övön, a deréknál és a hát felső részénél hőtömörített párnázott betétek.
• Íves pántok, amelyek a használó helyzetétől és mozgásától függetlenül minden esetben
tökéletesen osztják el a készülék súlyát a vállakon.
• A készülék súlya a csípőkön tökéletesen eloszlik.
• Hőtömörített tartópánt és önkioltó aramid anyagból készült hevederek.
• Számos rögzítési pont a tartozékok csatlakoztatásához.
• OptiPro vagy Panoramasque teljesálarccal.
•S
 X-Pro pozitív nyomású szabályozószeleppel, gyorskioldó csatlakozóval, első
levegővételre történő aktiválással.
• Zenith pozitív nyomású szeleppel, automatikus aktiválódás.
Műszaki jellemzők
A teljes készülék súlya levegőtartály nélkül

4,55 kg

Használati hőmérséklettartomány

-30°C/+60°C

A készülék minősítései

EN 137: 2006 2 Típus, SOLAS

A teljesálarc minősítése

EN 136 III Osztály

, MED, IMO, MSC

Cikkszám

Megnevezés

18 222 54

Aeris Phase 2 Zenith szabályozó szeleppel, Panoramasque teljesálarccal,
ötpontos tartópánttal. Palack nélkül.

18 225 52

6L, 300 bar vagy 4.351 PSI acél levegőtartály (üres*)

18 196 61

6,9L, 300 bar vagy 4.351 PSI kompozit (20 év) levegőtartály (üres*)

* Kérésre töltjük - Egyéb változatok igény esetén rendelhetők. Közepes nyomású gyorsoldós csatlakozós
verzióban is elérhető.
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Légzésvédelem
Sűritett levegős légzőkészülékek

X-PRO
Az X-PRO-hoz használt anyagok ötvözik a kényelmet és a kiemelkedő teljesítményt. Ellenáll
a legzordabb körülményeknek is, mint például extrém magas hőmérsékletek, vegyi anyagok
felfröccsenése. Működési időtartama páratlan, a hosszú élettartam garantált.
• Antisztatikus polimer gyantából készült, kivételesen könnyű háttámasz.
• Beállítási lehetőségek:
- Egyetlen mozdulattal állítható a kétféle magasságpozíció
- A készülék beépített forgóelemmel igazodik a használó mindenkori mozgásához.
• A levegőtartályt és a nagynyomású rendszert levehető és összehajtható alsó rész védi az ütésektől
és beütődésektől.
• A magas és közepes nyomású tömlők (HP és MP) a maximális biztonság érdekében a
hordkeretbe építetten helyezkednek el.
• A hordkereten, a deréknál és a hát felső részénél hőtömörített párnázott betétek helyezkednek el.
• Íves pántok, amelyek a használó helyzetétől és mozgásától függetlenül minden esetben
tökéletesen osztják el a készülék súlyát a vállakon.
• Számos rögzítési pont a tartozékok csatlakoztatásához és gyorscsatokkal való rögzítés.
• Opti-Pro teljesálarc.
• SX-Pro pozitív nyomású szabályozószelep, gyorskioldó csatlakozó, első levegővételre történő
aktiválás.
Hajózás

Műszaki jellemzők
A teljes készülék súlya levegőtartály nélkül

3,90 kg

Használati hőmérséklettartomány

-30°C/+60°C

A készülék minősítései

EN 137: 2006 type 2, SOLAS
AS/NZS 1716:2012

A teljesálarc minősítése

EN 136 Class III

, MED, IMO, MSC,

Cikkszám

Megnevezés

18 221 20

X-Pro SX-Pro szeleppel, Opti Pro teljesálarccal,
ötpontos tartópánttal. Palack nélkül.

18 225 52

6L, 300 bar vagy 4.351 PSI acél levegőtartály (üres*)

18 196 61

6,9L, 300 bar vagy 4.351 PSI kompozit (20 év) levegőtartály (üres*)

* Kérésre töltjük Egyéb módozatok kérésre elérhetők.
Elektronikus manométerrel szerelt változatban is rendelhető.
Közepes nyomású gyorscsatlakozós verzióban is elérhető.
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Tűz

Olaj-, és
gázipar

Vegyipar

Nukleáris
ipar

Légzésvédelem
Levegőrásegítéses készülék
A Bioline és B.A.S. sűrített levegős légzőkészülék készletek. A környező levegő adagolásának köszönhetően, a felhasználó tökéletes légzési
kényelem és biztonság mellett végezheti el a karbantartási feladatokat vagy hosszantartó munkáját. A B.A.S. készülék vészhelyzet esetén
tartalék levegőtartályának köszönhetően lehetővé teszi a felhasználó számára a biztonságos menekülést.

BIOLINE
Kivételesen könnyű, övre rögzíthető, a használót munkavégzés közben nem zavarja.
• Összeszerelése gyors és egyszerű.
• Az adagolótömlő az övhöz rögzíthető: az álarc a tömlő véletlen megrántásakor sem csúszhat
le a használó arcáról.
• Körülbelül 7 bar nyomás vagy 101 PSI értéknél üzemképes, így a legtöbb levegőrásegítéses
légzőkészülék rendszerrel kompatibilis (kerekes kocsis rendszer, levegő rendszer, szűrőegységek stb.).
• Panoramasque teljesálarc.
• Zenith „quick click” rendszerű pozitív nyomásos szabályozószelep és automatikus aktiválás.
Műszaki jellemzők
1,9 kg

A BIOLINE teljes súlya
Használati hőmérséklettartomány

-30 °C/+60 °C

A készülék minősítései

EN14593-1

A teljesálarc minősítése

EN 136 III Osztály

Cikkszám

Megnevezés

18 160 43

Bioline deréköv Zenith szabályozószeleppel, ötpontos tartópánttal szerelt
Panoramasque teljesálarccal, CEJN csatlakozókkal

18 160 69

Bioline deréköv Zenith szabályozószeleppel, ötpontos tartópánttal szerelt
Panoramasque teljesálarccal, Staubli csatlakozókkal

Egyéb változatok igény esetén rendelhetők.
Vegyipar

Nukleáris
ipar

Olaj-, és
gázipar

Zárt tér

B.A.S.
Ez az övhöz rögzített kivételesen könnyű megoldás, combhoz rögzített tartályával a használó
számára munka közben is könnyűvé teszi viselését.
• Automatikus átkapcsolás a levegőrásegítéses rendszerről a tartalék levegőtartályos használatra, a
tartály működésére figyelmeztető sípoló jelzés, a tartály működésének befejezésére figyelmeztető
külön sípoló jelzés.
• Magas és közepes nyomásszabályozó (MP/HP) biztonsági szeleppel.
• A tartály szelepében beépített nyomásmérő van.
• A combhoz rögzített táska tartalmazza a 3L 200 bar 2900 PSI levegőtartályt.
Műszaki jellemzők
A B.A.S. teljes súlya

3,50 kg

Használati hőmérséklettartomány

-15°C/+60°C

Készülék minősítései

EN 139 és EN 402

Teljesálarc minősítése

EN 136 III Osztály

Cikkszám

Megnevezés

18 161 30

B.A.S. Zenith szabályozószeleppel, ötpontos tartópánttal szerelt
Panoramasque teljesálarccal, Staubli csatlakozóval. Levegőtartály nélkül

18 225 59

3L 200 bar 2900 PSI acél levegőtartály (üres**), integrált
nyomásmérővel - 15 perc

*Kérésre töltjük
Egyéb változatok igény esetén rendelhetők
Vegyipar
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Menekülés
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Légzésvédelem
Levegőrásegítéses készülék

Hordozható Airline kerekes kocsis egység
A hordozható kerekes rendszer biztosítja a használók számára a sűrített levegő adagolást
zárt térben végzett legkülönfélébb munkafolyamatok vagy hosszantartó karbantartás esetén
is. A rendszer képes alkalmazkodni a használó által kifejtett erőfeszítésnek megfelelően
változó légzési igényekhez.
• Két darab 25 méteres tömlőtekercs teszi lehetővé két használó önálló, egymástól független
munkavégzését. A két tekercs egy darab 50 méteres tömlővé kapcsolható össze, ha egy
felhasználó levegővel való ellátására van szükség, nagyobb távolságra.
• A tömlőtekercseket burkolat védi a sérülések, megcsavarodás és kopás ellen, amely burkolat
vegyi anyagoknak és szénhidrogéneknek is ellenáll.
• A palackok használat közben cserélhetők, így a használat időtartama megnövelhető.
• A tartályok közötti levegőáramlást biztonsági rendszer akadályozza meg.
• Különböző térfogatú tartályokkal használható.
• A kerekes kocsira szerelt tároló táskával együtt szállítjuk.
Műszaki jellemzők
Méretek (Sz x Mag. x M)

510 x 1170 x 780mm

Maximális súly üres állapotban

50 kg

Cikkszám

Megnevezés

18 239 83

Kerekes kocsis rendszer, 2 tartállyal, Staubli csatlakozóval, 2 felhasználó
számára, 2x25 m tömlődob, tárolótáska Levegőtartály nélkül

18 240 92

Kerekes kocsis rendszer, 4 tartállyal, CEJN csatlakozóval,
2 felhasználó számára, 2x25 m tömlődob, tároló táska,
levegőtartály nélkül

18 225 52

6L, 300 bar vagy 4.351 PSI acél levegőtartály (üres*)

18 196 61

6,9L, 300 bar vagy 4.351 PSI kompozit (20 év) levegőtartály
(üres*)

*Kérésre töltjük
Egyéb változatok igény esetén rendelhetők
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Légzésvédelem
Evakuálás

BIO-S-CAPE
A Bio-S-Cape vészhelyzeti mentéshez, evakuáláshoz használható, 15 perces működési idejű sűrített levegős
légzőkészülék (EEBD). Mivel felvenni igen egyszerű, azonnali megkönnyebbülést jelent olyan vészhelyzetekben is, mint
például méreggel szennyezett környezet, vagy alacsony oxigénszint esetén. A Bio-S-Cape megfelel az EN1146:2005
szabványnak, a SOLAS egyezmény követelményeinek, és az ISO 23269-1:2008 szabványnak.
• A szabályozó a táska kinyitásakor
automatikusan aktiválódik.
• A kámzsa automatikusan a helyére igazodik
a viselő nyaka mögött elhelyezkedő felfújódó
párnának köszönhetően.
• Működés végét jelző figyelmeztető sípolás.
• Jólláthatósági kámzsa: minden arcformához és
arcszőrzethez használható, ellenáll nedvességnek,
vegyi anyagoknak és extrém hőmérsékleteknek.
• Teljesen légzáró, kényelmes és szakadásmentes
nyakszigetelés a dupla szakadásmentes
rétegnek köszönhetően.

• A kámzsa belsejében lévő enyhe túlnyomás
megakadályozza a mérgező gázok bejutását.
• A nyomásmérő folyamatosan látható:
a nyomásellenőrzés egyszerű akár tárolás
és evakuálás közben is.
• Sólerakódást megakadályozó rendszer.
• A táska tengelye mentén elhelyezett cimkének
köszönhetően az eszköz jól látható, a véletlen
elvitel megakadályozható.
• A kámzsa sötét belső felülete ideális napos
körülmények, tengeri használat, erős fény
és a nap csillogása esetén.

Műszaki jellemzők
Méretek 3L 200 bar 2900 PSI levegőtartállyal
(Szélesség x Magasság x Mélység)
A készülék teljes súlya 3L 200 bar 2900 PSI
acél levegőtartállyal
A készülék teljes súlya 3L 200 bar 2900 PSI
kompozit levegőtartállyal
Használati időtartam

500 x 160 x 180 mm

Használati hőmérséklettartomány

-15°C/+60°C

A készülék minősítései

EN1146:2005, ISO 23269-1:2008, SOLAS , MSC, MED, IMO.

5,36 kg
3,58 kg
15 perc

Cikkszám
18 157 32
18 157 46

Vegyipar

Megnevezés

Nukleáris
ipar
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gázipar

Hajózás

Menekülés

Bio-S-Cape 3L 200 bar 2900 PSI acél levegőtartállyal (üres*)
- 15 perc
Bio-S-Cape 3L 200 bar 2900 PSI kompozit levegőtartállyal (üres*)
- 15 perc
Falra szerelhető tárolódoboz Bio-S-Cape készülékhez

18 157 44

* Kérésre töltjük - Egyéb változatok igény esetén rendelhetőklable).

AERIS MINI
Az Aeris Mini mérgező vagy alacsony oxigéntartalmú környezetből való mentésre vagy evakuálásra
kifejlesztett eszköz. A könnyű és kényelmes, könnyen felvehető AERIS MINI a használó számára
biztonságos légzésvédelmet kínál.
• Kivételesen könnyű, így a lehető legjobb időtartam/méret arányt kínálja.
• Kompakt, így tökéletes mozgásszabadságot biztosít.
• A levegőadagolás befejezésére figyelmeztető sípoló jelzés.
• A tartály szelepébe épített nyomásmérő.
• Azonnali hozzáférés a teljesálarchoz.
• Panoramasque teljesálarc.
• SX-Pro pozitív nyomású szabályozószelep, gyorskioldó csatlakozó, első levegővételre történő aktiválás.
Műszaki jellemzők
Méretek 3L 200 bar 2900 PSI levegőtartállyal
(Szélesség x Magasság x Mélység)

480 x 225 x 260mm

A készülék teljes súlya 3L 200 bar 2900 PSI acél
levegőtartállyal

5,5 kg
15 perc
-15°C/+60°C
EN 402
EN 136 136 III Osztály

Használati időtartam
Használati hőmérséklettartomány
A készülék minősítése
A teljesálarc minősítése

Vegyipar

Olaj-, és
gázipar

Nukleáris ipar

Menekülés

Cikkszám

Megnevezés

18 153 57

Aeris Mini Sx-Pro szabályozószeleppel és ötpontos fejpánttal ellátott PANORAMASQUE teljesálarc. Levegőtartály nélkül
Aeris Mini Sx-Pro szeleppel, Panormasque teljesálarccal, ötpontos tartópánttal.
3L 200bar 2900 PSI palack (üresen), integrált nyomásmérővel - 15perc

18 153 74
18 225 59

3L 200bar 2900 PSI palack (üresen), integrált nyomásmérővel - 15perc

* Kérésre töltjük - Egyéb változatok igény esetén rendelhetők.
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Légzésvédelem
Kémiai oxigénnel működő mentőkészülék

OXY-PRO
Az Oxy-Pro olyan zárt körforgású, hosszú üzemidejű mentőkészülék, amely kálium
hiperoxiddal (KO2) fejlesztett oxigén segítségével regenerálja a kilélegzett levegőt.
Az EN 13794 szabványnak megfelelő készülék használata olyan veszélyes környezetekben
végzett munka vagy mentési folyamat esetén javasolt, mint a bányászat, tűzoltás ,
vagy zárt térben történő munkavégzés.
• A folyamatosan ellenőrizhető vákuum-mérő garantálja a maximális felhasználói biztonságot.
• A légzésvédelem már a készülék felhelyezésének pillanatától aktív: a sűrített levegős tartály
önindítója minimalizálja a mérgező gázok belégzésének kockázatát.
• Kompakt és könnyű: optimális kényelem a hosszantartó viselés érdekében.
• A 6 literes, antisztatikus légzőzsák evakuálás közben optimális légzési kényelmet biztosít.
• Az övhöz csatlakoztatott készülék teljes mozgásszabadságot biztosít: levételkor a ház továbbra is
az övre csatlakoztatva marad, így segítve a légző zsák használat közbeni helyzetmegtartását.
• A ház nyitórendszere a készülék gyors és egyszerű.
Műszaki jellemzők
Méretek (Sz x Mag. x Mélys.)
A készülék teljes súlya
A használat időtartama
A készülék élettartama
A készülék minősítései

200 x 208 x 108mm
2,3 kg
30 perc 35 l/perc áramlási sebesség mellett
Minimális karbantartással akár 10 év
EN 13794 – K 30 Osztály K 30 -S típus

Cikkszám

Megnevezés

19 193 15

Oxy-Pro, deréköv és szemüveg nélkül

19 105 65

Oxy-Pro deréköv

19 188 43

Oxy-Pro oktató eszköz (újratölthető), öv és szemüveg nélkül

Egyéb változatok igény esetén rendelhetők.
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Menekülés
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Légzésvédelem
Teljesálarcok
A Honeywell Industrial Safety a teljesálarcok széles választékát kínálja az ipartól a tűzoltásig felmerülő összes igényt kielégítve.
A hordozható zárt rendszerű légzőkészülékeink (SCBA) teljes választékával kompatibilis teljesálarcaink ötvözik a légzés és látás
kényelmét, tökéletes szigetelést biztosítanak minden arcforma számára, továbbá kimagasló vegyi és hő elleni védelmet kínálnak.

OPTI-PRO
A modern formatervezésű Opti-Pro teljesálarc a kivételesen széles látómezőnek és a tökéletes
szigetelést biztosító szilikon arcrésznek köszönhetően optimális kényelmet garantál.
• A látómező speciálisan a lefelé és oldalra irányuló látás megkönnyítésére lett tervezve.
• Ütésálló polikarbonát lencse karcálló bevonattal.
• Arcrész, ház és kiváló minőségű szilikon belső félálarc.
• A tisztításkor szükséges szétszereléshez és összeszereléshez nincs szükség szerszámokra.
• Az “Air-Klick” rendszernek köszönhetően a használó egy pattintással helyére illesztheti
a szelepeket.
• Pozitív nyomású álarc.
Műszaki jellemzők
Teljes súly
A teljesálarc minősítése

705g
EN136 – III Osztály

Cikkszám

Megnevezés

17 150 12

Opti-Pro teljesálarc, ötpontos tartópántokkal, M méret

Tűz

Olaj-, és
gázipar

Vegyipar
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Egyéb változatok és méretek igény esetén rendelhetők.

PANORAMASQUE
A Panoramasque félálarc igen széles látómezőt biztosít optikai torzítás nélkül, tökéletes
tömítést és zökkenőmentes működést kínálva bármely helyzetben és alkalmazási területen.
• Bármely arcformához illeszkedő ergonomikus formatervezés, univerzális méret.
• Az arcrész, a belső félálarc és a ház kiváló minőségű EPDM-ből készül (speciális polimer).
• Igen széles panoráma látómező, optikai torzítás nélkül.
• Polikarbonát látómező, karcálló bevonattal.
• Az “Air-Klick” rendszernek köszönhetően a használó egy pattintással helyére illesztheti
a szelepeket.
• Pozitív nyomású álarc.
Műszaki jellemzők
Teljes súly
A teljesálarc minősítése

585 g
EN136 – III Osztály

Cikkszám

Megnevezés

17 106 50

Panoramasque teljesálarc, ötpontos tartópántokkal, univerzális méret

Egyéb változatok és méretek igény esetén rendelhetők.
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