Honeywell Safety Products

Ochrana dýchacích cest
I Světový lídr v oblasti ochrany dýchacích cest zajišťuje bezpečnost zaměstnanců po celém světě už přes 100 let
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Honeywell Safety Products

Ochrana dýchacích cest
Vaše bezpečnost je pro nás důležitá
Vzduch znečištěný plyny, parami, prachem, chemickými nebo biologickými aerosoly nebo
dokonce snížením obsahu kyslíku ve vzduchu… Tohle jsou jen některé situace, v nichž je
nutné použít ochranu dýchacích cest.
Působící ve více než 120 zemích po celém světě Honeywell Safety Products je světovým
lídrem v oblasti ochrany dýchacích cest. V procesu vytváření nových výrobků společnost HSP
věnuje zvláštní pozornost kombinaci maximální ochrany dýchacích cest a optimálního pohodlí
provozu, což výrazně usnadňuje bezpečné dýchání.
Široká škála výrobků pro ochranu dýchacích cest poskytuje optimální volbu v závislosti na
životním prostředí a druhu práce.
Honeywell nabízí největší sortiment jednorázových filtračních polomasek, dýchacích
masek a polomasek k opakovanému použití, systémů čištění vzduchu, zařízení pro
přívod vzduchu a taky dýchacích přístrojů s širokou škálou aplikací. 100 let zkušeností v
oblasti ochrany dýchacích cest ovlivňuje naše výrobky. Honeywell se zaměřuje na vývoj
účinného a komfortního vybavení na základě podnětů uživatelů. Našim cílem je neustálé
zlepšování výrobků, aby splňovaly všechny potřeby trhu a zaručovaly pracovníkům
nejvyšší komfort a bezpečnost.

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
NEJLÉPE VYHOVUJÍCÍ TVÝM
POTŘEBÁM

Použití ochrany dýchacích cest je nezbytné,
pokud nelze potenciální rizika vyloučit
technicky nebo v případě, kdy dostupná
řešení neposkytují dostatečnou úroveň
ochrany zaměstnanců.
Existují dva hlavní typy osobních ochranných
prostředků v oblasti ochrany dýchacích cest:
• filtrační masky a polomasky
• samostatné dýchací přístroje
Filtrační masky a polomasky čistí okolní
vzduch pomocí filtrů:
• Jednorázové polomasky

Základní principy ochrany
dýchacích cest

s.
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Jednorázové polomasky

s.
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• Polomasky nebo obličejové masky pro
opakované použití s filtry nebo absorbéry
• Únikové / evakuační masky nebo kukly s
integrovanými filtry
• Poháněné dýchací přístroje v kombinaci s
maskami nebo kryty / štíty
• Poháněné dýchací přístroje s přívodem
stlačeného vzduchu

Dýchací polomasky 1.
třídy a celoobličejové masky

s.

67

Dýchací polomasky k opakovanému
použití 2. třídy a celoobličejové masky

s.

73

Únikové / evakuační vybavení

s.
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• Vybavení přivádějící stlačený vzduch s
obličejovým štítem, filtračním modulem nebo, v
některých případech, s filtrem

Izolační zařízení s přívodem vzduchu nebo
kyslíku z čistého venkovního zdroje
Před výběrem ochrany dýchacích cest by měly
být vyhodnoceny:
• Riziko nedostatku kyslíku

Systémy s nuceným oběhem
vzduchu (PAPR)

s.
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Kukly PAPR a svářečské přilby

s.
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Systémy přívodu vzduchu

s.

82

Helmy určené pro tryskání
s přivedením vzduchu

s. 85

Samostatný dýchací přístroj

s.

• Povaha, stav a působení kontaminantů
• Znalost úrovně kontaminace na pracovišti a
hraniční hodnoty vystavení těmto znečišťujícím
látkám na pracovišti
• Další rizika (nebezpečí vzniku výbušné
atmosféry)
• Doba efektivního provozu masky

86

* Seznamte se a aktuálními místními právními předpisy
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Ochrana dýchacích cest
Doporučení
Všechny prostředky na ochranu dýchacích cest patří do kategorie 3 v souladu s
direktivou týkající se osobních ochranných prostředků (OOP) pro ochranu proti
nejvážnějším hrozbám.
Byly navrženy a vyrobeny takovým způsobem, aby poskytovaly:
> Ochranu proti prachům, výparům, aerosolům, kapalinám nebo plynům a výparům.
> Celkovou izolaci z okolního vzduchu a ochranu proti celé řadě potenciálních kontaminantů.

KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROSTŘEDKŮ NA OCHRANU DÝCHACÍCH CEST
> Úroveň koncentrace kyslíku		
> Znalost úrovně toxicity

O2 > 17%*

Složení vzduchu
1%

21%

• Znalost úrovně kontaminace
• Detekovatelná vůně

Kyslík
Inertní
plyny
Dusík

78%

> Vůně
> Prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)

O2 ≤ 17%

• Nejistota, pokud jde o stupeň ohrožení
• Žádný zjistitelný zápach

Ohrožení podle
ATEX

Filtrační přístroj
Polomaska/ maska + filtrační zařízení
čisticí okolní vzduch

Izolační zařízení
Polomaska/ maska + přívodní zařízení

*Přečtěte si aktuální lokální platné předpisy.

NEDOSTATEK KYSLÍKU NEBEZPEČÍ SMRTI
• Kyslík je nezbytný pro správné fungování lidských dýchacích cest.
• Obsah kyslíku v okolním vzduchu je jednim z hlavních faktorů určujících výběr ochranných prostředků dýchacích orgánů: Izolačních nebo
filtrovacích.

HODNOCENÍ OHROŽENÍ
• Koncentrace kyslíku.
• Specifikace, činnost znečišťujících látek.
• Znalost úrovně nečistot přítomných na pracovišti a nejvyšší přípustné koncentrace těch nečistot na pracovišti.
• Další související nebezpečí (nebezpečí výbuchu).
• Čas účinného provozu ochranných prostředků.

Vlákna

Klasifikace toxických znečišťujících látek (pevné částice):
Pevné a kapalné aerosoly: Mohou být různých typů.
Dráždivé

Způsobují
alergie a podráždění


Vlasy

Neviditelné
Viry

Kouř

Baktérie

Prach

Způsobují poškození plic

Bez ohledu na velikost částic úroveň rizika závisí do značné míry na době vystavení.
Rostoucí využívání kapalných aerosolů vede k potřebě provádění ochrany přizpůsobené druhu
používaného aerosolového spreje a složení výrobku.
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Velikost částic (mikrony)

Velikost částic aerosolu je jednou
z rozhodujících složek pro
určení kriterií ochrany.

Plyn - výpary: Pro každou znečišťující látku je nutné vybrat vhodný absorbér.
IDENTIFIKACE
OHROŽENÍ
Informace: Komplexní ochrana.
•V
 e více než 70% nebezpečí pro uživatele
se vyskytuje ve formě pevné látky a plynu
- to vyžaduje použití kombinovaného filtru s
použitím aktivního uhlí a mechanických
prostředků (P3).
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A
AX
B
E
K
P
CO
Hg

Organické páry a plyny, jejichž bod varu je vyšší než 65 ° C. Například: Rozpouštědla, uhlovodíky atd.
Organické páry a plyny, jejichž bod varu není vyšší než 65 ° C. Například: Rozpouštědla, uhlovodíky atd.
Anorganické plyny a páry, např. chlor, kyanid, formaldehyd, kyselina chlorovodíková atd.
Kyselé plyny a páry jako je dioxid uhličitý atd.
Amoniak a organické deriváty aminů
Pevné částice, prach
Oxid uhelnatý
Nox
Monoxid dusíku, oxidy dusíku, výpary oxidů
Páry rtutí
I
Jód
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Ochrana dýchacích cest
Předpisy - Standardizace

Hlavní normy
Před schválením pro prodej musí OOP kategorie 3 splňovat požadavky příslušných evropských
norem, jako například:
Označení normy

Název normy

Popis

Polomasky pro jednorázové použití
EN 149 + A1*

Filtrační polomasky chránící před pevnými částicemi

Evropská norma stanovuje minimální požadavky pro filtrační polomasky používané jako prostředek ochrany
proti pevným částicím (kromě evakuace).

EN 405 + A1*

Filtrační polomasky a filtrační polomasky s
absorpčními schopnostmi a ventily na ochranu proti
plynům nebo proti plynům a pevným částicím

Evropská norma specifikuje funkční požadavky na zkoušení, značení a metody vhodné pro dýchací přístroje
vybavené ventily a absorbéry nebo kombinovanými filtry, používané jako dýchací masky (s výjimkou evakuace).
Norma se nevztahuje na protiplynové polomasky bez ventilů nebo vybavené pouze výdechovými ventily. Norma se
nevztahuje na zařízení určená k použití v případě nedostatku kyslíku (objemové frakce pod 17%).

Masky pro opakované použití
EN 136*

Masky

Evropská norma stanovuje minimální požadavky na celoobličejové masky. Norma neplatí pro celoobličejové
masky používané pro potápění.

EN 140*

Polomasky a čtvrtmasky

Evropská norma stanovuje minimální požadavky pro polomasky a čtvrtmasky určené pro použití s dýchacím
přístrojem, s výjimkou prostředků používaných při evakuaci a potápění.

EN 143 + A1*

Filtry pevných částic

Evropská norma stanovuje požadavky na filtry pevných částic, které se používají jako součásti dýchacích přístrojů
(dýchání bez podpory), s výjimkou odstraňovacích a filtračních zařízení (obličejové prvky). Některé absorbéry a
kombinované filtry v souladu s evropskou normou mohou být použity spolu s dalšími opatřeními na ochranu
dýchacích cest. V takových případech musí být zkoušeny a označeny v souladu s evropskou normou.

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

Absorbéry a kombinované filtry

Evropská norma specifikuje požadavky pro absorbéry a kombinované filtry, které se používají jako součásti
masek (dýchání bez podpory). Absorbéry na ochranu proti CO nejsou předmětem této normy. Některé filtry
splňující požadavky normy mohou být také použity jako složky zařízení podporujícího dýchání, přičemž v
takovém případě musí být zkoušeny a označeny v souladu s evropskou normou.

EN 148*
(Části 1–3)

Závity pro lícnicové části
Konektor s kruhovým závitem
Centrální konektor
Konektor se závitem M 45 x 3

Evropská norma se vztahuje na standardní závity dýchacích masek. Nevztahuje se na potápěčské přístroje
nebo na izolaci vyššího tlaku v dávkovacích zařízeních.

EN 12941 + A1 + A2*
(dříve EN 146)

Čisticí zařízení s nuceným prouděním vzduchu je
dodáváno s přilbou nebo s kapucí

Evropská norma stanovuje minimální požadavky na filtrační dýchací přístroje s použitím helmy nebo kapuce,
protiplynové filtry a filtry pevných částic nebo kombinované filtry, které slouží jako dýchací masky. Norma se
nevztahuje na zařízení určená k použití v případě nedostatku kyslíku (objemové frakce pod 17%). Norma neplatí pro
dýchací masky používané během evakuace.

EN 12942 + A1 + A2*
(dříve EN 147)

Čisticí zařízeni podporující proudění vzduchu
vybaveno maskami, polomaskami nebo
čtvrtmaskami

Evropská norma stanovuje minimální požadavky na filtrační zařízení na podporu dýchání
a používání celoobličejové masky, polomasky nebo čtvrtmasky a protiplynové filtry a / nebo filtry pevných částic
nebo kombinované filtry sloužící jako dýchací masky. Norma se nevztahuje na zařízení určená k použití v případě
nedostatku kyslíku (objemové frakce pod 17%). Norma neplatí pro dýchací masky používané během evakuace.

Asistované dýchání

Zařízení pro izolaci přiváděného vzduchu
Hadicové přístroje s konstantním průtokem
stlačeného vzduchu

Evropská norma stanovuje minimální požadavky na dýchací přístroje zajištující rovnoměrný přísun ze zdroje stlačeného
vzduchu a používajícící celoobličejové masky, polomasky, kapuce, přilby nebo oblečení na ochranu dýchacích orgánů.
Norma neplatí pro zařízení používaná při evakuaci a potápění.

EN 137*

Zásobníky stlačeného vzduchu vybavené maskou

Evropská norma stanovuje minimální požadavky pro zařízení SCBA s otevřeným okruhem a dodáváním vzduchu
ze zdroje stlačeného vzduchu a celoobličejových masek, které jsou používány jako dýchací přístroje, s výjimkou
přístrojů určených k evakuaci nebo potápění. Zařízení je určeno pro provoz v podmínkách nízkého rizika vystoupení
nadměrného tlaku v zásobníku se stlačeným vzduchem a uvnitř ventilu kvůli nadměrné teplotě.

EN 145 + A1*

Regenerační zařízení se stlačeným kyslíkem nebo
stlačenou směsí kyslíku a dusíku

Evropská norma stanovuje minimální požadavky na samostatné dýchací přístroje s uzavřeným okruhem na tlakový
kyslík O2) nebo tlakovou směs kyslíku a dusíku (O2 - N2), které jsou používány jako dýchací masky, s výjimkou
prostředků určených pro evakuaci a potápění.

Únikové vzduchové přístroje s přívodem stlačeného
vzduchu s dýchacím automatem vybavené maskou
nebo ústenkou

Evropská norma stanovuje minimální požadavky pro dýchací přístroje s otevřeným okruhem poháněné stlačeným
kyslíkem s dávkovacím ventilem, určené k evakuaci. Norma neplatí pro bezpečnostní zařízení na pracovišti,
záchranné vybavení a zařízení určené pro potápění.

EN 403*

Čisticí zařízeni vybaveno kapucí pro použití při
požáru

Evropská norma platí pro filtrovací zařízení s kapucí, používaná při evakuaci. Norma neplatí pro dýchací masky
používané během evakuace lidí z prostředí kontaminovaného pevnými částicemi, oxidem uhelnatým a dalšími
toxickými plyny z ohně. Definuje minimální požadavky na tato zařízení (jednorázová zařízení). Norma se nevztahuje
na zařízení určená k použití v případě nedostatku kyslíku (objemové frakce pod 17%). Určuje dva typy zařízení, a
to zařízení používaná samostatně a skladovací zařízení. Norma specifikuje požadavky na zařízení určená především
pro dospělé. Některá zařízení nejsou vhodná pro děti.

EN 1146*

Únikové vzduchové tlakové láhve
se stlačeným vzduchem vybavené kuklou

Evropská norma stanovuje minimální požadavky pro dýchací přístroje s otevřeným okruhem poháněné
stlačeným kyslíkem s kapucí, určené k evakuaci. Zařízení je určeno pro provoz v podmínkách nízkého rizika
vystoupení nadměrného tlaku v zásobníku se stlačeným vzduchem a uvnitř ventilu kvůli nadměrné teplotě okolí.
Tato evropská norma neplatí pro zařízení používaná nebo určená k potápění.

EN 13794*

Regenerační únikové přístroje

Evropská norma stanovuje minimální požadavky na dýchací přístroje s uzavřeným okruhem na aktivní kyslík
(KO2, NaCIO3) a stlačený kyslík, které jsou používány pro evakuaci (také kyslíkové únikové přístroje). Norma
neplatí pro bezpečnostní zařízení na pracovišti, záchranné vybavení nebo zařízení určené pro potápění.

DIN 58647-7*

Prostředky na ochranu dýchacích orgánů používané
během evakuace Část 7: Filtrační zařízení používané během
evakuace

EN 14594*
Tlaková láhev (SCBA)

Zařízení pro evakuaci
EN 402*

*V případě, že v citovaných odkazech na normy není uvedeno datum použitelnosti, platí nejnovější verze referenčního dokumentu (včetně všech úprav).
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Ochrana dýchacích cest
Předpisy - Standardizace

Třídy filtrů a absorbérů:
> Ochrana proti pevným částicím, prachu a aerosolům:
Třída 1 (P1 nebo FFP1)
poskytuje ochranu před hrubými
pevnými částicemi bez specifické
toxicity (uhličitan vápenatý).

Třída 2 (P2 nebo FFP2)
poskytuje ochranu proti pevným a
/ nebo kapalným aerosolům,
nazývaným nebezpečnými nebo
dráždivými (oxid křemičitý uhličitan sodný).

>  Ochrana proti plynům / výparům:
Třída 1 pro maximální
koncentraci plynu 1000 ppm
(objemově)

Třída 3 (P3 nebo FFP3)
poskytuje ochranu proti toxickým
částicím v aerosolech pevných a /
nebo kapalných (beryllium - nikl –
uran - exotické dřevo).

Pro dýchání čerstvého vzduchu (podtlak).

Třída 2 pro maximální
koncentraci plynu 5000 ppm
(objemově)

Třída 3 pro maximální
koncentraci plynu 10000 ppm
(objemově)

> Používá se v asistovaném dýchání
Třída 1 pro koncentraci plynu
pod 0,05% (objemově).

Třída 2 pro koncentraci plynu pod
0,1% (objemově).

Třída 3 pro koncentraci plynu pod
0,5% (objemově).

JE NUTNÉ POUŽÍT AUTONOMNÍ DÝCHACÍ PŘÍSTROJ
POKUD:
• Koncentrace kyslíku nepřesahuje 17%.
• Koncentrace nečistot není známa, nebo je příliš vysoká.
• Filtr neposkytuje dostatečnou ochranu proti znečištění.
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Ochrana dýchacích cest
Průvodce výběrem produktů na základě nominálního ochranného faktoru (NPF a APF)

Pevné částice, aerosoly
Faktory
ochrany

Autorizovaný
výrobek

NPF x OEL APF x OEL

(zachováno
rostoucí pořadí
úrovně ochrany)

4

10

50

10

4

10

20

10

• Filtrační
jednorázové
polomasky FFP1
Ref.č. 10 315 90

Ref.č. 10 055 80

Ref.č. 10 055 82

Ref.č. 10 055 91

200

20

20

Ref.č. 10 055 84

Ref.č. 10 055 86

Ref.č. 10 055 88

Ref.č. 10 055 95

• Filtrační
jednorázové
polomasky FFP3
• Polomasky a
filtr P3

Ref.č. 10 056 02

Ref.č. 10 056 30

Ref.č. 10 015 58

Ref.č. N65550032 Ref.č. N65770015

Compact Air 200
a filtry

Compact Air
a filtry

40

• Přilba nebo
kukla, asistované ventilované
dýcháni, třída
TH2 P

Ref.č. A114400

40

40

Compact Air 200 a filtry

• Kukla s
asistovaným
dýcháním, třída
TH3
• Celoobličejová
maska a filtr P3

Ref.č. 17 150 11

2000

Compact Air 200 a filtry

Ref.č. N65754201 Ref.č. N65754301

•C
 eloobličejový
štít s asistovaným
dýcháním, třída
P TM3
N5400

Optifit

N5400

Optifit

Compact Air 200 a filtry

•C
 eloobličejová

2000

40

Ref.č. 10 072 22

Compact Air 200 a filtry

• Polomaska s
asistovaným
dýcháním, třída
TM2 P

Ref.č. PA111 – PA121

1000

Ref.č. 10 072 21

• Přilba nebo
větraná kukla,
dýchání
podporované,
třída TH1 P

Ref.č. N65770015

500

Ref.č. 10 055 98

• Filtrační
jednorázové
polomasky FFP2

Ref.č. A114106

50

Ref.č. 10 055 93

maska
s přívodem ze
zdroje stlačeného
vzduchu

• WEL: L
 imit vystavení ohrožení na
pracovišti.
• NPF: J menovitý faktor ochrany.
Teoretická úroveň ochrany
zařízení, vypočtená na základě
údajů získaných na základě
výkonu, měřeno v laboratoři.
Vypočteno dělením 100 o hodnotu celkového
průniku, stanovenou v příslušné normě.
Například, maska EN 149 třídy FFP 3 se
vyznačuje maximální přípustnou vnitřní
netěsností na úrovni 2%.
Takže: NPF = 100 = 50
2

• APF: Určený ochranný faktor je
nominální hodnota použitá v
právních předpisech ve Velké
Británii za účelem stanovení
úrovně bezpečnosti
poskytované zařízením pro
ochranu dýchacích cest.

Hodnoty NPF uvedené výše jsou minimální standardní hodnoty.
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Ochrana dýchacích cest
Průvodce výběrem produktů na základě nominálního ochranného faktoru (NPF a APF)

Plyny - Výpary
Faktory
ochrany
NPF x OEL

Autorizovaný
výrobek

APF x OEL

10

10

(zachováno
rostoucí pořadí
úrovně ochrany)
• helma nebo kukla,
asistované dýchání,
třída TH1
Ref.č. A114106

50

20

200

20

• helma nebo kukla, asistované dýchání, třída
TH2 i a filtry
• dýchací přístroj s
absorbérem a kombinovaným filtrem

Compact Air 200 a filtry

Ref.č. A114400

• Maska, asistované
dýchání, třída TM2
Ref.č. N65754201

500

40

Ref.č. 10 015 58

Compact Air 200 a filtry

Compact Air

• Kukla, asistované
dýchání, třída TH3
Ref.č. PA111 – PA121 Compact Air 200 a filtry

1000

20

2000

40

• Celoobličejová maska
s kombinovanými filtry

Ref.č. 17 150 11

Ref.č. N65754201

N5400

Optifit

Ref.č. N65754301

• Celoobličejový štít jako
výměnný prvek
•M
 aska, asistované
dýchání, třída TM2
Compact Air

Dýchací přístroj s přívodem vzduchu
Faktory
ochrany
NPF x OEL

2000

APF x OEL

40

Výrobek
autorizovaný
(zachováno rostoucí
pořadí úrovně
ochrany)
• Přilba nebo kukla
maska zajišťující
konstantní přívod ze
zdroje vzduchu
Ref.č. 10 139 38

2000

40

Ref.č. 10 139 39

Ref.č. 10 139 80

• Celoobličejová maska
+ přivedený vzduch s
pohonem nebo bez
pohonu
Ref.č. 17 525 00

Konfigurační tabulka je uvedena pouze pro informační účely. Prostudujte si návod k použití zařízení.
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Ref.č. N65770015

Ochrana dýchacích cest

Jednorázové polomasky
I Maximální ochrana s minimálním úsilím

Série Premium
- Série velmi pohodlných a ergonomicky řešených jednorázových filtračních polomasek.
- Ideální pro použití v náročných prostředích.
- Membránový ventil plně chráněný před nárazy: Zvýšená úroveň bezpečnosti.
- K dispozici jako tvarované nebo složené, v souladu s FFP1, FFP2 a FFP3.
- Doplňkové testy dolomitem.

Utěsnění

NOSU

VÝHODY POUŽITÍ TĚSNÍCÍ TECHNOLOGIE WILLTECH™
VÝHODY TŘECH VRSTEV TĚSNĚNÍ VYROBENÝCH V TECHNOLOGIÍ
WILLTECH™
• Šetrné k pokožce, nedráždí, absorbuje pot.
• Poskytuje vynikající utěsnění.
• Měkké a lehké, maximálně snižuje únavu uživatele.

1

POLYESTEROVÉ VLÁKNO = MĚKKOST

1

2

POLYURETANOVÁ PĚNA = ABSORBUJE VLHKOST

2

3

POVLAK Z POLYETYLÉNU = VZDUCHOTĚSNÉ UTĚSNĚNÍ

UTĚSNĚNÍ

CELOOBLIČEJOVÉ

3

NASTAVITELNÁ TVAROVATELNÁ BAREVNÁ NOSNÍ VÝZTUHA
•R
 obustní spona na správné utěsnění poskytuje maximální ochranu.
•Ú
 roveň zabezpečení FFP lze rychle identifikovat pomocí barev.

ÚROVEŇ
OCHRANY

BARVA NOSNÍ
PŘEPÁŽKY

FFP1

ŽLUTÁ

FFP2

ZELENÁ

FFP3

ORANŽOVÁ

ÚROVEŇ
OCHRANY

VÍCE EKOLOGICKÉ A HYPOALERGENNÍ

Organické
výpary

Kyselé výpary

www.honeywellsafety.com

BARVA NOSNÍ
PŘEPÁŽKY

HNĚDÁ

MODRÁ
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Ochrana dýchacích cest
Jednorázové polomasky

Série Premium

SÉRIE PREMIUM 5000
MAXIMÁLNÍ KOMFORT A VÝKONNOST
• Velký vnitřní objem zaručuje svobodu komunikace.
• Nízká hmotnost (10g až 28g), která minimalizuje únavu uživatele.
• Dvojitě šitá elastická čelenka: Vysoce odolná, což zvyšuje úroveň zabezpečení.
• Šité mimo filtr, což eliminuje riziko netěsnosti.
• Ergonomické.

PRO MODELY 5221 i 5321
• Nejvyšší úroveň přizpůsobení k uživateli díky nastavitelné čelence. K dispozici
ve velikostech M, L a XL.
• Plné obličejové těsnění WilltechTM zvyšující úroveň uživatelského komfortu.

Ref.č.
10 055 80
10 051 13

Název
Honeywell 5110

Velikost
M/L
XL

Klasifikace

Výdechový
ventil

Těsnění

Hlavové pásky

Balení

NPF

APF

FFP1 NR* D**

NE

Nosní

Elastické

20

4

4

10 055 82

Honeywell 5111

M/L

FFP1 NR D

ANO

Nosní

Elastické

20

4

4

10 055 84

Honeywell 5210

M/L

FFP2 NR D

NE

Nosní

Elastické

20

12

10

FFP2 NR D

ANO

Nosní

Elastické

10

12

10

FFP2 NR D

ANO

Plné

Nastavitelné

5

12

10

FFP3 NR D

ANO

Plné

Nastavitelné

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

Modely 5111 M / L, 5211 M / L a 5321 M / L jsou v souladu s ATEX 		

*NR = Jednosměnová -**D = Testována dolomitem

SÉRIE PREMIUM 4000
SKLÁDACÍ POLOMASKY, BALENÍ V JEDNOTLIVÝCH SÁČCÍCH
• Skládací masky balené v jednotlivých sáčcích pro hygienu.
Snadno použitelné.
• Lehké (7 g-14g), což zvyšuje komfort.
• Dávkovač.
• Jednotná elastická čelenka: Měkká, odolná, snadno se používá.
• Bez použití svorek (polomaska svařovaná), což zabraňuje riziku podráždění.
Výdechový
ventil

Těsnění

Hlavové pásky

Balení

NPF

APF

FFP1 NR* D**

NE

Nosní

Elastické

20

4

FFP1 NR D

ANO

Nosní

Elastické

10

4

FFP2 NR D

NE

Nosní

Elastické

20

12

FFP2 NR D

ANO

Nosní

Elastické

10

12

FFP3 NR D

ANO

Nosní

Elastické

10

50

4
4
10
10
20

Ref.č.

Název

Velikost

Klasifikace

10 056 05

Honeywell 4110

M/L

10 056 08

Honeywell 4111

M/L

10 056 11

Honeywell 4210

M/L

10 056 14

Honeywell 4211

M/L

10 056 30

Honeywell 4311

M/L

*NR = Jednosměnová -**D = Testována dolomitem
NPF Nominální ochranný faktor – teoretická úroveň ochrany polomasky, vypočtena na základě údajů získaných na základě výkonu, měřeno v laboratoři.
APF: Určený ochranný faktor je úroveň ochrany dýchacích cest na pracovišti, která musí být poskytnuta uživateli s využitím vhodné ochrany dýchacích cest.
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Ochrana dýchacích cest
Jednorázové polomasky

Série Comfort

SÉRIE 2000
SKLÁDACÍ POLOMASKA V JEDNOTLIVÉM SÁČKU
• Nízký nosní díl umožňuje dobrý výhled.
• Balící tvar: větší filtrační plocha a vyšší komfort.
• Bez použití svorek (polomaska svařovaná), což zabraňuje riziku podráždění.
• Barevný nosní pásek: snadné nastavení a rychlá identifikace úrovně ochrany.
• Těsnění Willtech™: hypoalergenní, proti pocení, lepší komfort při užívání.
• Jednotný sáček pro opakované použití chrání polomasku před zahájením
provozu a během přestávek.
• Bez PVC, silikonu, latexu a svorek: Ekologická.

Výdechový
ventil

Těsnění:
WilltechTM

Hlavové pásky

Balení

NPF

APF

NE

ANO

Elastické

25

4

4

ANO

ANO

Elastické

20

4

4

NE

ANO

Elastické

25

12

10

FFP2 NR D

ANO

ANO

Elastické

20

12

10

FFP3 NR D

ANO

ANO

Elastické

20

50

20

Ventil
výdechový

Těsnění

Hlavové pásky

Balení

NPF

APF
4

Ref.č.

Název

Velikost

Klasifikace

10 315 90

Honeywell 2110

M/L

FFP1 NR* D**

10 315 91

Honeywell 2111

M/L

FFP1 NR D

10 315 92

Honeywell 2210

M/L

FFP2 NR D

10 315 93

Honeywell 2211

M/L

10 315 94

Honeywell 2311

M/L

*NR = Jednosměnová -**D = Testováno dolomitem

SÉRIE COMFORT 5000
NEJLEPŠÍ KOMBINACE V OBLASTI VÝKONNOSTI VE
STANDARDNÍCH PRACOVNÍCH PODMÍNKÁCH
• Nosní výztuha: Lepší individuální přizpůsobení.
• Výdechový ventil vysoké výkonnosti: Zlepšení dýchání během
delší doby provozu.
• Dvojitě prošitá elastická čelenka: Odolná proti mnohočetnému
stahování, bez nutnosti dotýkáni filtrační oblasti.
• Unikátní těsnění navrženo speciálně pro nos: Dobré přizpůsobení
a pohodlné nošení po celý den.
• Hypoalergenní: Minimální riziko podráždění.

Ref.č.

Název

Velikost

Klasifikace

10 072 21

Honeywell 5185

M/L

FFP1 NR* D**

NE

Nosní

Elastické

20

4

10 072 22

Honeywell 5186

M/L

FFP1 NR D

ANO

Nosní

Elastické

20

4

4

10 072 23

Honeywell 5208

M/L

FFP2 NR D

NE

Nosní

Elastické

20

12

10

10 072 24

Honeywell 5209

M/L

FFP2 NR D

ANO

Nosní

Elastické

20

12

10

10 156 35

Honeywell 5311

M/L

FFP3 NR D

ANO

Nosní

Elastické

10

50

20

*NR = Jednosměnová -**D = Testována dolomitem
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Ochrana dýchacích cest
Jednorázové polomasky

Série Specialty

SÉRIE SPECIALTY 5000
ZVÝŠENÝ KOMFORT NOŠENÍ A IZOLACE OD NĚKTERÝCH VŮNÍ
• Předem tvarovaná nosní výztuha: Zvýšená úroveň bezpečnosti, rychlé nastavení.
• Těsnění Willtech™ s absorpčními vlastnostmi: Výjimečné pohodlí při nošení, minimalizující riziko
podráždění a zvýšení úrovně přizpůsobení na tvar obličeje.
•T
 ěsnění Willtech™ s povlakem a těsnicí pěnou: Zvýšení úrovně bezpečnosti.
• Velká vnitřní kapacita: Snadná manipulace maskou pro komunikaci.
• Tvarovaný kryt: Udrží tvar i po vystavení vlhkosti.
• Nízká hmotnost (10g až 28g), která minimalizuje únavu uživatele.
• Dvakrát prošitá elastická čelenka, velmi robustní: Lepší komfort nošení.
• Vysoce výkonný výdechový ventil: Vynikající úroveň odvodu vydechovaného vzduchu a tepla,
snadnější dýchání i při dlouhodobém používání.
• Membránový ventil plně chráněný před nárazy: Zvýšená úroveň bezpečnosti.
Pro model 5251:
• Nastavitelná čelenka: Snadné nastavení zvyšuje komfort nošení.
• Velikosti ML a XL: Lepší úroveň přizpůsobení a zvýšené pohodlí nošení.
• Celoobličejové těsnění Willtech™: Zvýšený komfort nošení.

Ref.č.

Název

Velikost

Klasifikace

10 055 91

Honeywell 5140

M/L

FFP1 NR* D** OV***

10 055 93

Honeywell 5141

M/L

FFP1 NR D OV
FFP2 NR D OV

10 055 95
10 051 22

Honeywell 5251

M/L
XL

Výdechový
ventil

Těsnění

Hlavové pásky

Balení

NPF

APF

NE

Nosní

Elastické

20

4

4

ANO

Nosní

Elastické

20

4

4

ANO

Plné

Nastavitelné

5

12

10

10 055 98

Honeywell 5161

M/L

FFP1 NR D AV****

ANO

Nosní

Elastické

20

4

4

10 056 00

Honeywell 5261

M/L

FFP2 NR D AV

ANO

Nosní

Elastické

20

12

10

*NR = Jednosměnová -**D = Testována dolomitovým prachem – OV = organické výpary ***-****AV =kyselé páry.

Economy Série

Jednorázové polomasky
SÉRIE SUPERONE
EKONOMICKÉ, JEDNODUCHÉ A ÚČINNÉ
• Jedinečný design a tvar.
• Předem tvarovaný štít: Tuhá polomaska: Tvar polomasky je zachován v průběhu provozu, což
zvyšuje komfort.
• Vnitřní kapacita: Usnadněná komunikace, žádný tlak na tvář, což zvyšuje komfort.
• Vnitřní povlak, extrémně lehký a měkký: Měkký a příjemný pocit, zabraňuje podráždění a zvyšuje
pohodlí, snadné dýchání a vynikající přizpůsobení.
• Předem tvarovaná horní část v blízkosti obrysu nosu: Rychlé a snadné nastavení, vysoká účinnost
a úroveň zabezpečení, vhodné pro všechny tvary obličeje.
• Pohyblivý nosní prvek: Kompatibilní s brýlemi, poskytuje vynikající viditelnost.
• Výdechový ventil vysoké výkonnosti: Nízký dýchací odpor, vnitřek polomasky je chladnější, což
zvyšuje pohodlí a přizpůsobení.
• Zabezpečení membrány ventilu zpředu: Minimalizuje potenciální poškození a prosakování, což
zvyšuje úroveň zabezpečení.

Výdechový
ventil

Hlavové pásky

Balení

NPF

APF

NE

Elastické

30

4

4

ANO

Elastické

20

4

4

NE

Elastické

30

12

10

FFP2 NR D

ANO

Elastické

20

12

10

FFP3 NR D

NE

Elastické

30

50

20

FFP3 NR D

ANO

Elastické

20

50

20

Ref.č.

Název

Klasifikace

10 132 03

Honeywell SuperOne 3203

FFP1 NR* D**

10 132 04

Honeywell SuperOne 3204

FFP1 NR D

10 132 05

Honeywell SuperOne 3205

FFP2 NR D

10 132 06

Honeywell SuperOne 3206

10 325 01

Honeywell SuperOne 3207

10 325 02

Honeywell SuperOne 3208

*NR = Jednosměnová -**D = Testována dolomitem
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Ochrana dýchacích cest
Dýchací polomasky k opakovanému použití 1 třídy a celoobličejové masky - systém Click-Fit
Honeywell Safety Products nabízí ucelenou řadu jednoduchých nebo dvojitých absorbérů,
polomasky a celoobličejové masky. Vyrobené ze silikonu nebo elastomeru, jsou pohodlné, snadné v
provozu a upravené pro širokou škálu aplikací.

VALUAIR
JEDNODUCHOST A PEVNOST
• Ergonomické a měkké pouzdro z termoplastického elastomeru poskytuje optimální komfort provozu.
• Čtyřbodové upevnění zajišťuje správné polohování masky.
• Vybaveno montážním systémem filtračních vložek Click-Fit.
Oblast použití
• Stavebnictví: Broušení, omítání, utírání, malování.
• Strojírenství: Obrábění.
• Malování: Ochrana proti prachu v závodě.
• Chov zvířat a zahradnictví: Příprava stříkaných směsí, distribuce pesticidů / herbicidů.

Technická specifikace
Dvojitý filtrační systém

Upevnění Click-Fit

Upevnění

Jednotné, čtyřbodové upevnění

Celoobličejový štít

Termoplastický elastomer

Obličejové těsnění

Zaoblené a měkké hrany masky

Standard

EN 140

Pro plyny a páry, NPF 50 – APF 10
Pro pevné částice P3: NPF 50 – APF 20
Pro plyny P3: NPF 50 – APF 10
Pro absorbéry 1 třídy: 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)

Ref.č.

Název

Velikost

Hmotnost

10 015 73

Valuair

M

109g

10 015 74

Valuair

L

113g

PREMIER
ZVÝŠENÉ POHODLÍ A DLOUHODOBÁ OCHRANA
• Snadné použití díky silikonovému pouzdru.
• Upevnění zajištující pohodlí během dlouhých pracovních směn.
• Vybaveno montážním systémem filtračních vložek Click-Fit.
Použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce
s práškovitými látkami, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami bez rizika postřiku (detekce plynů).

Technická specifikace
Dvojitý filtrační systém

Upevnění Click-Fit

Upevnění

Jednotné, čtyřbodové upevnění s páskem na krk

Celoobličejový štít

Silikon

Obličejové těsnění

Zaoblené a měkké hrany masky

Standard

EN 140

Ref.č.

Název

Velikost

Hmotnost

10 015 75

Premier

M

140g

10 015 76

Premier

L

145g
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Ochrana dýchacích cest
Dýchací polomasky k opakovanému použití 1 třídy a celoobličejové masky - systém Click-Fit

MX/PF 950
BEZKONKURENČNÍ KOMFORT BEZ OHLEDU NA TVAR OBLIČEJE A PRODLOUŽENÁ
OCHRANA
• Trojité obličejové těsnění poskytuje optimální těsnost a ochranu.
• Upevnění zajištující pohodlí během dlouhých pracovních směn.
• Vybaveno montážním systémem filtračních vložek Click-Fit.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami bez rizika postřiků (detekce plynu).
Technická specifikace
Dvojitý filtrační systém

Upevnění Click-Fit

Upevnění

Jednotné, čtyřbodové upevnění s páskem na krk

Celoobličejový štít

Silikon

Obličejové těsnění (9)

Velké velikosti obličejového těsnění (trojitý kontakt)

Standard

EN 140

Pro plyny a páry: NPF 50 – APF 10*

Ref.č.

Název

Velikost

Hmotnost

10 015 58

MX/PF F950

M

220g

Pro pevné částice P3: NPF 50 – APF 20
Pro plyny P3: NPF 50 – APF 10*
*Pro absorbéry 1 třídy : 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)
*Pro absorbéry 2 třídy : 10 nebo do
5000 ppm (platí nižší hodnota)

OPTIFIT TWIN
OPTIMÁLNÍ KOMFORT PŘI DÝCHÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ DLOUHOU PRÁCI S VYUŽITÍM
CELOOBLIČEJOVÉ MASKY
• Silikonová obličejová část a ergonomický design pro optimální přízpůsobení.
• Široké zorné pole díky panoramatickému zorníku.
• Montážní systém filtračních vložek Click-Fit.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s práškovitými
látkami ohrožujícími podráždění kůžie a očí, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami s rizikem postřiků (detekce plynů), odběr
vzorků chemických látek.
• Strojírenství, automobilový průmysl: Použití barev a rozpouštědel, které mohou způsobit podráždění
kůže a očí.
• Chemický průmysl: Výroba nátěrových hmot, rozpouštědel, nebezpečných produktů.

Ref.č.

Název

Velikost

Hmotnost

Šířka x výška

Pro plyny a páry: NPF 2000 – APF 20*

17 152 41

Optifit Twin

M

113g

152,6 x 190,7mm

20 Pro pevné částice P3: NPF 2000 – APF 40

17 152 51

Optifit Twin

L

140g

161,0 x 204,1mm

Pro plyny P3: NPF 2000 – APF 20*

17 152 31

Optifit Twin

S

124,5 x 177,7 mm

Pro absorbéry 1 třídy : 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)

Technická specifikace
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Obličejová část

Silikon

Zorník

Polykarbonát

Upevnění

Nastavitelné pětibodové upevnění

Komunikační membrána

Integrovaná (plast)

Dvojitý filtrační systém

Upevnění Click-Fit

Používání kontaktních
čoček

Možné

Standard

EN136

Pro absorbéry 2 třídy: 10 do 5000 ppm
(platí nižší hodnota)

www.honeywellsafety.com

Ochrana dýchacích cest
Dýchací polomasky k opakovanému použití 1 třídy a celoobličejové masky - systém Click-Fit

FILTRY / ABSORBÉRY / KOMBINOVANÉ FILTRY:
ŠIROKÁ NABÍDKA FILTRŮ BRÁNÍCÍCH PŘED PEVNÝMI ČÁSTICEMI A/NEBO PLYNY /
VÝPARY
• Široké zorné pole, vzhledem k umístění ve spodní části a ergonomické konstrukci.
• Optimální pohodlí při dýchání, a to díky velké ploše výměníku okolního vzduchu (dva filtry).
• Systém Click-Fit zajišťuje vynikající ochranu.
Oblast použití
• Pro použití s polomaskami a maskami:
VALUAIR
• Stavebnictví: Broušení, omítání, utírání, malování.
• Strojírenství: obrábění.
• Malování: Ochrana proti prachu v závodě.
• Chov zvířat a zahradnictví: Příprava stříkaných směsí, distribuce pesticidů / herbicidů.
PREMIER
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami bez rizika postřiků (detekce plynů).
MX/PF
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami bez rizika postřiků (detekce plynu).
CELOOBLIČEJOVÉ MASKY OPTIFIT TWIN
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami ohrožujícími podráždění kůže a očí, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami s rizikem postřiku (detekce plynů), odběr
vzorků chemických látek.
• Strojírenství, automobilový průmysl: Použití barev a rozpouštědel, které mohou způsobit podráždění
kůže a očí.
• Chemický průmysl: Výroba nátěrových hmot, rozpouštědel, nebezpečných produktů.

Technická specifikace
Pouzdro

Plast

Konektor

Click-Fit

Zabezpečení

Pevné částice a / nebo plyn / páry

Standardy

EN 14387, EN143

Popis

Balení

10 016 19

A1

Obal 10 ks

10 016 20

A1P3

Obal 6 ks

10 015 77

A2

Obal 10 ks

10 015 83

A2P3

Obal 6 ks

10 015 81

ABEK1

Obal 10 ks

10 015 87

ABEK1P3

Obal 6 ks

Ref.č.

Kód

10 028 00

Předfiltry P1

Obal 20 ks

10 028 01

Předfiltry P2

Obal 20 ks

10 035 29

P3 (LP)

Obal 10 ks

10 015 90

Kryt předfiltru P1/P2

Obal 20 ks

www.honeywellsafety.com

69

Ochrana dýchacích cest
Dýchací polomasky k opakovanému použití 1 třídy a celoobličejové masky - série N

N5500
JEDNODUCHOST A PEVNOST
• Pružná a odolná, vyrobená z elastomeru.
• Snadné použití: Ergonomický design a lepší systém odpružení přesně sladěný k vrcholu hlavy
zajišťuje vynikající komfort provozu.
• Vybavená dvojitě upevněným filtrem, třída 1, absorbéry série N.
Oblast použití
• Stavebnictví: Broušení, omítání, utírání, malování.
• Strojírenství: Obrábění.
• Malování: Ochrana proti prachu v závodě.
• Chov zvířat a zahradnictví: Příprava stříkaných směsí, distribuce pesticidů / herbicidů.
Pro plyny a páry: NPF 50 – APF 10*

Technická specifikace

Pro pevné částice P3: NPF 50 – APF 20

Dvojitý filtrační systém

Upevnění: „SÉRIE N”

Upevnění

Jednotné čtyřbodové upevnění s páskem na krk

Celoobličejový štít

Elastický elastomer

Obličejové těsnění

Zaoblené a měkké hrany masky

Standard

EN 140

Pro plyny P3: NPF 50 – APF 10*

*Pro absorbéry 2 třídy: 10 do
5000 ppm (platí nižší hodnota)

Ref.č.

Popis

Materiál

N65550031

N5500, Velikost S

Elastomer

N65550032

N5500, Velikost M

Elastomer

N65550033

N5500, Velikost L

Elastomer

N7700
OPTIMÁLNÍ POHODLÍ A OCHRANA
• Měkká a odolná polomaska z lékařského silikonu pro optimální přizpůsobení.
• Snadné použití: Ergonomický design a lepší systém odpružení přesně sladěný k vrcholu hlavy, což
zajišťuje vynikající komfort provozu.
• Vybavená dvojitě upevněným filtrem, třída 1, absorbéry série N.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl, práce s chemickými látkami bez rizika postřiků (detekce plynu).
Technická specifikace
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*Pro absorbéry 1 třídy: 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)

Dvojitý filtrační systém

Upevnění: „SÉRIE N”

Upevnění

Jednotné, čtyřbodové upevnění s páskem na krk

Celoobličejový prvek

Nerozložitelný silikon

Obličejové těsnění

Zaoblené a měkké hrany masky

Standard

EN 140
Ref.č.

Popis

Materiál

N65770031

N7700, Velikost S

Silikon

N65770032

N7700, Velikost M

Silikon

N65770033

N7700, Velikost L

Silikon

www.honeywellsafety.com

Ochrana dýchacích cest
Dýchací polomasky k opakovanému použití 1 třídy a celoobličejové masky - série N

N 5400
JEDNODUCHOST A PEVNOST
• Lehká celoobličejová maska, měkká a pružná: Čtyřpáskové upevnění a dvojitý konektor filtru pro 1
třídu série N.
• Snadné použití: Poskytuje perfektní přizpůsobení.
• Vysoká odolnost proti chemikáliím.
•P
 olykarbonátový zorník: Úprava k zabránění poškrábání, zajišťuje odolnost proti nárazu, zorné pole 200˚.
Oblast použití
•L
 aboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami ohrožujícími podrážděním kůže a očí, čisté místnosti.
•R
 opný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami s rizikem postřiků (detekce plynů), odběr
vzorků chemických látek.
•S
 trojírenství, automobilový průmysl: Použití barev a rozpouštědel, které mohou způsobit podráždění
kůže a očí.
• Chemický průmysl: Výroba nátěrových hmot, rozpouštědel, nebezpečných produktů.

Pro plyny a páry: NPF 2000 – APF 20*
Pro pevné částice P3: NPF 2000 – APF 40
Pro plyny P3: NPF 2000 – APF 20*
Pro absorbéry 1 třídy: 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)
Pro absorbéry 2 třídy: 10 do
5000 ppm (platí nižší hodnota)

Technická specifikace
Obličejová část

Elastomer

Zorník

Polykarbonát

Upevnění

Nastavitelné čtyřbodové upevnění

Dvojitý filtrační systém

Konektory „ série N”

Používání kontaktních čoček

Možné

Standard

EN136

Ref.č.

Popis

Materiál

N65754101

N5400

Elastomer

FILTRY / ABSORBÉRY / KOMBINOVANÉ FILTRY SÉRIE N
ŠIROKÁ NABÍDKA FILTRŮ BRÁNÍCÍCH PŘED PEVNÝMI ČÁSTICEMI A/NEBO PLYNY /
VÝPARY
•V
 ložky 1 třídy byly navrženy pro provoz se sérií N: Masky a celoobličejové masky 1 třídy (N5500,
N7700, N5400). Široký sortiment vložek s plastovými kryty a jednotným závitovým vnitřním
konektorem.
Popis

Ref.č.

Popis

Ref.č.

Prachové filtry

Absorbéry

N06575008

P3

N06575001L

A1

N7500P3

Kulatý filtr P3

N06575003L

ABE1

N7500P3O

Kulatý filtr P3O

N06575004L

K1

N06575035

Kulatý adaptér filtru

N06575009L

ABEK1

Předfiltr
N06575006

Kombinované filtry
Předfiltr

N06575081L

A1P3

N06575084L

K1P3

N06575083L

ABE1P3

N06575089L

ABEK1P3

www.honeywellsafety.com
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Ochrana dýchacích cest
Dýchací polomasky k opakovanému použití 2 třídy a celoobličejové masky
- systém konektorů Rd40

N7700 – TŘÍDA 2
OPTIMÁLNÍ POHODLÍ A OCHRANA
• Měkké a odolné silikonové skládací polomasky, nerozložitelné, optimálně přizpůsobené.
• Snadné použití: Ergonomický design a lepší systém odpružení přesně sladěný k vrcholu hlavy, což
zajišťuje vynikající komfort provozu.
• Závitové konektory DIN pro absorbéry 2 třídy.

Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami bez rizika postřiků (detekce plynu).

Technická specifikace
Obličejová část
Upevnění
Systém jednotného filtru
Standard

Silikon
Jednotné čtyřbodové upevnění s páskem na krk
Konektor „RD40”, maximální hmotnost absorbéru: < 300g
EN140

Pro plyny a páry: NPF 50 – APF 10*
Pro pevné částice P3: NPF 50 – APF 20
Pro plyny P3: NPF 50 – APF 10*

Ref.č.

Popis

Materiál

*Pro absorbéry 1 třídy: 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)

N65770015

N7700, Velikost M

Silikon

*Pro absorbéry 2 třídy: 10 nebo do 5000 ppm

N65770016

N7700, Velikost L

Silikon

N5400 – TŘÍDA 2
JEDNODUCHÉ, SPOLEHLIVÉ A ODOLNÉ
• Lehká maska s elastomeru nebo silikonu, měkká a pružná s upevněním na hlavu skládajícím se ze
čtyř nebo pěti pásků.
• Snadné použití: Poskytuje perfektní přizpůsobení.
• Vysoká odolnost proti chemikáliím.
• Zesílený polykarbonátový zorník odolný proti nárazu a poškrábání zajišťuje zorné pole 200°.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami bez rizika postřiků (detekce plynu).

Technická specifikace

Komunikační membrána
Systém jednotného filtru

Silikon anebo elastomer
Polykarbonát
Nastavitelné čtyřbodové upevnění (elastomerová verze), nebo pětibodové
(silikonová verze)
Integrovaná (plast)
Konektor Rd40

Používání kontaktních čoček

Možné

Standard

EN136

Obličejová část
Zorník
Upevnění
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Pro plyny a páry: NPF 2000 – APF 20*
Pro pevné částice P3: NPF 2000 – APF 40
Pro plyny P3: NPF 2000 – APF 20*
Pro absorbéry 1 třídy: 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)
Pro absorbéry 2 třídy: 10 do
5000 ppm (platí nižší hodnota)

Ref.č.

Popis

Materiál

N65754201

N5400

Elastomer

N65754301

N5400

Silikon

www.honeywellsafety.com

Ochrana dýchacích cest
Dýchací polomasky k opakovanému použití 2 třídy a celoobličejové masky
- systém konektorů Rd40
OPTIFIT SINGLE
KOMFORT A ŠIROKÉ ZORNÉ POLE PŘI DLOUHODOBÉ PRÁCI
• Ergonomická obličejová část: Vyrobená ze silikonu, optimální přizpůsobení.
• Široké zorné pole díky panoramatickému zorníku.
• Snadná montáž a demontáž: Snadné čištění a údržba.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s
práškovitými látkami ohrožujícími podráždění kůže a očí, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami s rizikem postřiků (detekce plynů), odběr
vzorků chemických látek.
• Strojírenství, automobilový průmysl: Použití barev a rozpouštědel, které mohou způsobit podráždění
kůže a očí.
• Chemický průmysl: Výroba nátěrových hmot, rozpouštědel, nebezpečných produktů.
Technická specifikace
Obličejová část
Zorník
Upevnění
Komunikační membrána
Systém jednotného filtru
Pásek na krk

Silikon
Polykarbonát
Nastavitelné pětibodové upevnění
Integrovaná (plast)
Konektor Rd 40
Ohnivzdorná bavlna

Používání kontaktních čoček

Možné

Standard

EN 136
Ref.č.
17 150 11
17 150 21

Hmotnost
580g
580g

Pro plyny a páry: NPF 2000 – APF 20*
Pro pevné částice P3: NPF 2000 – APF 40
Pro plyny P3: NPF 2000 – APF 20*

Název
Optifit
Optifit

Barva

Velikost
M
L

Absorbéry 1 třídy 10 nebo do
1000 ppm (platí nižší hodnota)
Pro absorbéry 2 třídy: 10 do
5000 ppm (platí nižší hodnota)

PANORAMASQUE
VZOR VÝKONNOSTI A POHODLÍ
• Široká a flexibilní obličejová část pro optimální utěsnění.
• Pětibodové upevnění poskytuje vynikající stabilitu masky na tváři.
• Široký zorník pro lepší ochranu a výhled.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Vystavení aerosolům obsahujícím bakterie nebo viry, práce s práškovitými
látkami ohrožujícími podráždění kůže a očí, čisté místnosti.
• Ropný a plynový průmysl: Práce s chemickými látkami s rizikem postříku (detekce plynů), odběr
vzorků chemických látek.
• Strojírenství, automobilový průmysl: Použití barev a rozpouštědel, které mohou způsobit
podráždění kůže a očí.
• Chemický průmysl: Výroba nátěrových hmot, rozpouštědel, nebezpečných produktů.
Technická specifikace
Obličejová část
Zorník
Upevnění
Komunikační membrána
Systém jednotného filtru
Pásek na krk
Používání kontaktních
čoček
Hmotnost
Standard
Ref.č.
17 103 94
17 109 87
17 103 95
17 110 00
17 110 01
17 109 80

K dispozici verze ze silikonu nebo EPDM (elastomeru)
Dostupné zorníky z polykarbonátu, metakrylátu, materiálů poskytujícího ochranu proti chlóru
a rozpouštědlům a z vrstveného skla
Nastavitelné pětibodové upevnění
K dispozici na přání (kov)
Konektor Rd 40
Ohnivzdorná bavlna
Možné
530g
EN 136

Popis
Panoramasque z černého EPDM (elastomer) s zorníkem PMMA (metakrylát)
Panoramasque ze žlutého silikonu se zorníkem PMMA (methakrylát) a membránou umožňující komunikaci
Panoramasque z černého silikonu se zorníkem PMMA (methakrylát) a membránou umožňující komunikaci
Panoramasque z černého silikonu se zorníkem PMMA (methakrylát) s zorníkem odolným proti chlóru a rozpouštědlům
Panoramasque z černého EPDM (elastomer) s zorníkem z vrstveného skla
Panoramasque z černého EPDM (elastomer) s zorníkem PMMA (metakrylát)

www.honeywellsafety.com

Po údržbě masky zkontrolujte
její těsnost pomocí testovací
sady Honeywell nebo jiného
odborného testovacího zařízení.
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Ochrana dýchacích cest
Absorbéry / kombinované filtry 2 třídy - Rd40 systém konektorů
Komplexní nabídka účinných absorbérů, plastových a hliníkových kombinovaných filtrů, které jsou vhodné pro různé aplikace

HLINÍKOVÉ ABSORBÉRY
VYSOCE KVALITNÍ ABSORBÉRY RD40
• Vysoce výkonná filtrace plynů a částic na úrovni přesahující požadavky CE: Poskytuje dlouhou filtraci na
velmi dobré úrovni.
• Odborná struktura vložky: Poskytuje nižší odpor při dýchání a zvyšuje komfort používání.
• Přizpůsobení konstrukce: Čištění zorného pole.
• Jeden obal: Lepší úroveň ochrany.
• Ochranné kryty: Pro skladování až do šesti měsíců.
• Dodává se se dvěma těsnícími zátkami pro bezpečné skladování.
Technická specifikace
Pouzdro

Hliník

Systém konektorů

Rd40

Zabezpečení

Pevné částice a / nebo plyn / páry

Standardy

EN 14387, EN 143
Popis

Ref.č.

17 850 10

Ref.č.

Kód

A2

17 840 00

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

17 850 60

E2

17 850 19

A2B2E2K2Hg P3

17 830 60

E2 P3

17 850 80

K2 (250)

17 810 80

K2 (450)

17 830 80

K2 P3

Kód

Popis

PLASTOVÉ ABSORBÉRY
STANDARD PRO ABSORBÉRY RD40
• Lepší komfort při užívání.
• Vhodné pro použití v oblastech ATEX nebo v jaderném průmyslu.
• Vysoce výkonná filtrace plynů a částic na úrovni přesahující požadavky CE: Poskytuje dlouhou filtraci na
velmi dobré úrovni.
• Odborná struktura vložky: Poskytuje nižší odpor při dýchání a zvyšuje komfort používání.
• Přizpůsobení konstrukce: Čištění zorného pole.
• Bezpečné skladování: Mezi obdobími provozu (kryt).
Technická specifikace
Pouzdro

Plast

Systém konektorů

Rd40

Zabezpečení

Pevné částice a / nebo plyn / páry

Standardy

EN 14387, EN143

Ref.č.
17 880 00
17 880 05
17 880 75
17 880 70
17 880 10
17 880 15
17 880 20
17 880 25
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Kód

Popis
A2
A2P3
A2B2
A2B2P3
B2
B2P3
K2
K2P3

Ref.č.
17 881 50
17 881 45
17 881 55
17 881 61
17 881 66
17 860 00

Kód

www.honeywellsafety.com

Popis
A2B2E2K2
A2B2E2K1P3
A2B2E2K2P3
AX
AXP3
P3 – TM3/TM2P/TH2

Ochrana dýchacích cest
Doplňky

JEDNORÁZOVÉ ZORNÍKY, KONZERVACE A OCHRANNÉ FOLIE
Ref.č.

Název

Balení

17 100 88

Obal na 20 ks vyměnitelných zorníků pro Panoramasque 20 ks

20 ks

1 7101 74

Balení 25 vyměnitelných zorníků Optifit 25 kusů

25 ks

N80836A

Balení 15 vyměnitelných zorníků pro obličejové masky N5400 15 ks

15 ks

17 725 25

Krabice X Balení Kus

ks

17 725 26

Krabice X Balení,snadná dekontaminace, Kus

ks

30 223 00-STD

Obruba zorníku Pano / Optifit (předpis vyžadován)

ks

KONZERVACE
Ref.č.

Název

Balení

17 266 02

Čisticí ubrousky na masky a polomasky

17 790 65

Čisticí prostředek PPE USA (5l, nebo jen něco málo přes 1 galon)

ks

17 790 61

Byreta k zorníku ALTUSIL

ks

www.honeywellsafety.com

100 ks
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Ochrana dýchacích cest
Únikové / evakuační vybavení
Kompaktní: Evakuační masky nebo kukly pro firmy v chemickém a petrochemickém průmyslu

EVAMASQUE DIN
FILTRAČNÍ DÝCHACÍ POLOMASKA POSKYTUJÍCÍ 15 MINUT DÝCHÁNÍ BĚHEM
EVAKUACE Z CHEMICKY KONTAMINOVANÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Pohodlná a jednoduchá: Bezpečná.
• Kompaktní a lehká: Pro nošení na pásku.
• Svoboda pohledu.
• Možnost skladování až dvanáct let (4 roky bez servisu nebo dvě výměny filtru při maximální době
skladování).
Oblast použití
• Nouzová evakuace v ropném a plynárenském průmyslu, chemický průmysl (bez rizika postříku).
Technická specifikace

Zabezpečení

Tvarovaná polomaska s černým EPDM (elastomer), elastomerové upevnění, silikonové a
neoprenové ventily
ABEK

Balení

Jednotný obal - bezpečnostní krabice

Standardy

DIN 58647-7

Materiál

Ref.č.

Název

17 285 70

Maska celoobličejová EVAMASQUE s absorbérem

17 285 71

Souprava na údržbu

17 799 93

Ochranné pouzdro (se sponou na opasek a páskou)

17 288 21

Samolepicí páska - 50 metrů, nebo 164 ft (umožňuje zachovat asi 90 položek)

17 285 02

EVAMASQUE s pružnou páskou na hlavu (bez absorbéru)

OPENGO
KOMPAKTNÍ A SNADNO POUŽITELNÁ ÚNIKOVÁ KUKLA POUŽÍVÁNA V CHEMICKY KONTAMINOVANÉM ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
• Lehký pytel: Maximální pohodlí během dlouhých pracovních směn.
• Obal z hliníku: Zajišťuje bezpečné skladování.
• Velký zorník a snadno viditelná kukla: Poskytují bezpečnou evakuaci.
Oblast použití
• Ropný a plynárenský průmysl: Nouzová evakuace v případě mimořádných událostí s vystoupením
chemických látek bez rizika postřiků (kůže a očí).
Technická specifikace
Barva
Upevnění
Těsnění krku
Zorník
Zabezpečení
Balení
Standardy
Ref.č.
17 288 06
17 288 07
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Zřetelně viditelná kukla s dvěma reflexními pruhy
Dvě velké pružné pásky
Tvarovaný elastomer
Velký panoramatický zorník
Dostupné verze: ABEK, ABEK1 P3 a IPR
Kompaktní taška s hliníkovým sáčkem uvnitř
EN 140, EN 14387
Název
Opengo s absorbérem ABEK1 P3
Opengo s absorbéremIPR D91

Balení
Dodává se v přenosné tašce
Dodává se v přenosné tašce

www.honeywellsafety.com

Ochrana dýchacích cest

Systémy s nuceným
oběhem vzduchu (PAPR)
Honeywell Safety Products nabízí široký sortiment certifikovaného pohaněného vybavení pro ochranu dýchacích cest,
které se snadno používá a je kompatibilní s normami EN 12941 a EN12942; zařízení je k dispozici s celou řadou prvků,
které chrání obličej a filtry RD40 **

TURBOVISOR MV
KOMPLEXNÍ SADA PRO ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍHO KOMFORTU A OCHRANY
PROTI PEVNÝM ČÁSTICÍM
• Lehké a jednoduché.
• Široké zorné pole díky velkému zorníku.
Oblast použití
• Farmaceutický průmysl: Práce s práškovými komponenty, aktivními komponenty atd.
• Potravinářský průmysl: Práce s alergenními látkami (koření, mouka, pyl atd.)
• Metalurgie a zpracování oceli: Řezání, broušení, tvarování, leštění atd.
• Dřevo: Řezání, hlazení / leštění atd.
Technická specifikace
Pokrývka hlavy

Lehká

Zorník

Z polykarbonátu nebo z acetátového vlákna

Životnost baterie

6 hodin anebo 8 hodin (v závislosti na verzi)

Standardy

EN 146, EN 166

Úroveň ochrany

TH2, NPF20

Ref.č. pro ostatní země
10 017 69
10 017 71

Název
Komplexní sada Turbovisor VN 8 hodin se skládá z kukly s polykarbonátovým zorníkem, dvou krytů zorníku, jednoho bavlněného krčního válce,
jednoho těsnění obličeje (netkaná textilie), jednoho pohonu, jedné baterie (8 hodin) k upevnění kolem pasu, jedné nabíječky, jednoho hlavního filtru
TH2 + jednoho předfiltru disku testujícího průtokovou rychlost.
Komplexní sada Turbovisor VN 6 hodin se skládá z kukly s polykarbonátovým zorníkem, dvou krytů zorníku, jednoho bavlněného krčního válce,
jednoho těsnění obličeje (netkaná textilie), jednoho pohonu, jedné baterie (6 hodin provozu) k upevnění na hlavě, jedné nabíječky, jednoho hlavního
filtru TH2 + jednoho předfiltru disku testujícího průtokovou rychlost.

www.honeywellsafety.com
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Ochrana dýchacích cest
Systémy s nuceným oběhem vzduchu (PAPR)

COMPACT AIR®
JEDNODUCHÝ, SPOLEHLIVÝ A PEVNÝ PŘÍSTROJ NA PODPORU DÝCHÁNÍ
• Systém Compact Air je už mnoho let známý a uznávaný, považovaný za jeden z nejspolehlivějších
a nejpohodlnějších systémů dostupných na trhu. Systém je dostupný s hadicí vybavenou
bajonetovým konektorem nebo DIN konektorem.
Oblast použití
•F
 armaceutický a chemický průmysl, potravinářský průmysl, hutní, ocelářský, automobilový
průmysl.
Technická specifikace
Minimální průtok vzduchu

150l (39,63galonů) / min

Baterie

Dobíjitelný NiMh

Pracovní doba

8 hodin*

Doba nabíjení

10 hodin

Alarm

Ne

Hmotnost
Filtr
Standardy

Ref.č.

Popis

1350 g/48 oz.

A150102-00

Třída 2 - P3, A2P, AB2P, ABEK2P, ABEK2HgP
EN12941 pro prostředky na ochranu dýchacích cest (kukly)
EEN12942 pro prostředky na ochranu dýchacích cest (masky)

Compact Air®
s bajonetovým konektorem (kukly)

A150103-00

Compact Air®
se závitovým konektorem DIN

* V závislosti na kombinaci filtru / obličejového štítu

COMPACT AIR® 200
BEZPEČNOST, POHODLÍ A PRUŽNOST
• Compact Air ® 200 je poháněný systém přívodu vzduchu vyvinutý s cílem zajistit ochranu proti
plynům, parám a pevným částicím v závislosti na filtračním prvku, který je nainstalován.
• Systém se skládá: Z dýchacího modulu a baterie, nabíječky, dýchací hadice, nylonového pásu a
průtokoměru.
• K dispozici s bajonetovým závitovým konektorem nebo DIN konektorem.
• Tři různé alarmy (zvukový, vizuální a vibrační) informují uživatele, kdy úroveň nabití baterie dosáhne
10%; další alarm signalizuje zablokované nebo ucpané filtry.
• Lithium-iontová baterie zajišťuje dlouhou životnost.
• Výběr z 16 obličejových prvků: Poskytuje široký rozsah použití.
• Nylonový pás nebo PVC: V závislosti na provozních podmínkách (např. dekontaminace zařízení).
Oblast použití
• Automobilový průmysl, farmaceutický průmysl, chemický a svařování
Technická specifikace
Popis

A150401

Compact Air 200 – s bajonetovým
konektorem pro kuklu

A150400

Compact Air 200 – v závitové
verzi DIN pro masky

A160684

Pás z PVC pro snadnou
dekontaminace

170L (45 amerických galonů) / min

Baterie

Lithium-iontová, dobíjecí

Pracovní doba

8 hodin*

Doba nabíjení

8 hodin

Alarm

Tři alarmy (zvukový, vizuální a vibrační)

Hmotnost (bez filtrů)

1005 g (48 oz.)

Filtr

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

A160696

Pás a opěrák

Standardy

EN12941 pro prostředky na ochranu dýchacích orgánů (kukly / svařovací
přilby)
EN12942 pro prostředky na ochranu dýchacích orgánů (masky)

A161356

Bajonetová hadice 970 mm

CA222EU

Dobíjecí lithium-iontová baterie

A161301-10

Ochranné kryty dýchacích hadic 10 prvků

* V závislosti na kombinaci filtru / obličejového štítu
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Ref.č.

Průtok vzduchu
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Ochrana dýchacích cest
Kukly PAPR a svářečské přilby
Všechny kukly jsou k dispozici s příslušenstvím / náhradními díly, jako jsou čelenky
zabraňující pocení, obličejové těsnění a jeden zorník kompatibilní s PAPR, AirBelt EPDP,
Compact Air, Compact Air 200 podle konfigurační tabulky.

PRIMAIR
LEHKÉ A JEDNODUCHÉ
• Široké zorné pole.
• Nastavitelná konstrukce.
• Výměnné horní části.
• Trubky k opakovanému použití (snížení nákladů).
•H
 adice pro přívod vzduchu k zorníku: Zabraňuje odpařování, nasměruje chladný vzduch směrem k
hlavě uživatele.
• Extrémně lehká, částečně k opakovanému použití, kukla: Navržena pro široký rozsah použití.
Jednorázový prvek má povlak Tyvek, který poskytuje vysokou odolnost vůči chemikáliím.
• Snadná výměna: Pomocí dvou tlačítek na stranách.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl a lehký průmysl.
Ref.č.

Popis
Primair -VL

A114110

Norma
EN12941

Jednorázová fólie na
zorník 5 prvků

A160252

Třída

NPF

APF

TH2
(Compact Air 200) Airbelt

50

20

TH1
(Compact Air)

10

10

-

-

-

-

PRIMAIR PLUS
ŘEŠENÍ PRO FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL
• Široké zorné pole.
• Upevnění na hlavu poskytuje několik možností nastavení.
• Výměnné horní části.
• Výměnné upevnění na hlavu a trubky.
•H
 adice pro přívod vzduchu k zorníku: Zabraňuje zamlžování, nasměruje chladný vzduch směrem
k uživateli.
• Univerzální velikost: Chrání hlavu a ramena.
• Potažená verze: Navržena pro malování.
•F
 lexibilní kukla, částečně k opakovanému použití: Nastavitelná část na ochranu úst, mimořádně
lehká, určena pro širokou škálu aplikací.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl a lehký průmysl.
Ref.č.

Popis

Norma

Třída

NPF

APF

500
10
50

40
10
20

PA111EU

Kukla PRIMAIR PLUS s částí
na ochranu úst a upevněním

EN 12 941

TH 3 (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)
TH2 (Airbelt)

PA121EU

Kukla Primair Plus s částí
na ochranu úst a upevněním – potažená

EN 12 941

TH 3 (Compact Air 200)
TH1 (Compact Air)
TH2 (Airbelt)

500
10
50

40
10
20

PA112EU

Jednorázové kukly – 3 ks/obal

-

-

-

-

PA122EU

Potažené jednorázové kukly
– 3 ks/obal

-

-

-

-

www.honeywellsafety.com
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Ochrana dýchacích cest
Kukly PAPR a svářečské přilby

KOLIBRI
OCHRANA PROTI NÁRAZU
• Kompaktní konstrukce: Extrémně lehká a pohodlná.
• Centrální zorné pole snižuje odraz světla.
•T
 ěsnění obličeje, omyvatelné: Flexibilní, snadno vyměnitelné, poskytuje komfort.
• Jednorázová fólie na zorníkách: Umožňuje odstranění i během provozu.
•K
 ukla HDPE: Moderní a přitažlivá, lehká ochrana obličeje s pohodlnou těsnicí plochou z bavlny.
• J ednorázový zorník: Přizpůsobený hlavnímu zorníku, namontovaný na kuklu, chrání ji před
poškozením a / nebo nepřímým kontaktem.
•K
 onstrukce vybavena potní páskou: Nastavitelná šířka a výška pro optimální pohodlí.
• Těsnění obličejové části, omyvatelné: Poskytuje pohodlí a ochranu pro celý obličej.
Oblast použití
•M
 alování aut, hutnictví, leštění a broušení, práce s chemikáliemi a údržba

Norma

Třída

FNP

APF

Kolibri -VL

EN12941

TH1 Compact Air 200 /
Compact Air

10

10

A160730

100 jednorázových zorníků

-

-

-

-

A161472

10 konstrukčních prvků s čelenkami
absorbujícími pot

-

-

-

-

A160741

5 zorníků z acetatového vlákna

-

-

-

-

Ref.č.
A114102

Popis

JUNIOR A
DOSTUPNÉ VERZE POSKYTUJÍCÍ OPTIMÁLNÍ OCHRANU A ŠIROKÉ ZORNÉ POLE
•V
 elký jasný zorník: Propouští světlo a poskytuje velké zorné pole bez deformací.
• Chrání celý obličej: Včetně předního vychylovače a prvku zabezpečujícího bradu.
•T
 ěsnění obličejové části, omyvatelné, pružné, poskytuje pohodlí a ochranu pro celý obličej.
•S
 ystém jedné západky: Použití pružin pro jednorázové zorníky. Poskytuje snadnou instalaci
jednorázových zorníků, které chrání hlavní zorník před poškozením.
• Části z acetátových vláken: Plně transparentní poskytují vynikající viditelnost.
• Komfort a ochrana pro celý obličej.
• Volitelná pláštěnka: Chrání horní oblasti hlavy a krku od prachu a tekutin.
Oblast použití
• Malování, broušení, drcení, práce s chemikáliemi, údržba
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Ref.č.

Popis

Standard

Třída

NPF

APF

A114106

Junior A-VL

EN 12 941

TH1 Airbelt, Compact Air,
Compact Air 200

10

10

A160734

100 jednorázových zorníků

-

-

-

-

A160733

Pět zorníků

-

-

-

-

www.honeywellsafety.com

Ochrana dýchacích cest
Kukly PAPR a svářečské přilby

JUNIOR B, JUNIOR B COMBI
ŘEŠENÍ PRO CHEMICKÝ PRŮMYSL
• Flexibilní a lehká kukla: Polyuretanový plášť pokrývající hlavu, krk a ramena.
• Jednorázový zorník: Přizpůsobený hlavnímu zorníku chrání ji před poškozením.
• Odnímatelný popruh na krk, omyvatelný: Poskytuje vysokou úroveň ochrany.
• Kombinovaná verze: Obsahuje celoobličejovou bezpečnostní přilbu.
Oblast použití
• Chemický průmysl: Práce s chemickými látkami (kapalinami nebo prášky), údržba.
Ref.č.

Popis

Norma

Třída

NPF

APF

10
50

10
20

A114400

Junior B VL PU

EN12941

TH1 Compact Air TH2 Airbelt
oraz Compact Air 200

A114200

Junior B Combi VL PU

EN12941

TH1 Compact Air
TH2 Compact Air 200

10
50

10
20

A114201

Junior B Combi VL Neoprene

EN12941

TH1 Compact Air
TH2 Compact Air 200

10
50

10
20

A160730

100 zorníků na jedno použití (JA)

-

-

-

-

A160782

5 zorníků na jedno použití (JA)

-

-

-

-

A162876

Kukla PU

-

-

-

-

TIGERHOOD
VYSOCE EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO POUŽITÍ V NÁROČNÝCH
PRACOVNÍCH PROSTŘEDÍCH
• Lehká svařovací maska: Klasický pásek 3C poskytující stabilitu.
• Odolná a spolehlivá: Zajišťuje delší životnost.
• Kvalitní materiál: Vyšší úroveň ochrany proti nárazu.
• Lepší ochrana: Proti chemikáliím.
• Vynikající ochrana: Proti poškrábání a poškození.
• Vynikající odolnost proti teplu.
Oblast použití
• Svařování
Ref.č.

Popis

Zorník

Norma

Třída

NPF

APF

A114725

Tigerhood VL

90x110

EN12941

TH1 Compact Air

10

10

A114728

Tigerhood VL

100x51

EN12941

TH1 Compact Air

10

10

A161472

10 potních pásek

-

-

-

-

517840

10 externích zorníků 90x110 PC
Automaticky tmavící
zorník DIN 3-10

-

-

-

-

212922 .OEM

EUROMASKY
KOMBINOVANÁ OCHRANA BĚHEM SVAŘOVÁNÍ A BROUŠENÍ
• Dvojitý zorník: Pro svařování a broušení.
• Extrémně lehká konstrukce: Vyšší uživatelský komfort.
• Zorník s ochranou proti UV a IR záření: Pro svářování.
• Široké zorné pole: Lokalizace potenciálního ohrožení bez nutnosti zvedání zorníku.
• Odnímatelný zorník: Poskytuje široké zorné pole při broušení.
• Odolná a pevná.
Oblast použití
• Svařování
Ref.č.

Popis

Norma

Třída

NPF

APF

TH2 Compact Air 200,
TH1 Compact Air

10
50

10
20

-

-

A114703

Euromasky VL

EN12941

A161472

10 potních pásek

-

www.honeywellsafety.com
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Ochrana dýchacích cest
Systémy přívodu vzduchu

AIRVISOR 2 MV
SYSTÉM PŘÍVODU VZDUCHU S VOLNÝM UPEVNĚNÍM ZORNÍKU

• Kompaktní zorník.
• Lehké a jednoduché použití.
• Široké zorné pole díky velkému zorníku.
• Celková netěsnost méně než 0,05%: Zvyšuje bezpečnost uživatele.
• Optimální průtok k zorníku.
• Alarm označující nízký průtok.
• Filtr s aktivním uhlím pohlcuje pachy.
• Zjednodušená metoda pro čištění a údržbu.
Oblast použití
• Laboratoře, farmaceutický průmysl: Příprava prášků, práce s nežíravými kapalinami v
nepřímém kontaktu.
• Strojírenský průmysl, automobilový průmysl: Malování, malování akrylem.

Ref.č. 10 139 38
Technická specifikace
Pokrývka hlavy

Široká nabídka zorníků

Zorník

Z polykarbonátu nebo z acetátového vlákna

Vchod

Minimální průtok 260 l / min

Standard

EN14594 třída 4A (kromě verze svařovací 3A)

Konektory

CEJN

Ref.č.

Název

NPF

APF

10 139 38

Stříkací sada Airvisor 2 MV Paint Spraying, která zahrnuje:
Zorník z acetátových vláken odolných vůči chemikáliím (EN166
3-f), vzduchovou hadici k stříkací pistoli s rychlouzávěry, jednu
kazetu s obličejovým těsněním z tkaniny, dva jednorázové kryty
zorníku, kapuce a krční kryt z tkaniny, kompletní pás (DAVW1001), brašnu.

2000

40

10 139 39

Stříkací sada Airvisor Chemical (Chemický), která zahrnuje:
Zorník z acetátových vláken odolných vůči chemickým látkám
(EN166 3-F), jednu kazetu s obličejovým utěsněním z tkaniny, dva
jednorázové kryty zorníku, kompletní pás (DAVW-1003), brašnu

2000

40

10 139 80

Sada Airvisor 2 MV Industrial (Průmyslový), která zahrnuje:
polykarbonátový zorník (EN166 39-B), jednu kazetu
s obličejovým těsněním z tkaniny, dva jednorázové kryty zorníku,
krční kryt z tkaniny, kompletní pás (DAVW-1003), brašnu.

2000

40

10 139 87

Svařovací sada Airvisor 2 MV, která zahrnuje: Zorník z
acetátových vláken odolných vůči chemikáliím (EN166 3-F),
vzduchovou hadici ke stříkací pistoli s rychlouzávěry, jednu
kazetu s obličejovým utěsněním z tkaniny, dva jednorázové
kryty zorníku, kapuce a krční kryt z tkaniny, kompletní pás
(DAVW-1001), brašnu.

2000

40

10 017 78

Jednorázové kryty zorníku (x10)

10 017 79

Jednorázové kryty zorníku (x50)

Ref.č. 10 139 39 & 10 139 80

Pro více informací o celé řadě dílů a příslušenství pro Airvisor 2 obraťte se na místního představitele Honeywell
Safety Products.
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Ochrana dýchacích cest
Systémy přívodu vzduchu

BLUELINE
STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ HADICE
• PVC hadice schválena pro styk s potravinami zajišťuje maximální ochranu.
• Konektory CEJN.
Oblast použití
• Pro použití se sérii Airvisor 2.
Technická specifikace
Materiál

PVC

Délka

3,5 m / 11,5 stop 7,5 m / 24,6 ft 10 m / 32,8 ft, jsou k dispozici s rychlospojkami CEJN

Rychlospojka

CEJN

Hadice 9x16cm dostupná také verze AQR06 a RBE06. Obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti
Honeywell.
Ref.č.

Název

10 017 26

Modrá hadice délka 3,5 m nebo 11,5 stopy s rychlospojkou

10 017 27

Modrá hadice délka 7,5 m nebo 24,6 stopy s rychlospojkou

10 047 16

Modrá hadice délka 10 m nebo 24,6 stopy s rychlospojkou

www.honeywellsafety.com
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Ochrana dýchacích cest
Přivedený vzduch

CLEARFLOW 3
FILTRAČNÍ MODULY PRO PŘÍVOD VZDUCHU: LEHKÉ A SNADNO OVLADATELNÉ
• Extrémně odolná konstrukce: Poskytuje delší životnost.
• Výkonná filtrace: Poskytuje optimální ochranu.
• Pro čtyři osoby nebo dva lidi, kteří pracují se stříkacími pistolemi.
• Nová jednomodulová konstrukce.
Oblast použití
• V závislosti na použité obličejové části (například: Airvisor nebo MC95).
- Malování v automobilovém průmyslu.
- Údržbářské práce v chemickém průmyslu, plynovém průmyslu a při práci s pohonnými hmotami.
- Laboratorní práce.

Upevnění na stěně s kombinovaným filtrem

Technická specifikace
Materiál

Kryt s hliníku, seřizovací zařízení z plastu a mosazi.

Průtok vzduchu

do 1600 l (422,67 amerických galonů) / min

Poskytuje ochranu
proti pevným částicím

Vysoké účinnosti koalescenční filtr - filtrace na 0,01 mikronu

Absorpce zápachu

Velký filtr s aktivním uhlím

Upevnění

Dostupné verze přemístitelné nebo nástěnné verze

Kompletní sada připravená pro použití s filtračními
stanicemi průtok 1600 l (352 amerických galonů) / min
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Ref.č.

Název

17 639 03

Clearflow 3, filtrační modul, tři prvky, upevnění ke zdi, dvě rychlospojky CEJN

17 639 04

Clearflow 3, filtrační modul, tři prvky, přenosný, dvě rychlospojky CEJN

17 639 05

Clearflow 3, filtrační modul, tři prvky, upevnění ke zdi,
dvě spojky RBE 06

17 639 06

Clearflow 3, filtrační modul, tři prvky, přenosný, dvě spojky RBE 06

17 639 09

Clearflow 3, filtrační modul, tři prvky, upevnění ke zdi, dva bezešvé vchody*
*Dodává se bez rychlospojky

17 639 10

Clearflow 3, filtrační modul, tři prvky, přenosný, dva nespojené vchody*
*Dodává se bez rychlospojky

10 017 22

Rychlospojka (CEJN pro Airvisor)

17 634 20

Rychlospojka (RBE 06)

17 634 22

Rychlospojka (ARQ 06)

17 639 20

Rychlospojka (dvojčinná pro Airvisor 2 DHC)

17 639 28

Fáze koalescence (s upevněním adaptéru)

17 639 16

Kompletní sada s aktivním uhlím

17 639 08

Koalescenční filtry

17 639 07

Filtr s aktivním uhlím

17 639 11

Clearflow 3, filtrační modul, tři prvky, upevnění ke zdi,
dva dvojčinné vchody

17 639 12

Clearflow 3, přenosný, upevnění ke zdi, dva dvojčinné vchody

www.honeywellsafety.com

Přenosný kombinovaný filtr

Ochrana dýchacích cest
Helmy určené pro tryskání s přivedením vzduchu
Osvědčené řešení používané v náročných podmínkách

COMMANDER
BEZPEČNÉ A POHODLNÉ ŘEŠENÍ PRO TRYSKÁNÍ
• Pogumování: Snižuje hlučnost a opotřebení.
• Poskytuje uživateli vysokou úroveň ochrany prostřednictvím vhodného tlaku.
• Průtokoměr: S indikátorem, zvyšuje bezpečnostní úroveň.
• Ochrana ramen, zad a hrudníku: Díky pláštěnce.
• Jednorázový zorník: Chrání hlavní zorník.
• Vnější zorníky ze síťoviny.
• Nastavitelná hlavová páska: Poskytuje lepší komfort.
• Všechny díly jsou vyměnitelné: Například gumové těsnění zorníku.
• Dvě verze pláštěnky: Z kůže nebo nepromokavého bisonylu, poskytuje ochranu proti chemickým látkám.
Oblast použití
• Tryskání

Technická specifikace

Commander

Helma

Centralizované zorné pole (145 mm x 90 mm nebo 5,7 x 3,54 „). Omezené
množství prvků, které ovlivňují koncentraci. Polyester vyztužený skelnými
vlákny, pogumování.

Hmotnost přístroje

2000 g (s hadicí a regulátorem)

Pláštěnka

Povlak: bavlna, kůže nebo bisonyl

Standard

EN 14594

Spouštění alarmu

Při průtoku menším než 140 l (37 amerických galonů) / min

Ref.č.

Název

Zorník

NPF

APF

A133130-00

Commander helma, určená pro tryskání s
koženou pláštěnkou

145mm nebo 5,7” x 90mm
anebo 3,54”

1000

40

A133230-00

Commander helma, určená pro tryskání s
pláštěnkou z bisonylu

145mm nebo 5,7” x 90mm
anebo 3,54”

1000

40

A133730-00

Commander helma, určená pro tryskání s
bavlněnou pláštěnkou

145mm nebo 5,7” x
110mm anebo 4.33”

1000

40

A160123

Externí zorník s mřížkou - 50 ks

-

-

-

A160761-25

Externí zorník sklo - 25 ks

-

-

-

A160722

Externí zorník polyester - 50 ks

-

-

-

A001979

Externí zorník Commander

-

-

-

A161253

10m hadice

A161254

20m hadice

A161255

40m hadice

Pro více informací o celé řadě dílů a příslušenství pro Airvisor 2 obraťte se na místního představitele Honeywell
Safety Products.
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Ochrana dýchacích cest
Dýchací přístroj s otevřeným okruhem
Honeywell Safety Products nabízí několik integrovaných dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem (SCBA) pro různé aplikace v
toxickém prostředí nebo s nedostatkem kyslíku.
Tyto přístroje jsou vybaveny reduktorem vysokého / středního tlaku (HP / MP), celoobličejovou maskou, dávkovacím ventilem a
zvukovým alarmem, který signalizuje konec operace, integrovaným s vysokotlakým manometrem na rukojeti.
Zařízení Aeris Comfort Typ 2, Aeris Phase 2 a X-Pro jsou pohodlné a odolné a splňují požadavky klasifikace typu 2 normy EN 137.

AERIS COMFORT TYPE 2
Komfortní, odolný a efektivní, zajišťuje ochranu bez ohledu na průmyslové odvětví a typ aplikace
• Steláž na záda bez kovu, ergonomická a flexibilní.
• Opasky a pásy vybavené polštáři, ramínka a zapínání z samozhášivého aramidového materiálu.
• Vynikající rozložení hmotnosti na bocích.
• Celoobličejová maska Panoramasque.
• Maska je kompatibilní s oběma typy zařízení pro vyrovnávání tlaku, pro rychlou instalaci:
- Sx-Pro aktivace na první vdechnutí.
- Zenith: Automatická aktivace.
Technická specifikace
Celková hmotnost kompletního přístroje bez vzduchového válce

Přibližně 4,10kg, nebo 9 liber

Přípustný teplotní rozsah
Normy, které splňuje zařízení
Normy, které splňuje maska

-30°C/+60°C nebo -86°F/140°F
EN 137: 2006 typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC
Třída III dle EN 136

Ref.č.

Název

18 232 31

Zařízení Aeris Comfort Typ 2 s dávkovacím ventilem Zenith a celoobličejovou
maskou Panoramasque s pětibodovým pásem bez vzduchového válce

18 232 22

Zařízení Aeris Comfort Typ 2 s dávkovacím ventilem SX-Pro a celoobličejovou
maskou Panoramasque s pětibodovým pásem bez vzduchového válce

18 225 52
18 196 61

Ocelový vzduchový válec s kapacitou 1,58 amerického galonu nebo 6l, tlak
300 barů nebo 4351PSI (prázdný *)
Kompozitní vzduchový válec o objemu 6,9 l nebo 1,82 amerického galonu,
tlaku 300 barů nebo 4351PSI (20 let) (*prázdný)

* Může být vyplněny na vyžádání - ostatní konfigurace k dispozici na vyžádání.

Oheň

Ropa a plyn

Chemie

Atom

Oheň

Ropa a plyn

Chemie

Atom

AERIS PHASE 2
Komfortní, ergonomický a nastavitelný-Aeris Phase 2 byl navržen tak, aby splňoval ty nejextrémnější požadavky
• Steláž na záda bez kovu, ergonomická a flexibilní.
• Komprimované tepelně polštářky pod ramínky, v páse a v horní části zad.
• Obloukové pásy speciálně pro optimální podporu přistroje na ramenou, bez ohledu na postavení
nebo pohyby ze strany uživatele.
• Vynikající rozložení hmotnosti na bocích.
• Komprimované tepelně upevněné a samozhášecí popruhy vyrobené z aramidu.
• Značný počet upevňovacích bodů pro připojení příslušenství.
• Celoobličejová maska Opti-Pro. Celoobličejová maska Panoramasque.
• Ventil dávkovací SX-Pro, s rychlou a aktivací prvním dechem.
Technická specifikace
Celková hmotnost kompletního přístroje bez vzduchového válce

Přibližně 4,55 kg, nebo 10 liber

Přípustný teplotní rozsah

-30°C/+60°C nebo -86°F/140°F

Normy, které splňuje zařízení

EN 137: 2006 typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC

Normy, které splňuje maska

Třída III dle EN 136

Ref.č.

Název

18 223 01

Přístroj Aeris Fáze 2 s dávkovacím ventilem SX-Pro a celoobličejovou maskou Opti-Pro s 5bodovým pásem. Bez vzduchového válce.

18 225 52
18 196 61

Ocelový vzduchový válec s kapacitou 1,58 galon nebo 6l, tlaku 300 barů
nebo 4351PSI (prázdný*)
Kompozitní vzduchový válec o objemu 6,9 litrů a 1,82 amerického galonu,
tlaku 300 barů nebo 4351PSI (20 let) (* prázdný)

* Může být vyplněný na vyžádání - ostatní konfigurace k dispozici na vyžádání.
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Ochrana dýchacích cest
Dýchací přístroj s otevřeným okruhem

X-PRO
Materiály použité k výrobě zařízení X-PRO je kombinace pohodlí a vysoké výkonnosti.
Odolnost proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je vysoká teplota, chemické
postřiky. X-PRO je neobvyklá pevnost a zaručená dlouhá životnost.
• Mimořádně lehká steláž na záda, vyrobená z antistatické polymerní pryskyřice.
• Systém regulace:
- Extrémně rychlé nastavení výšky (2 možnosti).
- Vestavěná osa umožňuje přizpůsobení přístroje k pohybům uživatele.
• Pohyblivý a sklopný stojan chrání válec a systém vysokého tlaku od nárazu.
• HP a MP hadice vestavěné v zadní steláž zajišťují maximální bezpečnost.
• Tepelně komprimované tepelně polštářky pod ramínky, v páse a v horní části zad.
• Obloukové pásy navržené speciálně pro optimální podporu přistroje na ramenou, bez ohledu na
postavení nebo pohyby ze strany uživatele.
• Dostupný značný počet upevňovacích bodů pro připojení příslušenství a rychloupínacích přezek.
• Celoobličejová maska Opti-Pro.
• Dávkovací ventil SX-Pro, s rychlospojkou a s aktivací prvním dechem.

Oheň

Technická specifikace
Celková hmotnost kompletního přístroje bez vzduchového válce

Přibližně 3,90kg, nebo 8,6 liber

Přípustný teplotní rozsah

-30°C/+60°C nebo -86°F/140°F

Normy, které splňuje zařízení

EN 137: 2006 typ 2, SOLAS, MED, IMO,
MSC, AS/NZS 2003

Normy, které splňuje maska

Třída III dle EN 136

Ref.č.

Popis

18 242 19

X-Pro s dávkovacím ventilem SX-Pro a s celoobličejovou maskou Opti-Pro

18 225 52

Ocelový vzduchový válec s kapacitou 1,58 galonu nebo 6l tlaku 300 barů
nebo 4351PSI (prázdný*)

18 196 61

Kompozitní vzduchový válec o objemu 6,9 litrů a 1,82 amerického galonu,
tlaku 300 barů nebo 4351PSI (20 let) (*prázdný)

Ropa a
plyn

Chemie

Atom

*Může být naplněn na vyžádání.
Další konfigurace jsou k dispozici na vyžádání.
K dispozici ve verzi ATEX.
Dostupné s elektronickým tlakoměrem.

www.honeywellsafety.com
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Ochrana dýchacích cest
Systém přívodu vzduchu
Bioline a BAS jsou sady dýchacích přístrojů dodávající vzduch ze zdroje stlačeného vzduchu. Podporují externí zdroje přívodu
vzduchu a umožňují uživateli provádět údržbu a dlouhou práci, poskytují vynikající pohodlí při nošení a bezpečnost. BAS verze navíc
umožňuje bezpečnou evakuaci v případě nouzové situace díky použití rezervního vzduchového válce.

BIOLINE
Extrémně lehký, připojený k opasku, neinterferuje s prací uživatelů.
• Rychlé a snadné připojení.
• Hadice upevněná k opasku: Maska nemůže být náhodně stáhnuta taháním za hadici.
• Připojuje se s průměrným tlakem asi 7 bar nebo 101PSI, zajišťuje kompatibilitu s většinou sítí
dodávajících vzduch k dýchání (nákladní vozy přepravující tlakové láhve, sítě, zařízení pro filtraci
vzduchu atd.).
• Celoobličejová maska Panoramasque.
• Automatický dávkovací ventil Zenith pro rychlou instalaci s možností automatické aktivace.
Technická specifikace
Celková hmotnost zařízení Bioline

Přibližně 3,50kg, nebo 7,7 liber

Teplotní rozsah, ve kterém zařízení pracuje

-30°C/+60°C nebo -86°F/140°F

Normy, které splňuje zařízení

EN 139*, EN14593-1*

Normy, které splňuje maska

Třída III dle EN 136

Ref.č.

Popis

Přístroj Bioline s bederním pásem s dávkovacím ventilem Zenith, celoobličejovou maskou Panoramasque a pětibodovým opaskem. Vybavený CEJN
rychlospojkami.
Přístroj Bioline s bederním pásem s dávkovacím ventilem Zenith, celoobličejovou maskou Panoramasque a pětibodovým opaskem. Vybavený Staubli
rychlospojkami.

18 160 43

18 160 69

Chemie

Další konfigurace jsou k dispozici na vyžádání.

Atom

Ropa a plyn

Práce v
uzavřených
prostorách

B.A.S.
Lehké řešení, upevněné k pásu s válcem umístěným na stehně, výrazně zvyšuje komfort
během provozu.
• Automatické přepínání napájení na rezervní vzduchový válec se vzduchem, se zvukem alarmu
aktivovaným při zapnutí válce a druhým, označujícím konec činnosti válce.
• Regulátor vysokého a středního tlaku (MP / HP) s pojistným ventilem.
• Měřič vestavěný do ventilu válce.
• Sáček omotaný kolem stehna obsahuje vzduchový válec s kapacitou 3l/200 barů nebo 0,7
amerického galonu /2900PSI.
Technická specifikace
Celková hmotnost zařízení B.A.S.

Přibližně 3,50kg, nebo 7,7 liber

Teplotní rozsah, ve kterém zařízení pracuje

-30°C/+60°C nebo -86°F/140°F

Normy, které splňuje zařízení

EN 139 & EN 402*/EN 14593-1 & EN 402*

Normy, které splňuje maska

Třída III dle EN 136

Ref.č.

Popis

18 161 30

Zařízení B.A.S. Zenith s dávkovacím ventilem a celoobličejovou maskou Panoramasque,
s pětibodovými páskem a Staubli rychlospojkou. Bez vzduchového válce

18 225 59

Ocelový vzduchový válec o objemu 3 litry a tlaku 200 barů / 0,7 amerického galonu a
tlaku 2900PSI (prázdný **), s integrovaným měřičem - 15 minut

* V závislosti na konfiguraci produktu.
** Může být naplněn na vyžádání.
Další konfigurace jsou k dispozici na vyžádání.
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Atom

Ropa a
plyn

Práce v
uzavřených
prostorách

Únik

Ochrana dýchacích cest
Evakuace

BIO-S-CAPE
Bio-S-Cape je únikový dýchací přístroj poháněný stlačeným vzduchem. Je snadno
použitelný a poskytuje okamžitou ochranu při útěku z toxických prostředí nebo v případě
nedostatku kyslíku. Bio-S-Cape je v souladu s normou EN 1146: 2005 a dohodou SOLAS.
• Regulátor se spustí automaticky po otevření sáčku.
• Airbag v zadní části hlavy se nafoukne automaticky, aby se udržel na hlavě.
• Vybavený alarmem indikujícím využití kyslíku: Je umístěn vedle ucha a nepoužívá vzduch (vzduch
je zpátky podáván do kukly).
• Kukla vhodná pro všechny tvary obličeje a účesy.
• Jasně viditelná kukla, odolná proti vlhkosti, chemikáliím a extrémním teplotám.
• Plně vodotěsná, pohodlná a odolná proti roztržení přezky u krku dvojitou vrstvou chrání před
poškozením.
• Tlak v kapuci eliminuje jakékoliv riziko vdechnutí toxického plynu.
• Stálý pohled na měřič: Pro snadné ovládání tlaku během skladování a evakuace.
Technická specifikace
Rozměry válce s kapacitou 3 litry a tlakem 200 barů / 0,7
amerického galonu, 2900PSI (W x H x D).
Celková hmotnost vzduchového válce s kapacitou 3 litry a
tlakem 200 barů / 0,7 galonu 2900PSI
Celková hmotnost vzduchového válce s kapacitou 3 litry a
tlakem 200 barů / 0,7 galonu 2900PSI

500 x 180 x 180mm/19,7 x 5,9 x 5,9”
Přibližně 5,25kg, nebo 11,6 libry
Přibližně 3,45kg, nebo 7,6 libry
15 minut

Doba provozu
Přípustný teplotní rozsah

-30°C/+60°C nebo -86°F/140°F

Normy, které splňuje zařízení

EN1146: 2005 SOLAS, MSC, MED i IMO

Ref.č.

Popis

18 157 32
18 157 46

Ocelový vzduchový válec Bio-S-Cape s kapacitou 3 litry a tlakem 200
barů / 0,7 amerického galonu 2900PSI (prázdný *) - 15 minut
Kompozitní vzduchový válec Bio-S-Cape s kapacitou 3 litry a tlakem 200
barů / 0,7 amerického galonu 2900PSI (prázdný *) - 15 minut

Chemie

Atom

Ropa a
plyn

Moře

Únik

Úložná skříňka Bio-S-Cape upevněná ke stěně

18 157 44

* Může být vyplněn na vyžádání - ostatní konfigurace k dispozici na vyžádání.

AERIS MINI
Aeris Mini byl navržen pro použití při evakuaci z toxických prostředí nebo v případě nedostatku
kyslíku. Je lehký, pohodlný, snadno použitelný a poskytuje ochranu dýchacích cest uživatele.
• Lehký, s nejlepším možným poměrem doby použití / velikost.
• Kompaktní, poskytuje velkou svobodu pohybu.
• Vybavený alarmem indikujícím použití kyslíku.
• Měřič vestavěný do ventilu válce.
• Trvalý přístup k celoobličejové masce.
• Celoobličejová maska Panoramasque.
• Dávkovací ventil SX-Pro, s rychlospojkou a s aktivací prvním dechem.
Technická specifikace
Rozměry s válcem o objemu 3 litry a tlaku 200 barů / 0,7 ameri- 480 x 225 x 260mm/19,7 x
ckého galonu a tlakem 2900PSI (prázdný**), (W x H x D).
5,9 x 5,9"
Celková hmotnost vzduchového válce kapacitou 3 litry a
tlakem 200 barů / 0,7 galonu a tlakem 2900PSI

Přibližně 5,5kg, nebo 12,1 libry

Doba provozu
Teplota použití
Normy, které splňuje zařízení
Normy, které splňuje maska

asi 15 minut
-30°C/+60°C lub -86°F/140°F
EN 402
Třída III dle EN 136

Chemie

Ropa a í plyn

Atom

Únik

Ref.č.

Popis

18 153 57

Zařízení Aeris Mini s dávkovacím ventilem SX-Pro, celoobličejovou maskou Panoramasque a 5-bodovým opaskem na hlavu. Bez vzduchového válce

18 153 74

Zařízení Aeris Mini s dávkovacím ventilem SX-Pro, celoobličejovou maskou Panoramasque a 5-bodovým opaskem. Ocelový vzduchový válec s
kapacitou 3 litry a tlakem 200 barů / 0,7 amerického galonu a tlakem 2900PSI (prázdný *), s integroványm měřičem - 15 minut

18 225 59

Ocelový vzduchový válec o objemu 3 litry a tlakem 200 barů / 0,7 amerického galonu a tlakem 2900PSI (prázdný**),
s integroványm měřičem - 15 minut

*Může být vyplněn na vyžádání - ostatní konfigurace k dispozici na vyžádání.
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Ochrana dýchacích cest
Kyslíkový evakuační přístroj

OXY-PRO
Oxy-Pro je evakuační přístroj s uzavřeným okruhem a delší meziservisní periodou vzhledem
k použití superoxidu draselného (KO2), který upravuje vydechovaný vzduch. V souladu s EN
13794 je vhodný pro použití při evakuaci s vysokým rizikem, tzn. při čištění vody a při práci
v uzavřených prostorách.
• Konstantní monitorování podtlakového měřiče zaručuje maximální bezpečnost uživatele.
• Ochrana dýchacích orgánů ihned po zapnutí zařízení: Spuštění válce se stlačeným vzduchem, aby
se minimalizovalo riziko vdechnutí toxických plynů uživatelem.
• Kompaktní a lehký: Optimální komfort pro dlouhodobé použití.
• Antistatický sáček z pryže pro umělé dýchání s kapacitou 6 litrů / 1,5 amerického galonu, poskytuje
optimální pohodlí při dýchání během evakuace.
• Díky upevnění k opasku poskytuje naprostou svobodu pohybu: Po zahájení provozu je pouzdro
připojeno k opasku a udržuje se na místě během používání.
• Systém otevření pouzdra určený pro rychlé a snadné použití přístroje.
• Školicí zařízení jsou k dispozici s možností naplnění.
Technická specifikace
Rozměry (W x H x D).
Čistá hmotnost stroje
Doba provozu
Životnost baterie
Normy, které splňuje zařízení

200 x 208 x 108mm/19,7 x 5,9 x 5,9"
Přibližně 2,3kg, nebo 5 liber
30 minut při 35l/min
Až do 10 let s minimálním použitím
EN 13794 – Třída K 30-S

Ref.č.

Popis

19 187 27

Oxy-Pr, bez opasku, bez brýlí

19 105 65

Opasek pro obvod pásu Oxy-Pro

19 188 43

Oxy-Pro verze pro školení (plnitelné) bez opasku, bez brýlí

Další konfigurace jsou k dispozici na vyžádání.
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Práce v
uzavřených
prostorách

Únik

Ropa a í
plyn

Ochrana dýchacích cest
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