
Elektrický 
respirátor

CLEANSPACE2™



KOMFORT
n  Jemná silikonová maska těsní

a dokonale přiléhá na tvář -
dostupná ve třech velikostech

n  AirSensit™ inteligentně dodává  

vzduch na základě snímání dýchání 

n  Lehký a kompaktní respirátor je
umístněný na krku.

Elektrický respirátor

Neustále zlepšujeme ochranu dýchacích cest ! Představujeme kompaktní a
lehkou ventilační jednotku uzpůsobenou k umístění v zadní časti krku. Díky
měkkému silikonu a nízkému profilu je všestranně použitelná.

ÚČINNÁ OCHRANA
n Lehká silikonová maska zabezpečuje dlhodobou

přilnavost

n Spolehlivý motor zabezpečuje dlouhodobou 
(až 10-ti letou životnost).

n Vysoce kvalitní filtr pevných častic zabezpečuje
dokonale čistý vzduch

JEDNODUCHÁ
OBSLUHA
n Snadno nasaditelná                

n Jednoduchá výměna filtru

n Rychlé nabíjení baterie

n Se standartním nabitím
až 11-hodinový provoz*
(*CleanSpace2™+ přídavné
baterie).

INOVACE
n Ergonomický vzhled: kompaktní ,bez zbytečných kabelů a

hadic omezujících pohyb.

n Patentovaná mikro-turbína, toroidní motor s výkonem, který
dokáže dodat až 200L/min.

n Poskytuje přetlak uvnitř masky , s vestavěným snímačem
tlaku, který reguluje proudění vzduchu tak, aby sa zabránilo
kontaminaci

n Automatické zapínání při snímání nadechnutí

KOMPATIBILITA
svářecí kukly

ochranné brýle

ochranné štíty

chrániče sluchu

   



Jedinečný způsob přívodu čerstvého
vzduchu přináší výhody pracovníkům
v těžkém i v lehkém průmyslu.

CLEANSPACE2™ výhody

CLEANSPACE2™ technické informace
Nastavení průtoku    3 stupně
Maximální průtok   200 litr/min
Hmotnost Jednotka s motorem: 485g / Maska: 115g
Hlasitost alarmu 75 DB(A)
Životnost Motor: 10 let / Baterie: 3 roky nebo 500 cyklů
Automatické vypnutí   po 3 minutách
Standardní výdrž baterie  Min 4.5 hodin (standardně > 6 hodin)
Čas nabíjení    2 hodiny (na 95%)
Napájaní nabíječky    100 – 240 V
Výstupní napětí nabíječky     13.5 V

PIEZO TLAKOVÝ SENZOR
Zabezpečuje jemný přetlak v masce, pro lepší
ochranu proti splodinám

NAPÁJENÍ
Zabudovaná baterie > standartní
kapacita 6 hodin. Možnost výdrže až
11 hodin při použití přídavné baterie.
Rychlonabíjení již za 2 hodiny (95%)

VÝKONNÝ VSTAVANÝ VENTILÁTOR
toroidní motor s vysokou spolehlivostí

KRYT FILTRU
Patentovaný uzávěr
zabezpečuje rýchlou

výměnu filtru

ÚCHYTKA
jednoduché použití

FILTR
snadno vyměnitelný filtr 

zabraňuje vdechnutí splodin. 
Pro prodloužení životnosti filtru 

CleanSpace2™ je možnost 
doobjednat přídavný předfiiltr.

KRČNÍ NÁSTAVEC
komfortní, vyměnitelný, omyvatelný,

dostupný ve více velikostech

NASTAVENÍ VELIKOSTI
Jednoduchá změna velikosti

SILOKÓNOVÁ MASKA
nízky profil masky umožňuje mnoho-
stranné použití. Přehledná, hygienická
a omyvatelná maska ja dostupná ve
více velikostech

VYSOCE KVALITNÍ
SILIKONOVÝ VENTIL
snadné dýchání a komunikace

UPOZORŇOVÁNÍ  
Hlasitý tón a vizuální
zobrazení při zaneseném
filtru a slabé baterii.

AUTOMATICKÝ
START /STOP

 ovládání talačítkem;
CLEANSPACE2™

zapínání jen v případě
potřeby.

    SNÍMAČ DÝCHÁNÍ
3 uživatelská nastavení 

vzduch cirkuluje
jen tehdy, když to potřebujete

JEDNODUCHÝ OVLÁDACÍ PANEL

To order
CLEANSPACE2™ hlavní jednotka* W000386837

Silikonová maska - malá W000386838

Silikonová maska - střední W000386839

Silikonová maska - velká W000386840

Filtr pevných častic P3 W000386841

Dodatečný filtr P3 W000386842

Nabíječka baterií W000386843

Hlavový nástavec W000386844

Čistící ubrousky W000386845

ochrana krku - hrubá W000386846

ochrana krku - tenká W000386847

* obsah základní sestavy: 1 hlavní jednotka + 1 filtr P3 + 1 nabíječka 
+ 2 x ochrana krku (tenká i hrubá) + 1 tester průtoku + 1 brašna



PAF-0038
ADAPTER FILTRU

PAF-0037
VELKOKAPACITNÍ
ČÁSTICOVÝ FILTR
P3 HEPA

PAF-0091(AU) / PAF-0051(EU)
KOMBINOVANÝ: ORGANICKÉ,
ANORGANCKÉ & KYSELÉ PLYNY
& VÝPARY + ČÁSTICOVÝ
ABE1P3 P SL R

PAF-0046(AU) / PAF-
0050(EU) KOMBINOVANÝ
FILTR: ORGANICKÝ PLYN
& VÝPARY + ČÁSTICOVÝ
A1P3 P SL R

PAF-0036
PŘEDFILTR
(10 KS V BALENÍ)

PAF-0035
EN12942 TM3P HEPA
ČÁSTICOVÝ FILTR
(3 KS V BALENÍ)

JEDNOTKA

OBLIČEJOVÁ MASKA

FILTRY - PŘÍKLADY KONFIGURACÍ

PAF-0034
CLEANSPACE2

PAF-0027
L

PAF-0033
S

PAF-1010
M

HLAVOVÝ POPRUH
(SOUČÁST
DODÁVKY)

CLEANSPACE2™- PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.welmet.cz



FILTR

Práce s kovem  �  Řez ání/brou šení/vrtání: kovy, zrezivělý materiál                              Kovový prach, prach rzi                       P3 PAF-0035 PAF-0036

 Řezání laserovým paprskem (nebo plasma)                                           Kovový prach             P3 PAF-0035 PAF-0036

Pájení (bez tavidla)                                                          Částice dýmu               P3 PAF-0035 PAF-0036

Svařování hliníku - MIG, TIG, STICK WELDING
(prostředí s dobrou ventilací) Oxidy hliníku, kouř, ozon                  HI-CAPACITY P3 PAF-0037 2

Oxidy hliníku, kouř, ozon                  ABE1P3 PAF-0091 2Svařování hliníku - MIG, TIG, MMA
(omezená ventilace 3)

Svařování oceli - MIG, TIG, MMA                                                            Kovový prach, dým oxidů kovu                HI-CAPACITY P3 PAF-0037
2 Svařování galvanizované oceli - MIG, TIG, MMA                                Kovový prach, dým oxidů kovu               HI-CAPACITY P3 PAF-0037 2

Svařování nerezavějící oceli - MIG, TIG, MMA
(prostředí s dobrou ventilací)

Kovový prach, dým oxidů kovu                HI-CAPACITY P3 PAF-0037 2

Svařování nerezavějící oceli - MIG, TIG, MMA
(omezená ventilace 3)

Kovový prach, dým oxidů kovu               ABE1P3 PAF-0091 2

FILTRY

POUŽITÍ

www.welmet.cz

PŘEDFILTR


	CleanSpace2 - filtry a příslušenství



