Respirátory Pro
Nové respirátory od firmy ESAB
FFP1
8010

Nové respirátory byly vyvinuty pro větší
komfort nošení a upevnění na hlavě. Využívají
nejnovější poznatky o materiálech pro filtraci a
jsou vybavení nízkoprofilovým jednocestným
výdechovým ventilem. Barevné rozlišení
usnadňuje orientaci v jednotlivých typech a
zajišťuje jednoduchou vizuální kontrolu
pracovníků, zda používají správný typ na
daném pracovišti.

FFP2
8020CV

FFP2
8020V

FFP3
8030V

Application picture
Popis
Vnější síťovaná konstrukce – podpírá filtrační materiály a udržuje stálý tvar před obličejem
Celistvý upevňovací pásek

Nastavitelný klip

Neobsahuje Al klip na kořen nosu – tvar a
utěsnění konstrukce respirátoru zajišťuje dokonalou těsnost a přilnavost k obličeji bez použití
nefunkčních klipů
Nejnovější technologie ve filtračních látkách
zajišťuje minimální odpor při dýchání
Jednodílný upevňovací pásek vyrobený ze
širokého elastického materiálu zajišťuje rovnoměrný přítlak respirátoru na obličej
Nastavitelný upevňovací klip – zajišťuje přilnavost
respirátoru na obličeji a zabraňuje samovolnému
sejmutí

Zdokonalený tvar krytu nosu bez kovových klipů

Nízkoprofilové ventily – neomezují výhled a snižují teplotu a vlhkost v respirátoru
Kompatibilní s dalšími ochrannými pomůckami

Nízkoprofilový ventil

Neobsahuje kovové prvky ani součástky – použitelný i v potravinářském průmyslu

Nastavitelné jednodílné pásky
Dokonalé utěsnění

Technické údaje
Filtair Pro

splňuje
EN149:
2001

Počet ks v
jednom
boxu

Netoxic
ký
pevný
prach

Toxický
prach,
zplodiny a
výpary

8010
(bílý)

FFP1

20

D

8020V
(modrý)

FFP2

10

A

D

8020CV
(šedý)

FFP2

5

A

D

8030V
(oranžový)

FFP3

5

A

D

D – Doporučeno

V –
CV –

Zápach a
organické
výpary

Vysoce
toxický prach,
zplodiny a
výpary

Kovové
zplodiny
a výpary

Product picture
Placed left or right
depending on angle

A
D

D
D

D

A – Alternativa

výdechový ventil
Uhlíkový filtr s výdechovým ventilem

Objednací informace
Respirátor Pro 8010
Respirátor Pro 8020V
Respirátor Pro 8020CV
Respirátor Pro 8030V

0700 002 200
0700 002 201
0700 002 202
0700 002 203

Kvalitní příslušenství pro kvalitní svářeče

Nepřekonatelný servis a podpora
Naše snaha a schopnost poskytovat očekávaný servis a
podporu začíná již potvrzením objednávky. Snažíme se
nabídnout svým zákazníkům poprodejní servis, kterému se
nic nevyrovná. Silná a zkušená servisní organizace je
připravena nabídnout servis a údržbu, kalibraci, validaci a
upgrade zařízení a softwaru.
Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou vyráběny
v souladu s plánem kvality společnosti ESAB. Výměnné
desky plošnými spoji, moduly a součásti jsou k dispozici pro
všechny naše produkty, aby se doba nutné odstávky zkrátila
na absolutní minimum. Společnost ESAB rovněž neustále
zlepšuje síť autorizovaných servisních partnerů, poskytujících
místní servisní podporu. Zákazníci, kteří mají své vlastní
pracovníky servisu a údržby mohou využít nabídky servisního
školení společnosti ESAB. Informace o kompletním řešení od
společnosti ESAB vám s potěšením sdělí nejbližší zástupce
nebo prodejce produktů ESAB.

www.welmet.cz

Certifikace:
Ploché respirátory splňují normu EN 149:2001 a jsou
CE-schváleny v souladu s požadavky Evropských
norem 89/686/EEC

2009-02-11 / firma ESAB si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

Společnost ESAB nabízí širokou řadu příslušenství. Celá
nabídka a také informace o produktu jsou k dispozici na
našich místních webových stránkách www.esab.cz nebo se
obraťte na vašeho prodejce produktů ESAB.

