
86

Sprzęt oczyszczający

Wiele prac wiąże się z długotrwałym przebywaniem w niezdro-

wym lub nawet szkodliwym otoczeniu. Do takich prac zalicza się 

czynności związane z niebezpiecznymi materiałami - usuwanie 

azbestu, malowanie lub lakierowanie natryskowe, spawanie, 

prace wykonywane w zakładach chemicznych, rolnictwie lub 

medycynie. Używanie konwencjonalnych systemów oczyszcza-

jących bez wspomagania powoduje dodatkowy wysiłek pod-

czas oddychania i zwiększa temperaturę ciała.

W przypadku konieczności ochrony podczas długotrwałej pra-

cy, sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem (PARP) jest właści-

wym wyborem. Maksymalne bezpieczeństwo, elastyczność 

i swoboda obsługi, pozwalają użytkownikowi skoncentrować 

się na swojej pracy.

Sprzęt oczyszczający ze wspomaganiem

(Wygodny i inteligentny)

OptimAir 3000

Urządzenie OptimAir 3000 stanowi nową generację sprzętu oczyszczającego ze wspo-

maganiem, chroniącego przed szkodliwymi cząstkami, gazami i oparami. Specjalnie 

zaprojektowane przez nas urządzenie OptimAir 3000 EX można używać również 

w obszarach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem. Zasilane wydajną, niskopro* -

lową dmuchawą, urządzenie OptimAir 3000 jest najbardziej zaawansowanym syste-

mem wykorzystującym wyjątkowy system * ltrów, posiadający możliwość ułożenia 

piętrowego. Łatwe w użyciu i ergonomiczne (obsługa za pomocą jednego przycisku). 

EN 12941, EN 12942

Parametry techniczne: Poziom ochrony IP 54 (zgodnie z EN 60529)

Czas pracy akumulatora 

/standardowe urządzenie 

OptimAir 3000/: 

z * ltrami > 8 godzin

z * ltropochłaniaczami > 4 godzin

Rozmiary: wysokość 200 mm

szerokość  270 mm

głębokość   z mniejszą pokrywką 110 mm 

/* ltr lub pochłaniacz/ 

z większą pokrywką 130 mm 

/* ltropochłaniacz/

Waga standardowe urządzenie 

/Optim Air 3000/: 

1.3 kg /z * ltrami/, (kompletne z “ headtop”) 

1.7 kg /z * ltropochłaniaczami/

Certy# katy:

(OptimAir 3000 EN 12941 (TH2 kaptur i osłona)

OptimAir 3000 A                     (TH3 hełm z kapturem)

OptimAir 3000 EX) EN 12942 (TM3 maska pełnotwarzowa) 

(zgodny z EMC 89/336/EEC)

(OptimAir 3000 EX) BVS 07 ATEX E 38 

II 2G Ex ib IIB T4 

II 2D Ex ibD 21 T130 °C
 

Przykłady zastosowań

Lakiernictwo Spawanie Rolnictwo Środowiska azbestowe Labolatoria
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Sprzęt oczyszczający

10049557
Urządzenie OptimAir 3000 (zestaw standardowy, wartość przepływu 

130 l, akumulator NiMH, ładowarka, pas biodrowy)

10049558

OptimAir 3000A (zestaw, wartość przepływu 160 l, maska OptimAir 

z wężem, element oczyszczający (10 sztuk), akumulator NiMH, 

ładowarka, pas biodrowy typu Decon)

10049559
OptimAir 3000 EX (zestaw w wykonaniu EX, wartość przepływu 130 l, 

bateria NiMH EX, ładowarka EX, pas biodrowy)

10049632 OptimAir 3000 * ltr cząstek stałych (10 szt.)

10049635 OptimAir 3000 ABEK TabTec * ltr (10 szt.)

10049637 OptimAir 3000 A2 TabTec * ltr (10 szt.)

10051810 Maska OptimAir z wężem (TM3)

D2055000 3S bez węża

D2055790 3S Basic Plus bez węża

10051807 Kaptur OptiTop (hełm z kapturem) (EN 397), (TH3) z wężem

10051805 Kaptur OptiHood Demi (TH2, bez przewodu)

10051806 Kaptur OPTIHood pełny (TH2, bez przewodu)

10049638 OptiVizor  (bez przewodu powietrznego)

10049639
OptiVizor W (osłona spawalnicza), zestaw (TH2) bez węża 

(EN 166, EN 175)

10049630 OptimAir 3000 Wąż do masek

10049631 OptimAir 3000 Wąż do kapturów i wizjerów

10082281 OptimAir 3000 Wąż do kapturów i wizjerów, XL
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