
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Wężowy aparat oddechowy świeżego powietrza FAS TURBO FLOW jest urządzeniem 
umożliwiającym dostarczenie użytkownikowi czystego powietrza spoza skażonego obszaru.

Dostępny jest w dwóch wersjach: z zastosowaniem dmuchawy lub bez niej. 

Bez dmuchawy możliwe jest podawanie świeżego powietrza używając węża do długości 
maksymalnie 20 metrów. Jeżeli środowisko pracy wymaga dłuższego dystansu, należy 

zastosować wariant z wężem powyżej 20 metrów oraz dmuchawą FAS Turbo Flow. Urządzenie 
może dostarczać powietrze na odległość maksymalnie 30 metrów na jednego użytkownika. 
Podłączenie do dmuchawy Turbo Flow dwóch węży pozwala na pracę jednocześnie dwóm 

użytkownikom z wężami po 30 metrów na każdą osobę. Węże można ze sobą łączyć za pomocą 
łącznika węża w dowolnej konfiguracji do długości maksymalnie 30 metrów. 

Cechy i zalety:
Łatwość użytkowania – intuicyjne użytkowanie zestawu nawet przez niedoświadczonych użytkowników
Solidna i bardzo wytrzymała konstrukcja
Nieograniczone zasoby powietrza dostarczanego do użytkowników 
Wygodna i duża walizka transportowa mogąca pomieścić zestaw dla dwóch użytkowników z wężami po 30 metrów. 
Mobilność urządzenia – łatwe transportowanie za pomocą wygodnej i chwytnej rączki
Niezależny od energii elektrycznej – praca z wężami o długości do 20 metrów 
Łatwy w konserwacji

Skład zestawu dla jednego użytkownika bez dmuchawy
Maska pełno-twarzowa 3S, wąż powietrzny podwójny, pas ze złączką, wąż powietrzny 10 metrów/wąż powietrzny  
20 metrów, filtr końcowy, zaczep bezpieczeństwa
Skład zestawu dla jednego użytkownika z dmuchawą
Dmuchawa Turbo Flow, maska pełno-twarzowa 3S, wąż powietrzny podwójny, pas ze złączką, wąż powietrzny  
10 metrów / wąż powietrzny 20 metrów, łącznik węża
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NazwaNazwa KodKod
Dmuchawa TurboFlow 9001

Wąż powietrzny podwójny do TF 9002
Pas ze złączką do TF 9003
Wąż powietrzny 10m do TF 9004
Wąż powietrzny 20m do TF 9005
Łącznik węża do TF 9006
Filtr Końcowy do TF 9007
Zaczep bezpieczeństwa do TF 9008
Walizka transportowa do TF 9009
Pokrowiec niepalny na wąż powietrzny podwójny do TF 9010
Maska pełno-twarzowa 3S do TF 9011
Oprawki do okularów wewnętrznych do maski 9012
Pokrowiec do maski 3S do TF 9013
Adapter spawalniczy do maski 3S TF 9014

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Zastosowanie:  
praca w przestrzeniach zamkniętych
praca w zbiornikach, cysternach
użytkowanie w każdym miejscu, gdzie zachodzi ryzyko braku dostępu do tlenu 
utylizacja i demontaż azbestu
ocieplanie i uszczelnianie budynków z zastosowaniem natrysku piany PUR
konserwacja i utrzymanie ciągłości pracy maszyn
szlifowanie, praca w miejscach o dużym zapyleniu 
spawanie – z zastosowaniem adaptera do spawania dla maski 3S 
użytkowanie przez osoby z wadą wzroku – z zastosowaniem adaptera do szkieł korekcyjnych do maski 3S

Dopuszczenia i certyfikaty:
PN-EN 138:1997
CE
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