
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Hadicový dýchací přístroj s přívodem čerstvého vzduchu FAS Turbo Flow je zařízení, které 
umožňuje dodat uživateli čistý vzduch pro dýchání z bezpečného prostoru. 

Je dostupný ve verzi s použitím ventilátoru Turbo Flow. Zařízení může dodávat vzduch do 
vzdálenosti maximálně 30 metrů pro jednoho uživatele. Připojení dvou hadic k ventilátoru Turbo 
Flow umožňuje pracovat současně dvěma uživatelům s hadicemi délky 30 metrů pro každého z 
nich. Hadice lze vzájemně spojovat hadicovými spojkami v libovolné konfiguraci až do maximální 

délky 30 metrů.

Speciálně navržené vnitřní brýle do masky navíc umožňují bezpečnou a pohodlnou práci pro 
osoby s vadou zraku.

Výrobce také zajistil možnost svařování s použitím FAS Turbo Flow. Svářečský adaptér k 
celoobličejové masce a nehořlavý kryt dvojité, vzduchové hadice umožňuje dodatečnou ochranu 

proti vysokým teplotám a jiskrám, které mohou zařízení poškodit. 

Vlastnosti a výhody:
Snadné použití - sadu mohou intuitivně používat také nezkušení uživatelé
Solidní a velmi odolná konstrukce
Neomezené zásoby vzduchu dodávaného uživatelům
Pohodlný a velký přepravní kufr, do kterého se vejde sada pro dva uživatele s hadicemi o délce 30 metrů.
Mobilita zařízení - snadná přeprava pomocí pohodlné a praktické rukojeti
Snadná údržba

Obsah sady pro jednoho uživatele s ventilátorem:
Ventilátor Turbo Row, celoobličejová maska 3S, dvojitá vzduchová hadice, pás se spojkou, vzduchová hadice
10 metrů / vzduchová hadice 20 metrů, hadicová spojka
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NázevNázev KódKód
Ventilátor TurboFlow 9001

Dvojitá vzduchová hadice k Turbo Flow 9002
Pás se spojkou k Turbo Flow 9003
Vzduchová hadice 10m k Turbo Flow 9004
Vzduchová hadice 20m k Turbo Flow 9005
Hadicová spojka k Turbo Flow 9006
Přepravní kufřík na Turbo Flow 9009
Nehořlavé pouzdro na dvojitou vzduchovou hadici  
k Turbo Flow

9010

Celoobličejová maska 3S k Turbo Flow 9011
Obroučky k vnitřním brýlím pro masku 9012
Pouzdro na masku 3S k Turbo Flow 9013
Svařovací adaptér k masce 3S Turbo Flow 9014

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Použití:  

práce v uzavřených prostorách
práce v nádržích, cisternách
použití na všech místech, kde hrozí nedostatek kyslíku
likvidace a odstraňování azbestu
zateplení a utěsnění budov s použitím nástřiku PUR pěny
servis a údržba nepřetržitého provozu strojů
broušení, práce na místech s velkou prašností
svařování - s použitím svařovacího adaptéru pro 3S masku
používání osobami s vadou zraku - s použitím adaptéru na dioptrické brýle pro 3S maskui 3S

Schválení a certifikáty:
PN-EN 138:1994
CE 1437

Přímý kontaktt:  


