
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

A FAS Turbo Flow tömlős friss levegő légzőkészülék egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi  
a tiszta légzőlevegő biztonságos helyről történő eljuttatását a felhasználóhoz.

Turbo Flow légfúvós változatban is elérhető. A készülék felhasználónként legfeljebb 30 méteres 
távolságra képes levegőt szállítani. Két tömlő csatlakoztatása a Turbo Flow légfúvóhoz  

lehetővé teszi két felhasználó egyidejű munkavégzését, személyenként 30 méter tömlővel.  
A tömlők tömlőcsatlakozó segítségével bármilyen konfigurációban összekapcsolhatók,  

legfeljebb 30 méter hosszúságig.

Ezenkívül a speciálisan kialakított maszk belső szemüvegek lehetővé teszik a látássérült 
emberek számára a biztonságos és kényelmes munkavégzést. A gyártó a FAS Turbo Flow-val 

történő hegesztés lehetőségét is betervezte. A teljes arcmaszkhoz való hegesztő adapter  
és a dupla légtömlő nem gyúlékony huzata további védelmet nyújt a berendezést esetlegesen 

megkárosító magas hőmérséklet és a szikrák ellen.

Tulajdonságai és előnyei:
Könnyen használható - a készlet intuitívan használható még a tapasztalatlan felhasználók számára is
Szolíd és rendkívül tartós konstrukció
Korlátlan levegő erőforrás a felhasználók számára
Kényelmes és nagyméretű szállítótáska, melyben elfér egy két felhasználó számára összeállított készlet  
30 méteres tömlőkkel
Mobil készülék - a kényelmes és praktikus fogantyú révén könnyen mozgatható Független az elektromos 
hálózattól - akár 20 méter hosszú tömlőkkel is működtethető
Könnyen karbantartható

Példa az egy felhasználó számára egy fúvóval ellátott készlet összetételére:
Turbo Flow légfúvó, 3S teljes arcmaszk, dupla öves légtömlő csatlakozóval, 10 méteres légtömlő / 20 méteres 
légtömlő, tömlőcsatlakozó
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ElnevezésElnevezés KodKod
Turbo Flow légfúvó 9001

Dupla légtömlő a TF-hoz 9002
Csatlakozóval ellátott öv a TF-hoz 9003
10 méteres légtömlő a TF-hoz 9004
20 méteres légtömlő a TF-hoz 9005
Tömlőcsatlakozás a TF-hoz 9006
Szállító bőrönd a TF-hoz 9009
Nem gyúlékony huzat a dupla légtömlőhöz, a TF-hoz 9010
Teljes arcmaszk 3S a TF-hoz 9011
Belső szemüvegkeret a maszkhoz 9012
Huzat a 3S maszkhoz, a T-hoz 9013
Hegesztő adapter a 3S TF maszkhoz 9014

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Alkalmazása:  

zárt térben történő munkavégzés
tartályokban, ciszternákban való munkavégzés
minden olyan helyen, ahol fennáll az oxigénhiány kockázata
azbeszt ártalmatlanítása és eltávolítása
épületek szigetelése és tömítése szórt purhabbal
a gépek karbantartása és üzembentartása
csiszolás, poros környezetben történő munkavégzés
hegesztés - a hegesztő adapter használata a 3S maszkhoz
látássérültek általi használat - a 3S maszkhoz korrekciós lencseadaptert használva

Engedélyek és tanúsítványok:
PN-EN 138:1994
CE 1437

Közvetlen kapcsolat:  


