
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Hadicový dýchací prístroj čerstvého vzduchu FAS Turbo Flow je zariadenie určené na dodávanie 
čistého vzduchu na dýchanie z bezpečnej zóny. 

Dostupný je vo verzii s použitím dúchadla Turbo Flow. Zariadenie môže dodávať vzduch 
maximálne do vzdialenosti 30 metrov na jedného používateľa. Keď k dúchadlu Turbo Flow 
pripojíte dve hadice, môžu súčasne pracovať dvaja používatelia s hadicami po 30 metrov  

na každú osobu. Hadice sa môžu spájať s použitím spojky v ľubovoľnej konfigurácii do 
maximálnej dĺžky 30 metrov.

Dodatočne, vnútorné okuliare špeciálne navrhnuté k maske umožňujú bezpečne a pohodlne 
pracovať osobám z chybou zraku.

Výrobca tiež pripúšťa zváranie pri používaní FAS Turbo Flow. Zváračský adaptér k celotvárovej 
maske a nehorľavý poťah dvojitú vzduchovú hadicu poskytujú dodatočnú ochranu pred vysokými 

teplotami a iskrami, ktoré by mohli zariadenie poškodiť. 

Vlastnosti a výhody:
Jednoduché použitie - intuitívne používanie súpravy aj pre neskúsených používateľov
Pevná a veľmi odolná konštrukcia
Neobmedzené množstvo vzduchu pre používateľov
Pohodlný a veľký prepravný kufrík, do ktorého sa zmestí súprava pre dvoch používateľov s hadicami po 30 
metrov
Mobilné zariadenie - ľahký transport vďaka pohodlnej a šikovnej rukoväti
Ľahká údržba

Obsah súpravy pre jedného používateľa s dúchadlom:
Dúchadlo Turbo Row, celotvárová maska   3S. dvojitá vzduchová hadica, pás so spojkou, vzduchová hadica 10 metrov/
vzduchová hadica 20 metrov, hadicová spojka
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NázovNázov KódKód
Dúchadlo TurboFlow 9001

Dvojitá vzduchová hadica pre TF 9002
Pás so spojkou pre TF 9003
Vzduchová hadica pre TF, 10 m 9004
Vzduchová hadica pre TF, 20 m 9005
Hadicová spojka pre TF 9006
Prepravný kufrík pre TF 9009
Nehorľavý návlek na dvojitú vzduchovú hadicu pre TF 9010
Celotvárová maska   3S pre TF 9011
Rám vnútorných okuliarov pre masku 9012
Puzdro na masku 3S pre TF 9013
Zvárací adaptér pre masku 3S TF 9014

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Použitie:  

práca v uzavretých priestoroch
práca v nádržiach, cisternách
na ľubovoľnom mieste, kde existuje riziko nedostatočného prístupu kyslíka
likvidácia a demontáž azbestu
tepelná izolácia a utesnenie budovy nástrekom PUR peny
údržba a udržanie nepretržitosti prevádzky strojov
brúsenie, práca na prašných miestach
zváranie - s použitím zváracieho adaptéra pre masku 3S
osobami so zrakovým postihnutím - s použitím adaptéra na korekčné šošovky pre masku 3S

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

Priamy kontakt:  


