
FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

O aparelho de respiração de ar fresco FAS Turbo Flow é um dispositivo que permite o 
fornecimento de ar respirável limpo ao utilizador a partir de uma área segura.

Está disponível numa versão com ventilador Turbo Flow. O dispositivo pode fornecer ar a uma 
distância máxima de 30 metros por utilizador. A ligação de duas mangueiras ao ventilador Turbo 
Flow permite que dois utilizadores trabalhem simultaneamente com mangueiras de 30 metros 

por pessoa. As mangueiras podem ser ligadas entre si utilizando um acoplamento de mangueira 
em qualquer configuração até um comprimento máximo de 30 metros.

Além disso, os óculos de proteção interiores especialmente concebidos permitem às pessoas 
com visão reduzida trabalhar de forma segura e confortável. O fabricante também prevê a 

possibilidade de realizar soldaduras com FAS Turbo Flow. Um adaptador de soldadura para a 
máscara facial completa e uma cobertura não inflamável para a mangueira de ar dupla oferece 

proteção adicional contra altas temperaturas e faíscas que podem danificar o equipamento.

Caraterísticas e vantagens:
Fácil de usar: utilização intuitiva do kit até por utilizadores inexperientes, desenho robusto e altamente durável
Oferta ilimitada de ar aos utilizadores
Mala de transporte conveniente e grande, capaz de acomodar um kit de dois utilizadores com mangueiras de  
30 metros cada
Mobilidade do dispositivo - fácil de transportar com uma pega confortável e de fácil manutenção

Exemplo de composição de um kit de um único utilizador com um ventilador:
Ventilador Turbo Flow, máscara facial completa 3S, mangueira de ar dupla, correia com conector, mangueira de ar de 
10 metros / mangueira de ar de 20 metros, conector de mangueira
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NomeNome CódigoCódigo
Ventilador Turbo Flow 9001

Mangueira de ar dupla para o TF 9002
Cinto com conector para o TF 9003
Mangueira de ar 10 m para o TF 9004
Mangueira de ar 20 m para o TF 9005
Conector de mangueira para o TF 9006
Mala de transporte para o TF 9009
Tampa não inflamável para mangueira de ar duplo para o TF 9010
Máscara facial completa 3S para o TF 9011
Molduras para óculos internos para a máscara 9012
Cobertura de máscara 3S para o T 9013

FRESH AIR SYSTEM TURBO FLOW

Aplicação:  

trabalho em espaços confinados 
trabalho em tanques e cisternas
utilização em qualquer local onde exista o risco de privação de oxigénio 
eliminação e remoção do amianto
isolamento e selagem de edifícios utilizando pulverização de espuma de poliuretano 
manutenção e conservação das máquinas
moagem, trabalho em áreas poeirentas
soldadura - com adaptador de soldadura para máscara 3S
utilização por deficientes visuais - utilização de um adaptador de lentes corretoras para a máscara 3S

Homologações e certificados:
PN-EN 138:1994
CE 1437

Contato direto:  


