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تقوم اجهزة التنفس التنفس ي ن
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(خفيف الوزن ومضغوط (أقل من 400جم لكل  9.رطل
يتحمل الماء إلزالة التلوث
الستخدام وسهولة العرض
بساطة إ
عالمات تبويب ونطاقات فريده من نوعها وقالبلة للتحويل
الط�
متوافق مع السماعات الطبية واغطية الرأس والمريول ب ي
الحتواء البيولوجي البيوهود البيوكونتينمبنت
نظام إ
ت
الزف� للتحكم بالمصدر Steri-plus
فل� ي

متوافق مع أقنعة الوجه الكاملة وأقنعة نص الوجه

مما يجعله جهاز تنفس مريح بشكل ملحوظ وكمام مالئم
عىل مدى تف�ات طويلة من إرتدائه
الدكتورة أليكس يب�يل  ,الرئيس التنفيذي

للتواصل معنا
CleanSpace Technology Pty Ltd
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مصمم خصيصا لقطاع الرعاية الصحية والصيدالنية
والمخت�ات الطبية
ب

نظام الل ايرسينسيت ()AirSensitيضبط تدفق الهواء باللإستجابة لتنفس مرتديها
مهما كانت مدى صعوبة عمل مرتديها
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حماية أفضل للتنفس
نقرة واحدة بعيدة
للإستخدام ف ي� مجموعة متنوعة من التطبيقات الصناعية بحيث ال يلزم تحمل
الماء والسالمة الجوهرية
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تصنيع المعادن واللحام
مناولة المواد الكيميائية أو البيولوجية
الصيانة والتنظيف
مناولة الحبوب والمواد الغذائية
بيئات الغبار العالية التعدين والمحاجر
والسمنت والخرسانة
مناولة الحجر إ

آمنة ف ي� جوهرها ومعتمدة للإستخدام ف ي� البيئات
.المعرضة إلحتمالية عالية للإنفجار

مناسب لحماية ي ن
الع�* وتحمل المياه
( تصنيف)IP 66
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معالجة الحجر أ
والسمنت والخرسانة مع القطع الرطب
تصنيع المعادن واللحام
مناولة المواد الكيميائية أو البيولوجية
الصيانة والتنظيف ف ي� قطاع مياه الرصف الصحي
الحبوب ومناولة أ
الغذية
البيئات عالية الغبار والمحاجر والتعدين
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أ
ت
ال� تغطي نصف الوجه
متوافق مع القنعة ي

متوافق مع أقنعة الوجه الكاملة وأقنعة نص الوجه

تصنيع المعادن واللحام
التعدين والمحجر
البيئات مرتفعة نسبة الغبار
مناولة المواد الكيميائية أو البيولوجية
الصيانة والتنظيف
الحبوب ومناولة أ
الغذية
أشغال الحجر أ
,السمنت والخرسانة

متوافق مع أقنعة الوجه الكاملة وأقنعة نص الوجه

ت
لقد صممت تكنولوجيا ي ن
ال� تتالءم مع
كل� سبيس مجموعة من أجهزة التنفس ي
مختلف القطاعات منها القطاع الصناعي وقطاع البناء والمرافق وكذلك الرعاية
المخت�ات
الصحية ,والمستح�ض ات الصيدالنية وقطاعات
ب
مواصفات أجهزة تنفس ي ن
كل� سبيس
حماية عالية
.خفيفة الوزن  500جم
ال توجد حاجة لخراطيم أو أحزمة أو حزم بطارية محملة .عىل الخرص
الستخدام بزر واحد فقط
.عملية وسهلة إ
وقت التشغيل يصل إىل  8ساعات
اليرستينك الذكية
تكنولوجيا إ
قناع من السيليكون الناعم
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