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CLEANSPACE2™
Zasilany Aparat Oddechowy P3
Lekki, bez węży, pasków czy kabli i nie wymagający
konserwacji. Filtry cząstek stałych i gazów
Strefy nadmiernego zapylenia –
kamieniołomy, kopalnie
Spawanie, szlifowanie
Konserwacja i czyszczenie
Sektor drzewny i rolnictwo

CLEANSPACE™ ULTRA
Zasilany Aparat Oddechowy P3
Klasa IP 66 przeznaczony do użytkowania
w prysznicach odkażających
Praca z substancjami chemicznymi
Usuwanie ołowiu
Czynniki zakaźne
Pierwsza pomoc

CLEANSPACE™ EX
Zasilany aparat oddechowy P3
Iskrobezpieczny, z certyfikatem użytkowania
w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Podziemne górnictwo węglowe
Olej i gaz
Produkty petrochemiczne
Praca z substancjami chemicznymi

IEC 60079-0:2011
IEC 60079-11:2011
Ex ia I Ma Ex ib IIB T4 Gb

Pracuj bez trudu i w komforcie przez długi okres czasu z aparatem ochronnym P3/TM3
BEZPIECZNY

W pełni certyfikowany aparat oddechowy, nadciśnieniowy z filtracją HEPA (skuteczność 99,95%) zapewnia maksymalnąochronę w
miejscu pracy. Działa do 8 godzin. Dostępne są adaptery testowania TSI Portacount.

WYGODNY

Łatwy do noszenia; bezproblemowy i wygodny. Bez węży czy ciężkiego, mocowanego pasami plecaka z akumulatorem. Nagrodzony za
lekką obudowę (poniżej 500g) i akumulator litowo-polimerowy, aparat dostarcza świeżego powietrza do pracy przez całą zmianę.

PRAKTYCZNY

Solidnie zbudowany, niezawodny, opłacalny; nie wymaga przeglądu technicznego czy konserwacji i jest łatwy do czyszczenia; prosty,
jednoprzyciskowy system; nieduży rozmiar aparatu CleanSpace pozwala na kompatybilność z inną aparaturą ochronną.
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1 MODUŁY ZASILANIA
CLEANSPACE2 PAPR
PAF-0034

CLEANSPACE ULTRA PAPR
PAF-0070

2 MASKI

CLEANSPACE EX PAPR
PAF-0060

PAF-1014
Pełnotwarzowaa*
(Średnia-Duża)

PAF-0033
Mała

PAF-1106
Pełnotwarzowa*
(Mała)

PAF-1010
Średnia
PAF-0027
Duża

* Cleanspace
tylko Ultra i EX

3 FILTRY
PAF-0035

PAF-0036

PAF-0037

PAF-0087

PAF-0050

PAF-0077

PAF-0051

PAF-0052

Filtr cząstek stałych
EN12942 TM3P
HEPA (3 sztuki)

Filtropochłaniacze: Gazy
organiczne i pary+ cząstki
stałe (>65°c) EU:A1TM3

Filtr wstępny
(10 sztuk)

Filtropochłaniacze: Gazy
organiczne i pary+ cząstki
stałe (>65°c) EU:A2TM3

Wysokowydajny filtr
cząstek stałych P3
HEPA (‘Hi cap’)

Filtropochłaniacze: Gazy i pary
organiczne, nieorganiczne i
kwaśne + cząstki stałe (>65°c)
EU:ABE1TM3

Filtropochłaniacze:Gazy
organiczne i pary+ cząstki
stałe (≤65˚c) EU:AXTM2

Filtropochłaniacze: Gazy
organiczne, nieorganiczne
kwaśne i z amoniaku + cząstki
stałe (>65°c) EU:ABEKTM3
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4 ADAPTER

FILTRA

PAF-0038
Adapter do filtrów
wysokowydajnych
‘Hi Cap’
i Gazowych

PAF-0078
Adapter do fltrów
wysokowydajnych
‘Hi Cap’
i Gazowych
* Cleanspace EX
tylko

5 FILTRY WSTĘPNE I OSŁONY
PAF-0058
CleanSpace™
Filtr wstępny cząstek
stałych i osłona
(Filtr standardowy)

PAF-0057
CleanSpace™
Filtr wstępny cząstek
stałych (Filtry w dużej
obudowie)

PAF-0049
CleanSpace™
Osłona (Filtry
standardowe
i w dużej obudowie)
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INNE AKCESORIA
PAF-0099

Plecak (Czarny)

PAF-0075

Zestaw pasków do przymocowania hełmu do modułu
zasilania

PAF-0074

Zestaw Ultra do czyszczenia i przechowywania
zatyczek

PAF-0025

Adapter do ilościowego testu dopasowania półmaski,
Testowanie (PortacCount)

PAF-1026

Ochrona przed zarysowaniami w masce
pełnotwarzowej – przyciemniana (10 szt.)

PAF-1018

Zdzieralne ochraniacze maski pełnotwarzowej
zapobiegające zadrapaniom (10 szt.)

PAF-1017

Zestaw do okularów do maski pełnotwarzowej

PAF-0049

Osłona (Filtry standardowe i w dużej obudowie (25))

AKCESORIA ZAPASOWE
PAF-0014

Podkładka na kark CleanSpace2™ gruba (zapasowa)

PAF-0016

Podkładka na kark CleanSpace2™ cienka (zapasowa)

PAF-0028

Zestaw zaworów wydechowych do półmaski (2 szt)
(zapasowy)

PAF-0030

Uprząż nagłowna CleanSpace2™ (zapasowa)

PAF-1101

Ładowarka akumulatora CleanSpace2™ i Ultra (zapas)

PAF-0073

Ładowarka akumulatora EX (zapasowa)

PAF-1028

Podkładka na kark Ultra i EX mała (zapasowa)

PAF-1012

Podkładka na kark Ultra i EX średnia (zapasowa)

PAF-1013

Podkłdka na kark Ultra i EX duża (zapasowa)

PAF-1016

Uprząż nagłowna do maski pełnotwarzowej
(zapasowa)

PAF-1019

Zestaw zaworów wydechowych do maski
pełnotwarzowej (2 szt.) (zapasowy)

PAF-1020

Zestaw zaworów wdechowych do maski
pełnotwarzowej (6 szt.) (zapasowy)

PAF-1021

Pokrywa zaworu do maski pełnotwarzowej (zapasowa)

PAF-1022

Maska wewnętrzna zakrywająca usta i nos do maski
pełnotwarzowej (mała)

PAF-1027

Maska wewnętrzna zakrywająca usta i nos do maski
pełnotwarzowej (duża)
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