NyomólevegŒs légzésvédŒ rendszerhez
A nyomólevegŒs teljesálarchoz tartozik egy speciális csatlakozó, amivel az álarcot a sırítettlevegŒ forráshoz és a légzŒtömlŒhöz lehet csatlakoztatni. A Promask Combi rendelkezik
egy önmıködŒen záródó szeleppel. A szennyezett terület elhagyása után a Promask Combit
le lehet választani a sırített-levegŒ forrásról, majd a légzésvédŒt Pro2000-es 40 mm-es
csatlakozású szırŒvel lehet tovább használni. A rendszernek áramlásszabályozó szeleppel
(cikkszám 062580) és sırített levegŒs tömlŒvel kell rendelkeznie.

MinŒsítések
A Promask Combi teljes mértékben megfelel az EN139:1994 szabvány elŒírásainak.
EK-típusbizonyítványát az FIOH adta ki (ID: 0403, Nr 99225S01).
EN139 „NyomólevegŒs légzésvédŒ készülék teljes-, vagy félálarccal vagy szájcsutora
készlettel.”

´ LARC
PROMASK TELJESA
´
KIEGÉSZITÃK
Könnyen felszerelhetŒ, személyre
szabott szemüvegkeret a szemüveges
felhasználók számára.

HegesztŒpajzs
Az álarchoz két emelŒkampóval illeszthetŒ
egy, a Promask Sillel kompatibilis speciális
hegesztŒ látómezŒ. A felhajtható keretbe pedig
elektro-optikai tulajdonságokkal bíró 10/11-es
„Autoshade” vagy 60 x 100 mm méretı passzív
lencsék helyezhetŒk be.
ÉgéskésleltetŒ pamutból készült
hegesztŒkámzsa (012797).

A Protester alászívás-vizsgáló készülék
segítségével egyszerıen és megbízhatóan
ellenŒrizheti a teljesálarcok tömítettségét,
záróképességét.

Adattároló – A Promask légzésvédŒ felszerelhetŒ
egy ún. elektronikus címkével, ami intelligens
azonosítást tud végrehajtani és segít abban,
hogy minden egyes maszk
karbantartásával kapcsolatos
adatot vissza lehessen keresni. A rendszer
a következŒkbŒl áll: címke, hordozható olvasó/író
fej és adathordozó szoftver. Az információ a vállalat
adattároló rendszerében tárolható.

Hordozó doboz nagysırıségı polietilénbŒl (HDPE)

Hordtáska az álarc és a szırŒ számára, amelyet akár
váll-, akár övtáskaként is lehet használni. A táska
anyaga poliuretánnal (PU) bevont poliamid (PA),
tépŒzáras megoldással.

Rendelési adatok:
Promask Procomp
012681
Promask M, standard méret, fekete (PC látómezŒvel)
012684
Promask M, HC felületkezelt látómezŒvel, fekete
012981
Promask M, nyakszalaggal, fekete (PC látómezŒvel)
012881
Promask M, fekete, adattároló címkével
012682
Promask S, kis méret, fekete
Promask Silicone
012882
Promask Sil, szilikon, sárga, M standard méret
Promask Combi nyomólevegŒs álarc
012780
Promask M Combi
012782
Promask S Combi kis méret

Alkatrészek: tekintse meg a Scott Health & Safety árlistáját.
Scott Pro2000 szırŒk: tekintse meg a kiegészítŒ prospektusokat.
Scott rásegítéses légzésvédŒk: tekintse meg a kiegészítŒ
prospektusokat.
Scott nyomólevegŒs rendszer: tekintse meg a kiegészítŒ
prospektusokat.

Egyesült Királyság:
Finnország:
Scott Health & Safety Ltd
Scott Health & Safety Oy
Pimbo Road, West Pimbo,
P.O.BOX 501
Skelmersdale, Lancashire,
FI-65101 Vaasa,
WN8 9RA, ENGLAND
FINLAND
Ügyfélszolgálat:
Ügyfélszolgálat:
Tel: +44 (0)1695 711711
Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +44 (0)1695 711772
Fax: +358 (0) 6 3244 591
Email: scott.sales.uk@tycoint.com
Email: scott.sales.fin@tycoint.com
www.scotthealthsafety.com

Forgalmazó:

SFS-EN ISO 9001:2000
No. 1067-06
SFS-EN ISO 14001:2001
No. 5073-01

NESLER Kft.
nesler@nesler.hu
06-30-306-8568
A szállított eszköz mıszaki jellemzŒi a termékek
folyamatos fejlesztésének eredményeként eltérhetnek
az e kiadványban leírtaktól.
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PROMASK COMBI

PROMASK
´ LARC
TELJESA

PROMASK
T E L J E S A´ L A R C
A Scott Promask többfunkciós teljesálarc páratlan kényelmet és védelmet nyújt
számos, a légzŒszerveket veszélyeztetŒ anyaggal szemben.
Az ipari alkalmazások széles körében már jól bevált Promask légzésvédŒ
teljesálarc T-profilú tömítŒéle hatékony zárást biztosít, így az arcra csak
minimális nyomást gyakorol. A számítógépes tervezésı levegŒcsatornáknak
köszönhetŒen különlegesen alacsony az álarc légzési ellenállása, ami csökkenti
a felhasználó kifáradását, még hosszantartó használat esetén is.
A Promask széles látóterı „panoráma” látómezŒje a lehetŒ legnagyobb kilátást
biztosítja, az álarc elején elhelyezett beszélŒmembrán pedig megkönnyíti a
munkatársakkal való kapcsolattartást. Létezik felületkezelt látómezŒvel rendelkezŒ
változata is, amely nagyon jól ellenáll az oldószereknek és a karcolásnak. Az
átlátszó belsŒ álarcnak köszönhetŒen a felhasználók körében egyre népszerıbb,
és viselŒjét könnyen felismerhetŒvé teszi.
A Promask tartós, butil-halogén elasztomerbŒl (Procomp®) vagy puha
szilikonból készül. A Promask Black kétféle méretben kapható, hogy minél több
felhasználónak felelhessen meg.

PROMASK BLACK
Hosszú használati idejét a tartós, és a vegyi anyagokkal szembeni nagyfokú ellenállást
mutató alapanyagának, a Procomp® elasztomernek köszönheti.
Tartós

´
Atlátszó
belsŒ
álarc

PROMASK BLACK/ PROMASK SIL
Professzionális illeszkedés és kényelem
• A légzésvédŒ egyedülálló T-profilú tömítŒéle kiváló illeszkedést, az állcsészébe beépített verítékelvezetŒ
pedig magas szintı kényelmet biztosít hosszú viselet során.
• A speciális belsŒ maszk az álarcon belül minimálisra csökkenti a CO2-tartalmat (< 0.5 %), így a
felhasználó kevésbé fárad el.
• Kialakításából adódóan a látómezŒ nem párásodik be, ugyanis a levegŒ keresztben áramlik közvetlenül
látómezŒ felszíne elŒtt.
• A szırŒ elhelyezése csökkenti a nyak meghúzódásának esélyét, valamint jó kilátást biztosít lefelé.

Professzionális védelem
• Az új Promask Sil folyékony szilikonvegyületbŒl öntött álarcteste nem okoz allergiás reakciót, és
egyesíti a szilikon kényelmét és hajlékonyságát a tartóssággal és a hosszú élettartammal.
• A Promask Black halobutil anyaga páratlan ellenállást nyújt vegyi anyagokkal, az ózon okozta
öregedéssel és a mindennapos használatból eredŒ kopással szemben.
• A belsŒ maszk allergiát nem okozó, a vegyi anyagokkal szemben ellenálló és a viselŒk körében
közkedvelt szilikonból készül.
• Minden szelep rugalmas, tartós szilikonból készül.
• A rendkívül hatékony beszélŒmembrán tiszta kommunikációt tesz lehetŒvé, ennélfogva növeli a
biztonságot.
• A Promask családhoz tervezett speciális hegesztŒ látómezŒ két emelŒkampóval illeszthetŒ a látómezŒ
keretére. A felhajtható keretbe pedig elektro-optikai tulajdonságokkal bíró 10/11-es „Autoshade” vagy
a 60 x 100 mm méretı passzív lencsék helyezhetŒk be.

A Scott Promask használható:

MÙSZAKI JELLEMZÃK

Felületkezelt
látómezŒ
(választható
kiegészítŒ)
Két méret

Bal oldali
szırŒcsatlakozó

CBRN
alkalmazhatóság

Kapható jobb oldali
szırŒcsatlakozási
lehetŒséggel is.
(013380)

Légzési ellenállás
Belégzés 30 l/perc
Kilégzés 160 l/perc
CO2 -tartalom
Látótér
Tényleges
Súly
Csatlakozó menet

PROMASK
´
TELJESALARC
´
– EGY ALARC
MINDEN
FELADATHOZ

Promask black

Promask Sil

EN 136 követelmény

0,3 mbar
1,05 mbar
0,5 %

0,3 mbar
1,05 mbar
0,5 %

max 0,5 mbar
max 3,0 mbar
max 1,0 %

83 %
525 g
40 mm

85 %
546g
40 mm

≥ 70 %
–
EN 148-1

• Negatív nyomás alatt mıködŒ,
egyszırŒs álarcként, a teljes Pro2000es (40 mm zsinórmenetes) szırŒk
bármelyikével,
• Légzéscsatlakozóként rásegítéses
légzésvédŒhöz,
• NyomólevegŒs légzésvédŒként –
Promask Combi
• HegesztŒ álarcként, amit akár szırŒs,
rásegítéses vagy nyomólevegŒs
megoldással lehet mıködtetni.

´
ANYAGI TULAJDONSAGOK

PROMASK SIL
A sárga színı, hipoallergén tulajdonsággal rendelkezŒ Promask Sil kényelmet és
hatékonyságot nyújt felhasználójának.
Puha, rugalmas szilikon és
bŒrbarát folyékony szilikon

´
Atlátszó
belsŒ
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Az álarctest jellemzŒi
IdŒjárásállóság
Ellenállás a bŒr felületén lévŒ vegyületeknek
Gáz- és gŒztömörség
GŒzállóság
Száraz hŒvel szembeni ellenállás
Mechanikai erŒsség
´ álarc
• Uj
• Régi álarc
HŒállóság
• hosszútávú °C
• rövidtávú °C
Hidegállóság °C
Allergiát okozó tulajdonságok

Procomp
+++
+++
+++++
++++
++++

Szilikon
++++
++++
++
–
++++

++++
+++

+++
++

100 °C
140 °C
- 50 °C
Nem jellemzŒ

++++(+)
+++
200 °C
+++
275 °C
++
- 80 °C
+
Nem jellemzŒ
-

Védelmi tényezŒk
Teljesálarc

kiváló
nagyon jó
jó
elfogadható
elégséges
gyenge

Többféle látómezŒvel kapható:
• Rendkívül ütésálló polikarbonát (PC).
• Az oldószereknek és a karcolásnak ellenálló, tartós, felületkezelt PC HC látómezŒ.

Sárga
biztonsági
szín

Bal oldali
szırŒcsatlakozó
FertŒtlenítése
könny

MinŒsítések
A teljes mértékben engedélyezett halobutil Promask Black CE minŒsítéssel rendelkezik és megfelel az
EN 136-os szabvány 3. osztálya elŒírásainak. EK-típusbizonyítványát a BGIA adta ki (ID:0121, Nr 981135
(Promask black) Nr 021018 (Promask HC).
A teljes mértékben engedélyezett Promask Silicone CE minŒsítéssel rendelkezik és megfelel az EN
136-os szabvány 2. osztályának. EK-típusbizonyítványát a BGIA adta ki (ID:0121, Nr. 0401105).

Teljesálarc
szırŒvel (P3)
Teljesálarc
rásegítéses
légzésvédŒként
(TM3)

Névleges
védelmi
tényezŒ (NPF)
EN529:2006

Meghatározott
védelmi
tényezŒ
APF BS4275
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