QS S -NAAMARI

RAITISILMAVERSIO

S-HENGITYSVENTTIILILLÄ
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Erinomainen hengitysventtiilin suorituskyky
Erittäin alhainen hengitysvastus
Hengitysventtiili käynnistyy sisänaamarista
Reagoi välittömästi kuormituksen
muutoksiin
Raitisilmaluukku valmiustilakäyttöä varten
Entistä pitempi kesto
Hengitysventtiilissä on positiivinen lukko
Hengitysventtiilin varmistettu liitäntä
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Äänetön toimintatila
Pidä yhteyttä ilman häiritsevää melua
Naamari ja hengitysventtiili on suunniteltu
pienikokoisiksi
Ei ulkonevia osia
Sopii käytettäväksi silmälasien ja
viestintälaitteiden kanssa
Joustavuutta eri käyttäjien ja
käyttökohteiden kannalta
Naamaria on saatavana kolmea eri kokoa
Istuu erinomaisesti eri kasvotyypeille

QS S -NAAMARI

VIITTEET TUOTENUMEROIHIN

96300-sarja

S-HENGITYSVENTTIILILLÄ
S-NAAMARI on miellyttävä ja luotettava, suunnittelultaan ja tur-

vallisuudeltaan tunnettua uraauurtavaa Interspiro-laatua.
Sisänaamari erottaa sisään- ja uloshengitetyn ilman minimoiden näin uloshengityksen sisältämän hiilidioksidin uudelleenhengitysvaaran. Kaksitoiminen raitisilmaluukku mahdollistaa
ulkoilman hengittämisen valmiustilassa.
on positiivinen paineventtiili, jossa on
turvaliitäntä naamariin. Demand-periaatteella toimiva annosteluventtiili antaa ilmaa vain sisäänhengitysvaiheessa reagoiden
välittömästi kuormituksessa tapahtuviin muutoksiin. Positiivinen paine otetaan käyttöön painamalla kädellä uloshengitysventtiilin kansi kiinni.

RAITISILMAVERSIO

STANDARDIT
• NFPA 1981:2002 Edition (koko laitteisto)
• EN 136 Class 3
• EN 137 (koko laitteisto)
MATERIAALIT
Naamarinrunko
Sisänaamari
Lasi

S-HENGITYSVENTTIILI

Hengitysventtiili
Kalvo

Luonnonkumi tai silikoni
Luonnonkumi tai silikoni
Lämpöä kestävä
polykarbonaatti
Lämpöä kestävä polyamidi
Silikoni

MITAT JA PAINO
Mitat (k x l x s)
Paino

250 x 160 x 150 mm
0,88 kg

TEHOKKUUS

Interspiro tarjoaa päivittäishuollosta vastaavalle henkilöstölle tarkoitettua koulutusta samoin kuin kokonaishuoltosuunnitelmista vastaavan henkilökunnan koulutusta.
Katso QS-tuotesarjan ja muiden hengityssuojaintuotteiden lisätiedot Internet-sivustoltamme.

Virtausnopeus positiivinen paine säilyttäen
Sisä-/ulkonaamari
>450/>650 l/min
Sisällön painealue
Staattinen naamarin paine
Dynaaminen naamarin paine

5–11 bar
2,0–3,5 mbar
0–9 mbar

Vastaa tehovaatimuksia
EN 137 ja NFPA 1981 (osa malleista)

HENGITYSLETKUN LIITÄNTÄ
• M16 x 1
VAIHTOEHDOT
• Kovapinnoitettu lasi
• Ohitusyksikkö
• Radioviestintä

• Hiusverkko
• Kypärän kiinnikkeet

HYVÄKSYNNÄT
Täydellinen Interspiro-hengityslaitteisto
• CE 89/686/ETY
• NFPA 1981:2002 laitos (osa malleista)

PART NO. 97116D06

Asianmukaisesti huollettuina Interspiron hengityslaitteistot kestävät
pitkään. Helpota huoltotoimenpiteitä ja varmista paras suoritustehokkuus käyttämällä alkuperäisiä huoltosarjoja, jotka sisältävät ennaltaehkäisevään huoltoon tarvittavat alkuperäiset varaosat.

