IDEA
TELJESÁLARCOK

Különösen széles látómezővel rendelkező, az EN 136 szabvány szerint 3. osztályba sorolt egységes méretű teljesálarc.
Alkalmas EN 148/1 szerinti zsinórmenetes szűrőkhöz, és normál nyomású (depressziós) tüdőautomatákhoz. A
túlnyomásos változat EN 148/3 szerinti M45x3-as menetű tüdőautomatákkal alkalmazva használható sűrítettlevegős
légzésvédő készülékekkel. Valamennyi változat rendelhető EPDM vagy szilikon gumiból.

FONTOSABB JELLEMZŐK
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tetszetős és praktikus forma. Jó súlyeloszlás és a
szűrőbetét pozícionálása hosszabb ideig történő
használat esetén is kényelmes viselést biztosít.
Beépített beszédmembrán, jó beszédátadás, nagyobb
biztonság.
Az alkalmazott anyagoknak nincs bőrt irritáló hatásuk.
Nagyon jól illeszkedik a legtöbb arcformához. Az arcra
záródó tömítő perem nem nyomja az arcot, de mégis
mindenhol tökéletesen zár.
Az alászívás kisebb, mint 0,05%, és ezért az álarc
névleges védelmi tényezője magasabb, mint 2000.
Extra széles látómező. Gyakorlatilag a teljes
látószélesség 85%-a.
Kiváló öblítés, és ezért az ablak nem párásodik.
Alacsony légzési ellenállás: 1,6 mbar belégzéskor, és
1,8 mbar kilégzéskor, 160 l/min légáramlás mellett.
Minimális belső holttér.
Kiváló
beszédátadás
a
beszédmembrán
jó
pozícionálása miatt, ami telefon és más kommunikációs
készülék használatát is lehetővé teszi.

FŐ KOMPONENSEK
•
•
•

EPDM gumi vagy szilikon gumi álarc, állítható
fejpántozattal.
A széles panoráma ablak kiváló optikai tulajdonságokkal
rendelkezik, és nem torzít. A keret védi a karcolódástól
és a dörzsölődéstől.
A belső álarc anyaga EPDM vagy szilikon gumi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Láng és hőálló anyagok. A szabványos szúróláng-teszt
után is megfelelő védelmet biztosít.
Polikarbonát látómező, magas ütésállóság.
A látómezőt karcolódás és dörzsölődés ellen a keret is
védi.
Könnyen és gyorsan felvehető és levehető. A nyakba
akasztható hordszalaggal kényelmesen készenlétben
tartható.
Hosszú ideig tárolható, és ózonnak is jól ellenáll.
A fő komponensek anyaga az európai szabványoknak
megfelelően, alacsony és magas hőmérsékletet,
továbbá a magas páratartalmat is jól tűrő műanyag.
Könnyen tisztítható, ápolható és karbantartható:
valamennyi alkatrész egyszerű szerszámokkal könnyen
szét- és összeszerelhető.
Kompakt forma, ami lehetővé teszi az álarc használatát
védősisakokkal is.
Súlya: IDEA EPDM 665 g, IDEA Szilikon 695 g,
IDEA SP/A EPDM 690 g, IDEA SP/A Szilikon 720 g.

Az IDEA álarcot az alábbi DPI Sèkur szűrőbetétekkel
lehet használni:
• 230-as sorozat (EN 148/1 szerinti 230-as adapterrel).
• DIRIN 230, DIRIN 300, DIRIN 500 és DIRIN 530
sorozat.
• Többcélú csatlakozó az alábbiak szerint:
- Menetes adapter belégző szeleppel és tömítőgyűrűvel az
EN 148/1 és az EN 148/3 szabványok szerinti szűrők SP/A
túlnyomásos álarcokkal való használatához
- Kilégzőszelep elliptikus kompenzációs előkamrával,
amellyel a menetes csatlakozó kompaktabb kialakítású
lesz.
- Hatékony működésű, központban elhelyezett
beszédmembrán.
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CIKKSZÁMOK
Változat leírása
EN 148/1 szerinti zsinórmenetes csatlakozású álarc,
szűrőbetétekhez és zsinórmenetes tüdőautomatákhoz
EN 148/3 szerinti M45x3 csatlakozású álarc,
túlnyomásos tüdőautomatával ellátott légzésvédő
készülékekhez
Gyorscsatlakozós kialakítás túlnyomásos
tüdőautomatával ellátott légzésvédő készülékekhez

Típus
IDEA, EPDM
IDEA, SZILIKON
IDEA, SP/A EPDM
IDEA, SP/A SZILIKON

Cikkszám
43334006
43334009
43334000
43334003

IDEA, SP/A ESA EPDM
IDEA, SP/A ESA SZILIKON

43334002
43334005

ALKATRÉSZEK
Komplett fejpántozat csatokkal együtt
Fejpánt csatok nélkül
Csatok a fejpánhoz
Nyakba akasztható hordszalag csatokkal
Látómező (ablak)
Látómező kerete csavarokkal
Előtétrács normál menetes IDEA álarcokhoz
Előtétrács IDEA SP/A és IDEA SP/A ESA álarcokhoz
Menetes csatlakozó, előtétrács és tömítőgyűrű normál menetes IDEA álarcokhoz
Menetes csatlakozó, előtétrács és tömítőgyűrű IDEA SP/A és IDEA SP/A ESA álarcokhoz
Kilégzőszelep (5 db-os csomag) normál menetes IDEA álarcokhoz
Kilégzőszelep (5 db-os csomag) IDEA SP/A és IDEA SP/A ESA álarcokhoz
Álarctest – EDPM gumi
Álarctest – szilikon gumi
Beszédmembrán tömítőgyűrűvel
Teszt szelep csoport (10 db)
Belégzőszelep (10 db-os csomag) IDEA SP/A és IDEA SP/A ESA álarcokhoz
Belégzőszelep (10 db-os csomag) normál menetes IDEA álarcokhoz
Belső álarc – EDPM gumi
Belső álarc – szilikon gumi

42010104
42010106
42010107
42010108
42010109
42010126
42010127
42010128
42010137
42010138
42010135
42010129
42010132
42010133
42010134
42010070
42010120
42010142
42010143
42010144

TARTOZÉKOK
Szemüvegkeret dioptriás szemüveghez
Hordtáska (kemény műanyag doboz)
Álarcmosógép – 17 literes / 2 db álarc mosásához
Álarcmosógép – 41 literes / 6 db álarc mosásához
Mosószer – 5 liter
Mosószer – 1 liter

42010203
42010014
44370270
44370300
44370370
44370360
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