
Stealth ™ teknolojisinden 
yararlanma, minimum bilgi ile 
maksimum solunum 
koruması için - Etkili ancak 
göze çarpmayan.

· Yüksek koruma
performansı

· Şık, ergonomik tasarım
· Benzersiz entegre

numune portu

HEPAC™ P3(R) 
Değiştirilebilir ikiz filtreler
· Özel tasarım
· Yüksek verimlilik
· Düşük solunum direnci
· Sağlam kompozit medya
· Partikül filtresi
· Koruma faktörü 20 x WEL*
· EN & CE onaylı

Entegre 
numune 
portu

72 Roman Way Industrial Estate, 
Longridge, Preston, Lancashire, UK. 
PR2 5BE
www.airfiltrationsolutions.co.uk

TÜRKİYE tek yetkili dağıtıcısı:
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www.dumanemme.com

Entegre 
numune 
portu ile

P3 (R) SAFETY RESPIRAToR 

r e a d y  •  f i t  •  g o

P3 (R) SAFETY RESPIRAToR 

r e a d y  •  f i t  •  g o

GÜVENLİK • TEKNOLOJİ • TASARIM

GÜVENLİK • TEKNOLOJİ • TASARIM

GÜVENLİK • TEKNOLOJİ • TASARIM

STEALTH ; EŞSİZ VE ÖZEL NİTELİKLER

Özel HEPAC ™ P3 (R) pileli ikiz filtreler, yüksek verimlilik ve düşük solunum direnci 
sağlamak için özel olarak üretilen filtre medyaları kullanılarak üretilmiştir.

Exclusive Cocoon Grille®. Karakteristik olarak HEPAC ™ P3 (R) ikiz filtrelere kesintisiz bir 
sabit hava yolu sağlamak ve kirli hava, buhar ve buğuları engellemek için tasarlanmıştır.

Eşsiz maske konturu, modern, şık, tüm KKD'lerin yanı sıra kaynak maskelerive yüz koruma 
vizörlerinin kullanımıyla uyumlu.

Özel entegre numune portu ; tahribatsız nicel yüzyüze uyum testine izin verir.

Düşük işletme maliyetleri ve minimum bakım

STEALTH maske, performansı ve rahatlığı ile akıllarda kalmayı başarır.

*WEL: Mesleki maruz kalma oranı
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Stealth ™ P3 (R) Kişisel Güvenlik Maskesi Stealth ™ P3 (R) Kişisel Güvenlik 
Maskesi, katı toz parçacıklarına, metal dumanlarına ve sıvı buharlarına karşı tam 
solunum koruması sağlayan, tekrar kullanılabilir bir yarım yüz maskesidir.

EN140'ın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan solunum cihazı ve 
EN143'e göre değiştirme filtreleri ile Stealth ™ P3 (Kişisel) Solunum Maskesi, 20 
Koruma Faktörü (APF) sağlar.

Stealth ™ P3 (R) Kişisel Güvenlik Maskesi, rahatlık, ayarlama 
kolaylığı, yüksek performans ve sade tasarım sunar.

Pileli P3R filtrelerin yapımında özel HEPAC ™ (Yüksek Verimli Partikül Hava Kompozit) 
medya kullanılarak, hem sentetik hem de cam filtrasyon ortamlarının olumlu özellikleri 
düşük basınçlarda bakteri ve viral filtrasyon performansı sağlamak için birleştirilir.

Tipik uygulamalar:
• Hobi kullanımı
• Metal işleri

(kaynak ve taşlama.
• İnşaat / Taş ocakçılığı.
• Seramik / refrakter 

malzemeler.
• Tarım

Özellikler ve Faydalar

Düşük profilli tasarımı, görüş alanını maksimuma çıkarır. Çoğu kaynak kasklarının ve güvenlik 
vizörlerinin altına kolayca uyar.

Ergonomik tasarım, son derece düşük solunum direnci, STEALTH maskeyi kolay ile yorucu ve 
kısa ile uzun süreler arasında değişen çoğu iş etkinliği için uygun hale getirir.

Kokusuz, alerjik olmayan yüksek dereceli malzemelerden üretilmiştir (TPE maske gövde 
malzemesi lateks ve silikon içermez).

Tek parça kafa ve boyun askısı, ızgaraya en iyi şekilde yerleştirilmiş dört bağlantı noktasından 
kolaylıkla geçerken, kayış, kayış uçları kullanıcı yüzüne tam oturmasını sağlayan özelleştirilmiş bir  
kendinden kilitli boyun klipslerinden kolayca çekilerek kolayca gerilebilir.

Ayrıcalıklı HEPAC ™ (Yüksek Verimli Partikül Hava Kompozit) Kompozit filtre medyası, hem 
nemli hem de nemli olmayan ortamlarda en iyi verimliliği sağlayan maksimum verimlilik ve filtre 
ömrü için ek yüzey alanı sağlar. Stetalth ™ HEPAC ™ P3 (R) filtreler, 0.3 mikron ve üzerinde % 
99.95 + havadaki partikül ve yağ aerosolü filtrasyonu sağlar.

Koruyucu ızgara, aşağıya bakan zarif panjurludur ve filtreyi daha sert ortamlarda döküntü ve 
tozdan korur ve filtre değişimi için kolayca çıkarılabilir.

Geri dönüşsüz büyük egzoz valfı nefes almayı kolaylaştırır ve kullanıcının yorgunluğunu azaltır. 
Vizörlerin buğulanmasından kaçınmak ve gözleri korumak için aşağıya doğru nefes vermek üzere 
yerleştirilmiştir.
Numune bağlantı noktası Her bir birimin tahribatsız kantitatif yüze uygun testine izin veren 
bütünleşik numune portu ve fişi ile piyasada bilinen tek solunum cihazıdır. Böylece her bir özel 
solunum cihazının son kullanıcıya uygunluğu, ilave donanımlar veya elden çıkarmaya gerek 
kalmadan test edilebilir.

Tam Maske Düzeneği Ağırlığı: (131gr)

• Ağaç işleri
• Cam elyaf izolasyonu.
• Taş işçiliği
• Asbest temizliği.
• İlaç sanayi
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