Respiratorių
technologijos revoliucija
PA G A M I N TA Š V E D I J O J E

„Tiki start“

Nuo šiol saugiai kvėpuoti –
labai paprasta
„Tiki“ yra vienas pažangiausių saugos
produktų rinkoje, sukurtas Švedijoje
pavojingoje aplinkoje dirbantiems
darbuotojams apsaugoti. Statybos
sektorius, sveikatos priežiūros ir skubios
pagalbos tarnybos, farmacijos pramonė
ir laboratorijos yra tik keli darbo vietų,
kuriose galima naudoti „Tiki“ gaminius,
pavyzdžiai. Kaukė yra sertifikuota pagal
aukščiausią oro valymo respiratorių saugos
klasę (EN 12942 TM3P).
Optimali apsauga ir optimalus komfortas
„Tiki“ dizainas sukurtas taip, kad vartotojui
kaukė būtų patogi net naudojama ilgą
laiką.

Galimybė laisvai
kvėpuoti, gerai matyti
vaizdą ir kartu užtikrinti
aukščiausią saugumą – tai
tik keli „Tiki“ privalumai.

Lengviau bendrauti
Kaukė sukurta taip, kad lengviau būtų
bendrauti vaizdais ir žodžiais. Tiek jūs, tiek
kiti asmenys galės matyti vienas kito veidus
bei kalbėti telefonu net tada, kai dėvite
kaukę.

Nevaržomas vaizdas
Kadangi filtras dedamas į viršutinę
kaukės dalį, matomo vaizdo neužstos nei
apačioje, nei šonuose. Dėl įmontuotos
LED apšvietimo sistemos „Tiki“ leidžia
dirbti net tamsiomis ar ankštomis
sąlygomis.
Kintamo greičio ventiliatorius
Dėl kaukėje įmontuoto slėgiui jautraus
jutiklio ventiliatoriaus greitį galima pritaikyti
pagal kvėpavimą, o tai užtikrina didžiausią
vartotojo komfortą.
Ergonomiškas pritaikymas
Galima pasirinkti trijų skirtingų dydžių kaukę:
mažą, vidutinę ir didelę – tinka įvairiausių
formų veidams.
Lengvas
Kitaip nei daugelis rinkoje esančių
apsauginių respiratorių, „Tiki“ yra lengvas,
vos 360–380 gramų pagal pasirinktą dydį.

„Tiki start“

Apsauginį respiratorių „Tiki“ maitina vidinė
baterija, kuri gali veikti 1–2,5 valandos
pagal apkrovą. Išorinę bateriją galima
įsigyti kaip papildomą priedą, jei reikia,
kad baterija ilgiau veiktų. Kaukėje taip pat
yra LED lemputės, dėl kurių lengviau dirbti
tamsoje.

Dalelių filtras apsaugo nuo visų dalelių
teršalų (P3). Filtrą ir kaukę pakeisti
galite greitai ir lengvai. Filtras yra
kvadrato formos, kad maksimaliai būtų
išnaudojamas paviršius plotas ir ilgiau
tarnautų.

Išorinė baterija gali veikti
6–10 valandų pagal
apkrovą.

Kauke naudotis labai
paprasta, ji pagaminta
iš PET-G ir TPE plastiko,
kuris netrukdo matyti
vaizdo. Dėl to lengviau
bendrauti, nes galite matyti
bendradarbių akis ir veido
išraiškas.
Dėvint šią kaukę lengva
naudotis telefonu.

Ventiliatorius reguliuoja
greitį pagal oro kiekį,
reikalingą teigiamam slėgiui
palaikyti apsauginiame
respiratoriuje.
Dėl to daugiau komforto,
ilgiau tarnauja baterija
ir filtras, tyliau veikia
ventiliatorius.

Dėl patvarių minkšto ir
lengvo dizaino laikiklių
patogu nešioti.

Kaip veikia „Tiki“?
„Tiki“ užtikrina teigiamą slėgį kaukėje.
Teigiamą slėgį sukuria baterijomis valdomas
ventiliatorius, kuris siurbia orą į kaukę per
valymo filtrą. Per įmontuotą jautrų jutiklį
kaukė išlaiko teigiamą slėgį, kuris atitinka
jūsų kvėpavimą, dėl to yra kompaktiškiau,
palyginti su tradiciniu respiratoriumi. Dėl
individualus pritaikymo ilgėja baterijos ir
filtro tarnavimo laikas. Į kaukę taip pat yra
įmontuota įspėjimo sistema, leidžianti
sužinoti, ar: baterijai pakanka energijos;
tinkamas slėgis; filtras užsikimšęs; jį reikia
keisti.

Lengva naudoti
„Tiki“ sudaro keturi komponentai:
Ventiliatorius, filtras, kaukė ir laikikliai. „Tiki“
paruoštas naudoti nuo to momento, kai
pritvirtinsite lengvai reguliuojamus laikiklius.
Filtrą galima greitai ir lengvai pakeisti be
papildomų įrankių. Kaukę taip pat galima
greitai ir lengvai pakeisti, kai subraižoma ar
tampa netinkama naudoti dėl kitų priežasčių.

„Tiki start“

•

Aukščiausia apsaugos klasė pagal
Europos standartus

•

Itin patogi kaukė dėl jutikliu
valdomo oro tiekimo

•

Galimi trys dydžiai optimaliam
patogumui

•

Lengva: sveria tik nuo 360 gramų

•

Puikus matomumas ir bendravimo
galimybės

•

Ilgas baterijos veikimo laikas: iki
dešimties valandų naudojant išorinę
bateriją

•

Kvadratinis P3 filtras užtikrina
optimalų našumą ir ilgaamžiškumą

•

Įmontuotas LED apšvietimas

•

Kaukę ir filtrą pakeisti greita ir lengva

•

Ekonomiška: mažos bendros
produkto priežiūros išlaidos

Tinklalapyje tikisafety.com
rasite daugiau informacijos
ir faktų apie „Tiki“.
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Dešimt priežasčių
pasirinkti „Tiki“

Pagalvokite apie aplinką
Kadangi kaukę ir filtrą galima naudoti
daug kartų, lieka mažiau atliekų, palyginti
su vienkartiniais produktais. Be to, kaukė
pagaminta iš PET-G ir TPE plastikų, taigi gali
būti perdirbama. Gamyboje naudojama tik
ekologiška energija iš tvarių šaltinių, o „Tiki“
nuolat aktyviai mažina gamybos atliekų kiekį.

„Tiki Safety AB“
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
SWEDEN

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikisafety.com

„Tiki“ nejuokauja
Nedvejodami susisiekite su mumis, jei norite
sužinoti daugiau apie produktą, kainą arba
išbandyti šį gaminį.
Skambinkite mums arba parašykite laišką dar
šiandien!
+46 8-353 249 (darbo dienomis 8.00–17.00 GMT)
info@tikisafety.com

