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Tiki start

Beskyttelse og enkelthed
Tiki start er et af de mest avancerede
sikkerhedsprodukter på markedet, og det
er blevet udviklet i Sverige for at beskytte
medarbejdere, der arbejder i farlige miljøer.
Blæseren justerer automatisk luftstrømmen
i henhold til brugerens behov, og derved

bliver det nemt at trække vejret – selv
i længere perioder. Tiki har indbygget
LED lys og er certificeret i henhold til de
strengeste beskyttelsesklasser for drevne,
luftrensende åndedrætsværn (PAPR), EN
12942 TM3P.

Tiki start
Tiki startsæt
Indeholder alt, hvad du har brug for, for at begynde at anvende
beskyttelsesudstyret fra Tiki. Maske, remme, P3-filter, blæserenhed med internt batteri, oplader og en nyttig soft bag. Tre forskellige maskestørrelser: S, M og L.
1050-51 TikiSTART Small
1050-52 TikiSTART Medium
1050-53 TikiSTART Large

TikiMULTI
Det bedste valg til mere end én bruger. TikiMULTI leveres i en hard
bag og indbefatter to eksterne batterier, en blæserenhed uden
internt batteri (40g lettere), AC-outlet-oplader og en oplader til
bilen. Tilføj et TikiUSER-sæt for hver bruger med
individuelt valg af personlig størrelse på maske,
remme, P3-filter og en soft bag.
1107-51 TikiMULTI
1073-52 TikiUSER Medium
1073-53 TikiUSER Large

TikiPRO
Bedste valg for en professionel bruger, der anvender beskyttelsesudstyr hver dag. Alt udstyret leveres i en hard bag, som også
har plads til flere masker. Indeholder en maske, remme, P3-filter,
en blæserenhed med internt batteri, skruepakning, oplader og et
eksternt batteri.
1113-52 TikiPRO Medium
1113-53 TikiPRO Large

Tiki start

Udskiftningsdele

TikiFILTER

TikiMASK 5 stk.

TikiUSER

Udskiftelige P3-partikelfiltre.

Udskiftelige masker.

1005-51 P3-partikelfiltre, 2 stk.
1005-52 P3-partikelfiltre, 120 stk.
1005-53 P3-partikelfiltre, 30 x 2 stk.

1010-51 Masker, 5 stk., S
1010-52 Masker, 5 stk., M
1010-53 Masker, 5 stk., L

Maske, remme og et filter i en soft bag.
Maskestørrelser medium eller large.
1073-52 Medium
1073-53 Large

Tilbehør

TikiCHARGER

TikiCAR

TikiEXTERN

Oplader til AC-outlets.

Oplader til bilen, 12-24V.

1013-53 Oplader

1080-51 Oplader til bilen

Sæt med eksternt batteri, oplader
og ledning. Det eksterne batteri har
en stor kapacitet. Det er ligeledes
udstyret med en bælteholder til nem
påsætning.
1007-51 Eksternt batteri og oplader

TikiHARNESS 5 stk.

Skruepakning

Holder til briller

Bløde remme til fiksering af
masken.

Luk hullet i venstre side af masken,
hvor det eksterne batteri tilsluttes.

En holder til påsætning af
”klap-op”-briller inde i masken.

1012-51 Remme, 5 stk.

1121-52 Tiki skruepakning

1120-51 Tiki brilleholder

Tiki start

Tiki er et innovativt åndedrætsværn til anvendelse i udfordrende miljøer, hvor man skal beskyttes mod luftbårne partikler og bakterier.
Blæserenheden i masken justerer automatisk den filtrede luftstrøm i henhold til brugerens behov. Fremstillet i Sverige

Tiki er batteridrevet gennem et internt
batteri, der holder i 1-2,5 timer, alt
afhængigt af belastningen. Et kraftigere,
eksternt batteri kan fås som tilbehør.
Blæserenheden er udstyret med LED-lys,
der gør det nemmere at arbejde i mørke.

Partikelfiltret beskytter mod alle typer
partikelforurening (P3). Du kan hurtigt og
nemt udskifte både filtret og masken.
Filtret er kvadratisk for at sikre maksimal
filteroverflade og en lang levetid.

Blæserenheden regulerer
blæserhastigheden i henhold til
den luftmængde, der er påkrævet
for at opretholde et positivt tryk
inde i åndedrætsværnet.
Fordelene ved dette er
øget komfort, en længere
batterilevetid og en mere lydsvag
blæser.

En maske, der er nem at anvende, er
fremstillet af PET-G- og TPE-plastik
og sørger for et absolut ubegrænset
udsyn. Det fremragende udsyn
fremmer kommunikationen, da du kan
se dine kollegers øjne og ansigtsudtryk.
Du kan også nemt tale i telefon, imens
du har masken på.

Solide remme med et blødt
letvægtsdesign for optimal
komfort.
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Ved anvendelse af det
eksterne batteri kan
blæseren køre i 6-10 timer,
afhængigt af belastningen.

