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MADE IN SWEDEN



Tiki start er et av de mest avansert 
sikkerhetsproduktene på markedet, utviklet 
i Sverige for å beskytte personell som må 
jobbe i farlige miljøer. 
Vifteenheten justerer luftstrømmen 
automatisk ut fra brukerens behov 

og gjør det lettere å puste, selv over 
lengre bruksperioder. Tiki har innebygde 
lysdioder, og er sertifisert til høyeste 
sikkerhetsklasse for batteridrevne 
luftrensende åndedrettsvern (PAPR), EN 
12942 TM3P.

Beskyttelse og enkle løsninger

Tiki start

Tiki startpakke
Inneholder alt du trenger for å begynne å bruke Tiki-verneutstyr. 
Maske, sele, P3-filter, vifteenhet med internt batteri, lader og en 
praktisk myk bagg. Tre forskjellige maskestørrelser: S, M og L

1050-51  TikiSTART Liten 
1050-52 TikiSTART Medium 
1050-53 TikiSTART Stor

TikiMULTI
Det beste valget for mer enn én bruker. TikiMULTI leveres i en 
koffert inkludert to eksterne batterier, vifteenhet uten et internt 
batteri (40 gram lettere), lader for vekselstrømuttak og en  
billader. Legg til et TikiBRUKER-sett for hver bruker med  
mulighet for å velge maske i personlig størrelse, 
sele, P3-filter og en myk bagg.

1107-51 TikiMULTI 
1073-52 TikiBRUKER Medium 
1073-53 TikiBRUKER Stor

TikiPRO
Det beste valget for en profesjonell bruker som jobber med 
verneutstyret til daglig. Alt utstyret leveres i en koffert som også 
har plass til flere masker. Inneholder en maske, sele, P3-filter, 
vifteenhet med internt batteri, en skrutetning, lader og et eksternt 
batteri. 

1113-52 TikiPRO Medium 
1113-53 TikiPRO Stor
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Reservedeler

Tilbehør

TikiEKSTERN
Sett med eksternt batteri, lader og 
ledning. Det eksterne batteriet har høy 
kapasitet. Det har også et belteklips for 
praktisk feste.

1007-51 Eksternt batteri og lader

TikiSELE 5-pakning
Myk sele til å holde masken 
på plass. 

1012-51 Sele 5-pakning

TikiMASKE 5-pakning
Utskiftbare masker.

1010-51 5-pakning masker S 
1010-52 5-pakning masker M 
1010-53 5-pakning masker L

TikiBRUKER
Maske, sele og et filter i en myk bagg. 
Maskestørrelser medium eller stor.

1073-52 Medium 
1073-53 Stor

TikiFILTER
Utskiftbare P3-partikkelfiltre.

1005-51 P3 partikkelfiltre 2 stk 
1005-52 P3 partikkelfiltre 120 stk 
1005-53 P3 partikkelfiltre 2x30 stk

TikiBIL
Billader for 12–24V. 

1080-51 Billader

TikiLADER
Lader for vekselstrømuttak. 

1013-53  Lader

Brilleholder
For feste av «flip-up-briller» inne i 
masken. 

1120-51 Tiki brilleholder

Skrutetning
Tetter hullet i masken på venstre side, 
der det eksterne batteriet kobles til. 

1121-52 Tiki skrutetning
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Tikien er batteridrevet og har et internt batteri 
som varer fra 1–2,5 arbeidstimer avhengig 
av belastningen. Et kraftigere eksternt batteri 
finnes som tilbehør. Vifteenheten er utstyrt 
med lysdioder som gjør det enklere å jobbe 
under dårlige lysforhold.

En maske laget av PET-G- og TPE-
plast som er enkel å bruke og gir 
helt uhindret sikt. Den utmerkede 
sikten gjør også kommunikasjon 
enklere, ettersom man kan se både 
øynene og ansiktsuttrykkene til de 
man jobber sammen med.

Det er også lett å bruke telefonen 
mens man har på seg masken.

En slitesterk sele med myk 
og lett design for optimal 
komfort.

Partikkelfilteret beskytter mot alle typer 
luftbårne kontaminanter (P3). Det er raskt 
og enkelt å bytte både filteret og masken. 
Filterets form er kvadratisk for å oppnå en 
maksimal filteroverflate og en lang levetid.

Med det eksterne batteriet 
kan viften gå i 6–10 timer, 
avhengig av belastningen.

Vifteenheten regulerer 
viftehastigheten i samsvar med 
hvor mye luft som trengs for å 
opprettholde overtrykket inne i 
åndedrettsvernet. 
Noen av fordelene dette 
medfører er økt komfort, 
lengre batteriliv, lengre filterliv 
og en stillere vifte. 

Tiki er et nyskapende åndedrettsvern som er tiltenkt brukt i krevende miljøer der det er behov for beskyttelse mot luftbårne partikler 
og bakterier. Vifteenheten i masken justerer automatisk strømmen av filtrert luft etter brukerens behov. Produsert i Sverige.

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 Bro
SVERIGE

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