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Tiki start on üks kõige täiuslikumaid turul 
kättesaadavaid ohutustooteid, mis on välja 
töötatud Rootsis ohtlikes keskkondades 
töötavate töötajate kaitsmiseks.
Puhur reguleerib õhuvoolu automaatselt 
vastavalt kasutaja nõudmistele, võimaldades 

hõlpsasti hingata ka pikema ajavahemiku 
jooksul. Tikil on sisseehitatud valgusdioodid 
ja see on sertifitseeritud kui kõrgeima 
kaitseklassiga õhupuhastitega respiraator 
(powered air purifying respirator, PAPR) 
vastavalt standardile EN 12942 TM3P.

Kaitse ja lihtsus

Tiki start

Tiki stardikomplekt
Sisaldab kõike, mida vajate Tiki kaitsevahendite kasutamiseks. 
Mask, kinnitusrihmad, P3-filter, sisemise akuga puhur, laadija ja 
kasulik pehme kott. Kolme erineva suurusega maskid: S, M ja L.

1050-51  TikiSTART, väike 
1050-52 TikiSTART, keskmine 
1050-53 TikiSTART, suur

TikiMULTI
Parim valik rohkem kui ühele kasutajale. TikiMULTI tarnitakse 
kõvas kotis, mis sisaldab kahte välist akut, sisemise akuta 
puhuriüksust (40 grammi kergem), vahelduvvoolu laadijat ja 
autolaadijat. Lisage igale kasutajale TikiUSER komplekt koos 
isiklikus suuruses maski, kinnitusrihmade, P3-filtri 
ja pehme kotiga.

1107-51 TikiMULTI 
1073-52 TikiUSER, keskmine 
1073-53 TikiUSER, suur

TikiPRO
Parim valik professionaalsele kasutajale, kes töötab igapäevaselt 
kaitsevahenditega. Kogu varustus on pakendatud kõvasse kotti, mis 
mahutab ka rohkem maske. Sisaldab maski, kinnitusrihmasid, P3-
filtrit, sisemise akuga puhurit, kruvitihendit, laadijat ja välist akut. 

1113-52 TikiPRO, keskmine 
1113-53 TikiPRO, suur
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Varuosad

Tarvikud

TikiEXTERN
Komplekt koos välise aku, laadija 
ja juhtmega. Väline aku on suure 
mahuga. Sellel on mugavaks 
kinnitamiseks ka vööklamber.

1007-51 Väline aku ja laadija

TikiHARNESS, 5-pakk
Pehmed kinnitusrihmad maski 
paigalhoidmiseks

1012-51 Kinnitusrihmad, 5-pakk

TikiMASK, 5-pakk
Vahetatavad maskid

1010-51 Maskid, 5-pakk S

1010-52 Maskid, 5-pakk M

1010-53 Maskid, 5-pakk L

TikiUSER
Mask, kinnitusrihmad ja filter pehmes 
kotis. Maski suurus on keskmine või suur.

1073-52 Keskmine

1073-53 Suur

TikiFILTER
Vahetatavad P3-osakeste filtrid

1005-51 P3-osakeste filtrid, 2 tk

1005-52 P3-osakeste filtrid, 120 tk

1005-53 P3-osakeste filtrid, 30 x 2 tk

TikiCAR
Autolaadija 12–24 V

1080-51 Autolaadija

TikiCHARGER
Vahelduvvoolu pistikupesade laadija

1013-53  Laadija

Prillihoidik
Hoidik prilliklappide 
kinnitamiseks maski sees.

1120-51 Tiki prillihoidik

Kruvitihend
Vasakpoolsel küljel oleva maski 
augu tihendamiseks, kuhu 
ühendatakse väline aku

1121-52 Tiki kruvitihend
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Tiki töötab sisemise akuga, mis kestab 
olenevalt koormusest 1–2,5 tundi. 
Lisavarustusena on olemas võimsam 
väline aku. Puhuriüksus on varustatud 
LED-tuledega, mis hõlbustavad tööd 
pimedas.

PET-G- ja TPE-plastist 
hõlpsasti kasutatav mask, millel 
on täiesti takistamatu vaade. 
Suurepärane vaade hõlbustab 
suhtlemist, võimaldades teil 
näha oma töökaaslaste silmi ja 
näoilmeid.
Maski kandmise ajal on lihtne 
ka telefoni kasutada.

Pehme ja kerge disainiga 
vastupidavad kinnitusrihmad 
tagavad optimaalse mugavuse.

Osakeste filter kaitseb igat liiki 
tahkete saasteainete eest (P3). Nii 
filtri kui ka maski vahetamine on kiire 
ja lihtne.
Filter on maksimaalse filtripinna 
ja pika tööea saavutamiseks 
ruudukujuline.

Välise aku korral 
võib puhur töötada 
sõltuvalt koormusest 
6–10 tundi.

Puhuriüksus reguleerib 
puhuri kiirust vastavalt 
õhuhulgale, mis on vajalik 
positiivse rõhu säilitamiseks 
kaitserespiraatoris. 
Selle mõned eelised on 
suurem mugavus, pikem aku 
kasutusaeg, pikem filtri eluiga 
ja vaiksem puhur.

Tiki on uuenduslik kaitsev respiraator kasutamiseks keerukates keskkondades, kus on vaja kaitset õhus sisalduvate osakeste ja bakterite 
eest.  Maski paigaldatud puhuriüksus reguleerib automaatselt filtreeritud õhuvoolu vastavalt kasutaja nõudmistele. Toodetud Rootsis.

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
SWEDEN

+46 (0)835 3249
info@tikisafety.com
tikisafety.com
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