
Produkcija



Tiki start ir viens no vismodernākajiem 
drošības produktiem tirgū, kas izveidots 
Zviedrijā, lai aizsargātu personālu, kas 
strādā bīstamā vidē.
Ventilators automātiski pielāgo gaisa 
plūsmu lietotāja vajadzībām, padarot 

elpošanu daudz vieglāku pat ilgstošā laika 
periodā. Tiki ir iebūvētas LED gaismas 
diodes un tā ir sertificēta kā augstākā gaisa 
attīrīšanas respiratoru (PAPR) aizsardzības 
klase, EN 12942 TM3P.

Aizsardzība un vienkāršība

Tiki start

Tiki sākuma komplekts
Satur visu, kas jums būs nepieciešams, lai sāktu lietot Tiki 
aizsargājošo aprīkojumu. Maska, stiprinājumu siksnas, P3 filtrs, 
ventilators ar iekšējo bateriju, lādētājs un maisiņš uzglabāšanai. 
Trīs dažāda izmēra maskas. S, M un L.

1050-51  TikiSTART Mazs 
1050-52 TikiSTART Vidējs 
1050-53 TikiSTART Liels

TikiMULTI
Labākā izvēle vairāk nekā vienam lietotājam. TikiMULTI tiek piegādāts 
cietā maisiņā, kurā ietilpst divas ārējās baterijas, ventilatora iekārta 
bez iekšējās baterijas (par 40 gramiem vieglāka), maiņstrāvas 
kontaktligzdas lādētājs un automašīnas lādētājs. Katram lietotājam 
pievienojiet TikiUSER komplektu, izvēloties 
personīgo maskas izmēru, stiprinājumu siksnas, 
P3 filtru un maisiņu uzglabāšanai.

1107-51 TikiMULTI 
1073-52 TikiUSER Vidējs 
1073-53 TikiUSER Liels

TikiPRO
Labākā izvēle profesionālam lietotājam, kurš ikdienā strādā ar 
aizsargaprīkojumu. Visi piederumi ir cietā somā, kas der vairākām 
maskām. Satur masku, stiprinājumu siksnas, P3 filtru, ventilatora 
bloku ar iekšējo akumulatoru, skrūvējamu stiprinājumu, lādētāju 
un ārēju akumulatoru 

1113-52 TikiPRO Vidējs 
1113-53 TikiPRO Liels
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Rezerves daļas

Piederumi

TikiEXTERN
Komplekts ar ārēju akumulatoru, 
lādētāju un vadu. Ārējam 
akumulatoram ir liela ietilpība. Tam ir 
arī jostas skava ērtai piestiprināšanai.

1007-51 Ārējā baterija un lādētājs

TikiHARNESS, 5 iepakojumi
Mīkstas stiprinājumu siksnas, lai 
noturētu masku vietā.

1012-51 Stiprinājumi, 5 iepakojumi

TikiMASK 5 iepakojumi
Maināmas maskas.

1010-51 5 iepakojumi, maska, S

1010-52 5 iepakojumi, maska, M

1010-53 5 iepakojumi, maska, L

TikiUSER
Maska, stiprinājumu siksnas un filtrs ar maisiņu 
uzglabāšanai. Maskas izmēri vidējs vai liels izmērs.

1073-52 Vidējs

1073-53 Liels

TikiFILTER
Apmaināmi P3 daļiņu filtri.

1005-51 P3 daļiņu filtrs 2 gab.

1005-52 P3 daļiņu filtrs, 120 gab.

1005-53 P3 daļiņu filtrs, 30x2 gab.

TikiCAR
12 – 24 V uzlādes ierīce automobilim

1080-51 Uzlādes ierīce automobilim

TikiCHARGER
Lādētājs AC kontaktligzdām

1013-53  Lādētājs

Turētājs brillēm
Turētājs, lai piestiprinātu “flip-up” 
tipa brilles maskas iekšienē

1120-51 Tiki briļļu turētājs

Skrūvējams stiprinājums
Nostipriniet spraugas maskas 
kreisajā pusē, kur tiek pievienots 
ārējais akumulators.

1121-52 Tiki skrūvējamā blīve
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Tiki darbojas ar akumulatoru un ar iekšējo 
akumulatoru, kas atkarībā no slodzes ilgst 1 – 
2,5 stundas. Kā papildaprīkojums ir pieejama 
jaudīgāka ārējā baterija. Pūtēja iekārta ir 
aprīkota ar LED gaismām, kas atvieglo darbu 
tumšos apstākļos.

Viegli lietojama maska, kas 
izgatavota no PET-G un 
TPE plastmasas ar pilnīgi 
netraucētu redzamību. 
Lieliskais skats atvieglo saziņu, 
ļaujot redzēt kolēģu acis un 
sejas izteiksmes.
Masku valkājot, var arī ērti lietot 
tālruni.

Izturīgas, vieglas un 
mīkstas siksnas optimālam 
komfortam.

Daļiņu filtrs aizsargā pret visu 
veidu daļiņu piesārņotājiem (P3). 
Filtru un masku var ātri un viegli 
nomainīt.
Filtram ir kvadrātveida forma, lai 
iegūtu maksimālu filtra virsmu un 
ilgu kalpošanas laiku.

Izmantojot ārējo 
akumulatoru, ventilators 
var darboties no 6 līdz 10 
stundām, atkarībā no slodzes.

Ventilatora bloks regulē 
ventilatora ātrumu, ievērojot gaisa 
daudzumu, kas nepieciešams 
pozitīva spiediena uzturēšanai 
aizsargājošajā respiratorā. 
Dažas no priekšrocībām ir 
paaugstināts komforts, ilgāks 
akumulatora darbības laiks, ilgāks 
filtra kalpošanas laiks un klusāks 
ventilators.

Tiki ir novatorisks, aizsargājošs respirators lietošanai izaicinošos apstākļos, kur ir nepieciešama aizsardzība pret gaisā esošām daļiņām un 
baktērijām. Ventilatora bloks maskā automātiski pielāgo filtrēto gaisa plūsmu pēc lietotāja nepieciešamības. Ražots Zviedrijā.

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
SWEDEN

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