Gaminiai

„Tiki start“

Apsauga ir paprastumas
„Tiki start“ yra vienas pažangiausių saugos
produktų rinkoje, sukurtas Švedijoje
pavojingoje aplinkoje dirbantiems
darbuotojams apsaugoti.
Ventiliatorius automatiškai sureguliuoja
oro srautą pagal vartotojo poreikius, kad

šiam būtų lengviau kvėpuoti net ir ilgesnį
laikotarpį. „Tiki“ turi įmontuotus šviesos
diodus ir yra sertifikuota pagal aukščiausią
oro valymo respiratorių (PAPR) apsaugos
klasę, EN 12942 TM3P.

„Tiki start“
„Tiki“ pradinis rinkinys
Jame yra viskas, ko reikia „Tiki“ apsaugos įrangai naudoti. Kaukė,
laikikliai, P3 filtras, ventiliatorius su vidine baterija, įkroviklis ir
minkštas krepšys. Trijų skirtingų dydžių kaukės: S, M ir L
1050–51 „TikiSTART“ maža
1050–52 „TikiSTART“ vidutinė
1050–53 „TikiSTART“ didelė

„TikiMULTI“
Geriausias pasirinkimas daugiau nei vienam vartotojui. „TikiMULTI“
tiekiamas kietame maišelyje, kuriame yra dvi išorinės baterijos,
ventiliatorius be vidinės baterijos (40 gramų lengvesnis),
kintamosios srovės lizdo ir automobilinis įkrovikliai. Kiekvienam
vartotojui suteikite„TikiUSER“ rinkinį: asmeninio
dydžio kaukę, laikiklius, P3 filtrą ir minkštą maišelį.
1107–51 „TikiMULTI“
1073–52 „TikiMULTI“ vidutinis
1073–53 „TikiMULTI“ didelis

„TikiPRO“
Geriausias pasirinkimas profesionaliam vartotojui, dirbančiam su
apsaugine įranga kasdien. Visi įrankiai yra kietame maiše, kuriame
galima laikyti ir daugiau kaukių. Rinkinį sudaro kaukė, laikikliai, P3
filtras, ventiliatorius su vidine baterija, įsukamas kištukas, įkroviklis
ir išorinė baterija.
1113–52 „TikiPRO“ vidutinis
1113–53 „TikiPRO“ didelis

„Tiki start“

Keičiamos dalys

„TikiFILTER“

„TikiMASK“ 5 vnt. pakuotė

„TikiUSER“

Keičiami dalelių filtrai P3.
1005–51 P3 dalelių filtrai, 2 vnt.
1005–52 P3 dalelių filtrai, 120 vnt.
1005–53 P3 dalelių filtrai, 30 x 2 vnt.

Keičiamos kaukės
1010–51, 5 kaukių vnt. pakuotė, S
1010–52 5 kaukių vnt. pakuotė, M
1010–53 5 kaukių vnt. pakuotė, L

Kaukė, laikikliai ir filtras minkštame maišelyje.
Kaukės dydis – vidutinis arba didelis.
1073–52 vidutinis
1073–53 didelis

„TikiCHARGER“

„TikiCAR“

„TikiEXTERN“

Kintamosios srovės lizdų įkroviklis.

Automobilinis įkroviklis,
12–24 V įtampa

Komplektą sudaro išorinė baterija,
įkroviklis ir laidas. Išorinė baterija yra
didelės talpos. Komplekte taip pat yra
spaustukas, kuriuo galima patogiai
pritvirtinti.

Priedai

1013–53 įkroviklis

1080–51 automobilinis
įkroviklis

1007–51 išorinė baterija ir įkroviklis

Įsukamas kištukas
„TikiHARNESS“ 5 vnt. pakuotė
Minkšti laikikliai, kad kaukė
nejudėtų iš vietos.
1012–51 5 vnt. laikiklių pakuotė

Kairėje pusėje užkiškite kaukės
skylę, kur jungiasi išorinė baterija.
1121–52 „Tiki“ įsukamas kištukas

Akinių laikiklis
Laikiklis „atverčiamiems“ akiniams
pritvirtinti kaukės viduje.
1120–51 „Tiki“ akinių laikiklis

„Tiki start“

„Tiki“ yra novatoriškas apsauginis respiratorius, skirtas sudėtingų darbo sąlygų aplinkoje dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo ore
esančių dalelių ir bakterijų. Kaukės ventiliatorius automatiškai sureguliuoja filtruotą oro srautą pagal vartotojo poreikius. Pagaminta Švedijoje.

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

„Tiki“ maitinamas vidinės baterijos, kuri
veikia 1–2,5 valandas pagal apkrovą. Kaip
priedą galite įsigyti ir galingesnę išorinę
bateriją. Ventiliatoriaus įrenginyje yra LED
šviesos, dėl kurių lengviau dirbti tamsiomis
sąlygomis.

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

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

Dėl patvarių minkšto ir lengvo
dizaino laikiklių patogu
nešioti.

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

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikisafety.com
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Naudojant išorinę bateriją
ventiliatorius gali veikti
6–10 valandų pagal
apkrovą.

