
Tiki – en avanceret åndedrætsmaske 
Tiki 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, og derved 
bliver det nemmere at trække vejret i masken – selv på 
lange arbejdsdage. Tiki er certificeret i henhold til de 
strengeste beskyttelsesklasser for drevne, luftrensen-
de åndedrætsværn/powered air purifying respirators 
(PAPR), EN 12942 TM3P. 
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TIKI TEKNISK SPEC  DK  1090-69

Beskyttelsescertifikater  EN 12942, kategori TM3P, APF 40, NPF

Batteriets levetid Internt batteri – op til 2,5 timer

 Eksternt batteri – op til 10 timer

Opladningsvarighed  Internt batteri – ca. 1 time

 Eksternt batteri – ca. 2,5 timer

Batteritype og -levetid  LiPo-batteri med en levetid på ca. 1.000 opladningscyklusser

 (ca. 20 % kapacitetstab efter 1.000 cyklusser)

Arbejdstemperatur  -10 til +50°C

Trykfølsomhed  < 0,2 mB

Batteriadvarselsvarighed  > 15 min (ved normale forhold)

Batteriadvarselsalarm  En blinkende, rød LED og bip-lyde hvert 5. sekund

Minimum mængde af fritstrømmende luft  200 l/min

Minimum fristrømning i filter  100 l/min

Trykudløser  ≤ 2 mbar

Trykalarm  To blinkende, røde LEDer og bip-lyde hvert sekund

Batteriopladningsspecifikation  Input 100-240V AC, output 0,7A

Maskevægt og -materiale  Small 92g, medium 102g, large 112g, PET-G, TPE

Blæservægt og -materiale  165g, ABS, elektronik og LiPo-batteri

Filtervægt og -materiale  70g, ABS-plastik og HEPA-fiberglas

Remvægt og -materiale  33g, bomuld og elastan

Det eksterne batteris vægt  200g

Batterikabelvægt  48g

Samlet vægt (minus det eksterne batteri)    Small 360g, medium 370g, large 380g

Kalibrering  Elektronisk kalibrering ved at trykke to knapper ned i 5 sekunder, 
 intet eksternt udstyr påkrævet

Opbevaringsforhold  Langvarig opbevaring (> 6 måneder): 17°C til 28°C ved < 60% RH

 Mellemlang opbevaring (1-6 måneder): 0°C til 38°C

 Kortvarig opbevaring (< 1 måned): -20°C til 40°C ved < 30% RH

Garanti  12 måneder eller 2.000 driftstimer på ventilatorenheden ved forevisning af
 kvittering. Se manual for information om fuld garanti.
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