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ÅNDEDRÆTS- OG ØJENBESKYTTELSE AF HØJESTE
KVALITET TIL SLIBEARBEJDE

GAMMA GTH3 RFA

ÅNDEDRÆTS- OG ØJENBESKYTTELSE AF HØJESTE
KVALITET TIL SLIBEARBEJDE
Gamma GTH3 RFA-friskluftregulator til slibning indeholder to modeller, der tilbyder den bedste
beskyttelse af dine lunger og dit helbred på lang sigt. Gamma GTH3 RFA-friskluftudstyr med positivt tryk
giver forsyning af ren, frisk luft fra en batteridrevet filterenhed eller en tilsluttet luftslange, så brugeren får
kølig, behagelig og sikker indåndingsluft hele arbejdsdagen. Gamma GTH3 RFA er tilgængelig som en pakke
enten med batteridrevet åndedrætsværn (PFU 210e) eller en friskluftregulator til trykluft (RSA 230).
Indånding af ren, frisk luft bevarer fokus gennem hele arbejdsdagen, uanset om du arbejder med slibning eller
maling. Det store visir giver yderligere sikkerhed med fremragende udsyn og bedre præcision i arbejdet.
Derudover beskytter RFA-visiret ansigtet mod halvkraftige slag svarende til en kraft på seks joule.
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VIGTIGE FORDELE

EGNET TIL FLERE
FORMÅL

OPTIMAL BESKYTTELSE
AF ÅNDEDRÆTTET

Designet til processer for
slibning, maling og eftersyn.

Friskluftmodellerne opfylder de
højeste EU-klassifikationskrav,
der beskytter dig mod 99,8 % af
de luftbårne røggasser og
partikler.

FORDELE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En model med batteridrevet blæserenhed på TH3-niveau
En model med tilslutning til en trykluftforsyning
Stort visir på 198 cm2 med en bredt synsfelt på 170 grader
Fås også med et hærdet visir, der er mere resistent mod ridser
Et alternativ er et visir med gul farvetone, som fremmer kontrasterne ved svag belysning
Godt udsyn fremmer præcisionen i arbejdet
Et partikel- og gasfilter fås til det batteridrevne PFU210e-åndedrætsværn
Bæltemonteret regulator og støjfilter RSA 230
Alle brugs- og sikkerhedsfunktioner i Gamma-produktserien
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PRODUKTVALG
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Gamma GTH3 RFA + PFU 210e

Gamma GTH3 RFA + RSA 230

Gamma GTH3 RFA + PFU 210e etablerer sikre
arbejdsforhold ved at beskytte dig mod indånding af
skadelige, slibende partikler, uanset om du sliber
eller maler. For at øge sikkerheden yderligere sikrer
det store visir fremragende udsyn og større
præcision i arbejdet, og RFA-visiret beskytter
ansigtet mod mellemkraftige slag svarende til en
kraft på seks joule.

Gamma GTH3 RFA + RSA 230 tisluttes en
certificeret friskluftkilde via en luftslange og en
bæltemonteret RSA 230-regulator, og udgør et
alternativ til de batteridrevne systemer. RSA
230-reguleringsventilen muliggør en kontrolleret
luftgennemstrømning til frisklufthjelmen, hvilket
sikrer forsyning af ren indåndingsluft.
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TILBEHØR

PFU 210e

Universal leather neck protector

Følgende filtre fås til PFU 210e
åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter,
partikelfilter, lugtfilter og gasfilter. Flere
oplysninger om Kemppi filtre og bestilling
findes i sikkerhedskataloget.

Som beskyttelse af hals og skuldre mod
svejsesprøjt og slibegnister kan
universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes
med alle personlige værnemidler fra Kemppi
og det bredere svejsemarked.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Gamma GTH3 RFA + PFU 210e
Produktkode

P0724

Vægt

622 g

Driftstemperatur

-5…+55 °C

EN 12941

TH3

AS/NZS 1716;

P2

PAPR

PFU 210e

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Ja

Visir størrelse

198 cm2

Gamma GTH3 RFA + RSA 230
Produktkode

9873420

Vægt

622 g

Driftstemperatur

-5…+55 °C

AS/NZS 1716;

P2

Friskluftregulator

RSA 230

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Ja

Visir størrelse

198 cm2

EN14594

3B

TILBEHØR
Universal leather neck protector
Produktkode
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi er designleder inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til at
øge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig
udvikling af lysbuen, og ved at arbejde for en grønnere og mere lige
verden. Kemppi leverer bæredygtige produkter, digitale løsninger og
tjenester til fagfolk fra industrielle svejsevirksomheder til enkeltentreprenører. Vores produkters anvendelighed og pålidelighed er et
ledende princip for os. Vi opererer med et højt kvalificeret
partnernetværk, der dækker over 70 lande, og for at gøre ekspertisen
lokalt tilgængelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, beskæftiger
Kemppi tæt på 800 fagfolk i 16 lande og har en omsætning på 187
mio. euro

