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PODCZAS SZLIFOWANIA

GAMMA GTH3 RFA

WYSOKIEJ KLASY OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH
I OCZU PODCZAS SZLIFOWANIA
Seria aparatów oddechowych Gamma GTH3 RFA do prac szlifierskich składa się z dwóch modeli
oferujących najskuteczniejszą ochronę płuc i zdrowia użytkownika. Do wyboru moduły filtrujące zasilane
akumulatorem lub reduktory powietrza doprowadzanego z sieci. Wszystkie aparaty Gamma GTH3 RAFA
generują nadciśnienie i w wygodny sposób dostarczają użytkownikowi chłodne i bezpieczne powietrze
przez cały czas pracy. Aparat Gamma GTH3 RFA jest dostępny w zestawie z elektrycznym modułem
oczyszczania i doprowadzania powietrza (PFU 210e) lub z regulatorem sprężonego powietrza (RSA 230).
Dopływ świeżego czystego powietrza pomaga utrzymać koncentrację przez cały dzień szlifowania czy
lakierowania. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa zastosowano dużą szybkę, która zapewnia doskonałą
widoczność i pomaga pracować z większą dokładnością. Dodatkowo szybka RFA chroni twarz przez
umiarkowanymi uderzeniami, wytrzymując punktowe oddziaływania o energii maksymalnie 6 dżuli.
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GŁÓWNE ZALETY

UNIWERSALNE
Przeznaczone do prac
szlifierskich, lakierniczych i
procesów inspekcji.

NAJWYŻSZY POZIOM
OCHRONY DRÓG
ODDECHOWYCH
Aparaty oddechowe oferują
najwyższy poziom ochrony dróg
oddechowych przewidziany w
UE, co oznacza, że chronią
przed 99,8% oparów i cząstek
stałych.
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•
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Jeden model z akumulatorowym modułem filtrującym poziomu TH3
Jeden model z podłączeniem do źródła sprężonego powietrza
Duża szybka (198 cm2) z szerokim polem widzenia (170 stopni)
Dostępna również szybka ze wzmocnioną powłoką zwiększającą odporność na
zarysowania
Alternatywnie można zamówić żółtą szybkę, która poprawia kontrast w trakcie pracy przy
słabym oświetleniu
Dobra widoczność zwiększa precyzję podczas pracy
Do elektrycznego modułu oczyszczania i doprowadzania powietrza PFU210e można
dokupić filtr cząstek stałych i filtr gazowy
Montowany na pasie reduktor RSA 230 i filtr akustyczny
Wszystkie akcesoria poprawiające wygodę użytkowania i bezpieczeństwo oferowane do
produktów z serii Gamma
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OPCJE PRODUKTOWE
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Gamma GTH3 RFA + PFU 210e

Gamma GTH3 RFA + RSA 230

Aparat Gamma GTH3 RFA + PFU 210e zwiększa
bezpieczeństwo pracy, ponieważ chroni przed
wdychaniem szkodliwych, bardzo drobnych cząstek
niezależnie od tego, czy szlifujesz czy lakierujesz.
Aby jeszcze bardziej podnieść poziom
bezpieczeństwa, duża szybka zapewnia świetną
widoczność i pozwala pracować z większą
dokładnością, natomiast szybka RFA chroni twarz
przed umiarkowanymi uderzeniami, wytrzymując
punktowe oddziaływania o energii maksymalnie 6
dżuli.

Przyłbicę Gamma GTH3 RFA + RSA 230 podłącza
się do źródła powietrza zdatnego do oddychania za
pośrednictwem przewodu i reduktora RSA 230
montowanego na pasie użytkownika. Stanowią one
znakomitą alternatywę dla filtrów akumulatorowych.
Reduktor RSA 230 umożliwia kontrolowany
przepływ powietrza do przyłbicy, co zapewnia
spawaczowi dostęp do świeżego powietrza.
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AKCESORIA

PFU 210e

Universal leather neck protector

Do aparatu oddechowego PFU 210e są
dostępne następujące filtry: iskrochron, filtr
wstępny, filtr cząstek stałych, filtr
przeciwzapachowy oraz pochłaniacz gazowy.
Więcej informacji na temat filtrów Kemppi i
oferty tej firmy można znaleźć w katalogu
bezpieczeństwa.

Uniwersalny skórzany ochraniacz szyi
zabezpiecza szyję i ramiona przed
odpryskami podczas spawania i szlifowania.
Można go używać ze wszystkimi środkami
ochrony indywidualnej Kemppi oraz wieloma
produktami innych producentów.
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DANE TECHNICZNE
Gamma GTH3 RFA + PFU 210e
Kod produktu

P0724

Masa

622 g

Temperatura użytkowania

od -5°C do +55°C

EN 12941

TH3

AS/NZS 1716;

P2

Elektryczny moduł oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR)

PFU 210e

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Tak

Rozmiar wizjera

198 cm2

Gamma GTH3 RFA + RSA 230
Kod produktu

9873420

Masa

622 g

Temperatura użytkowania

od -5°C do +55°C

AS/NZS 1716;

P2

Aparat powietrza doprowadzanego z sieci

RSA 230

EN166

B

AS/NZS 1337.1

Tak

Rozmiar wizjera

198 cm2

EN14594

3B

AKCESORIA
Universal leather neck protector
Kod produktu
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi jest liderem w dziedzinie projektowania urządzeń do
spawania łukowego. Poprzez ciągłe doskonalenie charakterystyki łuku
spawalniczego staramy się zapewniać coraz wyższą jakość i
wydajność spawania, jednocześnie pracując na rzecz bardziej
ekologicznego i równego świata. Firma Kemppi dostarcza
zaawansowane zrównoważone produkty, rozwiązania cyfrowe i usługi
dla profesjonalistów — od firm zajmujących się spawaniem w
warunkach przemysłowych po wykonawców indywidualnych. Naszym
celem nadrzędnym jest użyteczność i niezawodność produktów.
Działamy w oparciu o sieć wysoko wykwalifikowanych partnerów
obejmującą ponad 70 krajów, dzięki czemu jesteśmy w stanie
obsługiwać klientów lokalnie. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w
Finlandii zatrudnia prawie 800 specjalistów ds. spawania w 16 krajach
i osiąga obrót 178 mln EUR.

