Respirador purificador de ar alimentado EVAHL
Especificações para licitação

Aprovações CSA para locais perigosos Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D T6
Classe II, Divisão 2, Grupos
F, G Classe III
Certificado 2510928
Especificações do ventilador

•Aprovado pelo NIOSH
•Projeto com filtro único HE e OVAGHE
•Bateria “interna” (sem cabos externos)
•Aba de travamento do filtro para
confirmação visual de instalação correta
•Alarme de 77 dBA de bateria baixa
•Alarme de 77 dBA de baixo fluxo
•Active Flow Technology (Loop de retorno de
sensor de fluxo de massa)
•Operação em duas velocidades selecionadas
pelo usuário:
7,0 CFM/200 LPM
8,5 CFM/240 LPM
•Três comprimentos disponíveis para dutos respiratórios

Especificações da bateria

•Tecnologia de polímero de lítio
•Indicador de combustível para indicar visualmente a capacidade restante
•4-12 horas de tempo de operação com uma única bateria

Especificações da correia

•Célula fechada ou vinil quimicamente resistente
•Ajustável para tamanhos de cintura entre 71 cm e 152 cm
•Extensores de cinto disponíveis
•16,5 cm de altura na região lombar

Especificações do carregador

•Carregador inteligente com uma porta, com carga de manutenção e diagnóstico opcional
•Carregador com seis portas com modo de manutenção de carga

Especificações do capacete

•Disponível com Assigned Protection Factor (APF) 1.000, independente, terceirizado
•Mínimo de 2,82 cm² nas lentes do campo de visão
•Capacetes com babador simples e duplo
•Lentes disponíveis em acetato, poliéster e em PVC
•Acessórios de máscara disponíveis com folga
•Capacetes Tychem® QC e Tychem® SL disponíveis
•Suspensões disponíveis com pino de trava e catraca

Garantia

Um ano de garantia limitada do fabricante para o primeiro comprador, válida a partir da data de compra
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