
Respiratória
Produtos de proteção e qualidade do ar



História da inovação na proteção respiratória

Por mais de um século, a Bullard tem concentrado seus esforços 

em salvar vidas com produtos de segurança de qualidade 

amplamente reconhecidos pelos clientes como "os melhores da 

categoria".

Durante a década de 1930, os engenheiros da Bullard projetaram 

o respirador de fornecimento de ar original para trabalhadores 

responsável pelo jateamento das estruturas de aço antes da 

aplicação da tinta laranja internacional da Ponte Golden Gate. Esta 

invenção pôs em marcha a revolucionária jornada das proteções 

respiratórias da Bullard.  Através dos anos, a Bullard expandiu sua 

linha de proteção respiratória para incluir respiradores operados 

com purificação de ar, respiradores de linhas de ar, sistemas de 

demanda de pressão, filtros de fornecimento de ar e uma ampla gama de bombas respiratórias e monitores de CO. 

Proteção
A Bullard oferece produtos respiratórios para as maiores empresas líderes do mundo, para que seus funcionários 

tenham os mais altos níveis de proteção contra os riscos do local de trabalho. Criados com foco na segurança 

e proteção do trabalhador, os produtos respiratórios da Bullard cumprem as normas NIOSH e oferecem aos 

trabalhadores proteção de qualidade máxima no trabalho.  

Conforto
Os sistemas respiratórios são projetados e aprimorados com colaboração direta de usuários reais, tornando a 

Bullard líder em soluções para conforto. Os produtos da Bullard são personalizados para fácil movimentação, além 

de serem compactos, leves e ergonomicamente projetados para o conforto do trabalhador.

Valor
Ao contar com a proteção respiratória da Bullard, você conta com confiabilidade e valor. A tecnologia do século 21 

da Bullard reduz os custos de manutenção por toda a vida útil através de sistemas robustos, peças de reposição de 

baixo custo e garantias líderes que oferecem soluções em valor. 

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-66161



Bullard Applications Systems
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Sistemas de trabalho
A Bullard oferece sistemas de trabalho totalmente configurados para uso em uma ampla variedade de aplicações, desde pintura e 
jateamento abrasivo até fabricação química e farmacêutica. Tudo o que você precisar em proteção respiratória efetiva será fornecido 
em um único pacote completo.
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EVA: Ar evolutivo

Respirador operado com puri�cação de ar série  
EVA (PAPR)
Aplicações de assistência médica, farmacêutica, pintura, trituração, soldagem e revestimento 
em pó
O EVA é o mais moderno em tecnologia e design de ponta em Respirador operado com 
purificação de ar (PAPR). Oferecendo aos trabalhadores um Fator de Proteção Atribuído 
(APF) de 1.000 em um design sutil para maior conforto do cliente, o EVA foi projetado 
com colaboração direta dos usuários finais e especialistas de campo. Equipado com 
um inovador Sistema de Tecnologia de Fluxo Ativo que mantém automaticamente 
um fluxo de ar constante, o EVA sempre atende às necessidades do trabalhador 
de mais ou menos ar. Este sistema inteligente trabalha continuamente para 
manter um fluxo de ar constante, independentemente do tipo de filtro, capuz, 
carga do filtro ou capacidade da bateria. O EVA possui um medidor de combustível 
de fácil leitura que permite ao usuário verificar rapidamente o status da bateria 
da unidade, além de um motor sem escovas de 10 mil horas de longa duração, 
projetado para confiabilidade em longo prazo.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-66163

O EVA é o mais moderno em tecnologia e design de ponta em Respirador operado com 
purificação de ar (PAPR). Oferecendo aos trabalhadores um Fator de Proteção Atribuído 
(APF) de 1.000 em um design sutil para maior conforto do cliente, o EVA foi projetado 
com colaboração direta dos usuários finais e especialistas de campo. Equipado com 
um inovador Sistema de Tecnologia de Fluxo Ativo que mantém automaticamente 

da unidade, além de um motor sem escovas de 10 mil horas de longa duração, 

Consulte a página 14 
para ver mais detalhes

Ilustrado acima: EVA com filtro HEPA à esquerda. 
EVA com filtro COMBI à direita



Respirador operado com puri�cação de ar  
série EVAHL
Para locais perigosos
O Bullard EVAHL é a tecnologia mais moderna de PAPR para locais perigosos. O EVAHL é o Hazloc PAPR mais leve 
do mercado e o único com Tecnologia de fluxo ativo para manter um fluxo de ar constante. Apoiado por uma 
documentação independente de 1.000 APF, o EVAHL pode ser usado em diversos locais 
perigosos devido a gases ou vapores inflamáveis, líquidos inflamáveis, pó combustível ou 
fibras aéreas ou inflamáveis. O EVAHL é um PAPR aprovado pela NIOSH e certificado 
pela CSA International para Locais perigosos de Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, 
D, T6; Classe II, Divisão 2, Grupos F, G; e Classe III.

www.bullard.com

Série EVAHL
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Consulte a página 14 
para ver mais detalhes

do mercado e o único com Tecnologia de fluxo ativo para manter um fluxo de ar constante. Apoiado por uma 
documentação independente de 1.000 APF, o EVAHL pode ser usado em diversos locais 
perigosos devido a gases ou vapores inflamáveis, líquidos inflamáveis, pó combustível ou 
fibras aéreas ou inflamáveis. O EVAHL é um PAPR aprovado pela NIOSH e certificado 

Ilustrado acima: EVAHL com filtro HEPA à 
esquerda. EVAHL com filtro COMBI à direita



Capuzes série RT
Aplicações farmacêuticas e de tratamento químico
Com uma gola esportiva feita de náilon macio, os capuzes respiradores DuPont™ Tychem® da 
série RT oferecem conforto adicional aos clientes. Este novo recurso, juntamente com o sistema 
de fornecimento de ar patenteado pela Bullard, permite movimentar o ar livremente pelo capuz, 
mantendo os usuários refrescados e permitindo fácil movimento da cabeça e pescoço. Fornecer 
o ar sobre a cabeça do usuário, abaixo das lentes frontais e para dentro da zona de respiração, 
praticamente elimina o embaçamento das lentes.

A série RT oferece uma das maiores lentes do setor com 135 polegadas quadradas de vista 
desobstruída, um design livre de faixa de cabeça, bainhas internas e externas mais longas para maior 
proteção e 1.000 APF testado por empresa independente.  A serie RT está disponível em Tychem QC 
para trabalhos gerais ou Tychem SL com costuras coladas e seladas para maior barreira protetora.

Os capuzes da série RT são aprovados para NIOSH tanto em SAR com EVA quanto EVAHL em uma 
con�guração PAPR.

*Capuzes da série T de conexão rápida estão disponíveis somente em configurações PAPR no momento.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-6616

Série RT
Ilustrado acima: Fornecimento de ar sobre o topo
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Capuzes da série T 
com conexão rápida 

disponível*
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Série CC20
Ilustrado acima: 20TIC e 20LF2L

Capuzes série CC20
Aplicações farmacêuticas, de assistência médica, pintura e de tratamento químico
Disponível como capuz completo ou máscara facial folgada, os respiradores da série CC20 fornecem um nível 
significativamente maior de proteção do que o APR. O capuz 20TIC possui um sistema de fornecimento de ar em gola 
inflável patenteada e documentação de empresa independente de 1.000 APF. 

Máscaras faciais folgadas série 20LF
A máscara facial folgada 20LF2L possui um sistema de fornecimento de ar exclusivo,  
construção livre de látex e conexão do tubo de respiração de encaixe com giro.

Os capuzes das séries CC20 e 20LF são aprovados por NIOSH em SAR com EVA e EVAHL para 
uso de PAPR.

*Capuzes da série T de conexão rápida estão disponíveis somente em configurações PAPR no momento.

Capuzes da série T 
com conexão rápida 

disponível*

20LFL
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Respirador de Linha de Ar Série GenVX™

A última geração de jateamento
O GenVX da Bullard representa a última geração de capacetes de jateamento: Este é o capacete mais 
leve, mais fresco, mais confortável e mais con�ável disponível. Pesando cerca de meio quilo 
a menos do que os produtos da concorrência, o GenVX oferece as opções mais refrescantes para 
maior conforto. Construído a partir de polietileno de alta densidade (HDPE) para maior resistência, 
o design elegante do GenVX permite que o ar passe diretamente sobre a cabeça do usuário, 
fornecendo maior fluxo de ar e resfriamento aprimorado. O capacete oferece acolchoamentos para 
as bochechas laváveis, removíveis e ajustáveis para maior conforto e estabilidade, além de um 
visor com "proteção contra partículas" que mantém os fragmentos longe das lentes. As avaliações 
de empresas independentes de 1.000 APF, proteção de cabeça ANSI/ISEA Z89 e proteção da face 
Z87+ de alto impacto fazem do GenVX o capacete de jateamento mais confiável do mercado.

Respirador de linha de ar série 88VX
Proteção para toda a cabeça, pescoço e torso
A última geração da série 88 de respiradores de fornecimento de ar continua a oferecer conforto, confiabilidade 
e proteção respiratória superior líderes no setor para jateadores abrasivos e pintores. Os avanços de engenharia 
incluem maior durabilidade, leveza e ajuste confortável, NOVO acolchoamento de bochecha e NOVAS lentes 
tonalizadas opcionais. Documentação de teste de empresa independente de 1.000 APF para o 88VX.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-6616

Série GenVX™ Série 88VX
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Série Spectrum®

Máscara de face completa série Spectrum®

Respirador de fornecimento de ar de �uxo contínuo
Os respiradores de fluxo contínuo Spectrum oferecem conforto excepcional, encaixe sutil e visibilidade inigualável, 
tirando o peso de se vestir um respirador. O Spectrum possui um grande diafragma de fala na frente da boca do 
indivíduo para melhor comunicação. 

O Spectrum também é aprovado com EVA para uso de PAPR.

Máscara de face completa de demanda de pressão Spectrum
Respirador de fornecimento de ar de espaço con�nado, demanda de pressão e escape de 
demanda de pressão
Se a mobilidade do trabalhador é uma exigência, o Spectrum de demanda de pressão é o respirador ideal para 
fontes de ar comprimido ou engarrafado. Projetado para ambientes não IDLH*, o regulador e máscara leves e sutis 
minimizam a interferência na linha da visão e em outros equipamentos de proteção individual. O regulador inclui 
um recurso de primeira respiração, que permite usar o respirador sem fluxo livre, economizando o suprimento de 
ar. Quando equipado com o cilindro de escape opcional, o Spectrum torna-se ideal para trabalhos em ou de fuga de 
ambientes IDLH.
*Perigo imediato à vida ou à saúde
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Ilustrado acima: Fluxo contínuo e demanda de pressão Spectrum



Meia máscara FAMB2
Aplicações de pintura, soldagem e industriais em geral
Possuindo um protetor de face macio e flexível de silicone que se molda ao rosto do trabalhador, o FAMB2 proporciona 
um fluxo de ar contínuo para trabalhadores que operam em ambientes contaminados por poeira, névoa, gases e vapores. 

Um respirador de linha de ar de pressão positiva confortável, o FAMB2 da Bullard apresenta maneiras simples de 
fornecimento de ar limpo aos trabalhadores. O FAMB2 acomoda fontes de ar de baixa pressão. Ele também concede 
um amplo campo de visão, acomoda óculos e pode ser usado com protetores faciais, visores, capacetes de soldagem 
e capacetes de segurança.
O FAMB2 também é aprovado com EVA para uso de PAPR.

Capuzes série GR50
Proteção total com liberdade de movimento
O respirador de linha aérea série GR50 é um dos primeiros respiradores estilo capuz projetados especificamente 
visando operações de trituração. O respirador é leve e confere proteção total com um capuz externo de Nomex®. O 
tecido interno à prova de fogo confere uma barreira protetora adicional. 

O capuz GRH também está aprovado para uso com EVA em uma con�guração PAPR.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-66169

Série FAMB2 Série GR50



Coletes de resfriamento Isotherm®

O gerenciamento efetivo da temperatura corporal é fornecido através deste colete de resfriamento, 
projetado para manter uma temperatura constante de 12°C por várias horas em temperatura 
ambiente de 32°C. O Colete de resfriamento Isotherm é ergonomicamente projetado, totalmente 
ajustável e facilmente recarregável em 20 minutos. 

Dispositivos de clima individual
Ar recebido frio ou quente
Uma gama completa de dispositivos de clima individual instalados em um cinto ajustável que oferecem maior 
conforto quando usados em conjunto com os respiradores de linha aérea da Bullard. Coletes 
de resfriamento especialmente projetados para oferecer controle de conforto adicional 
como parte do sistema de controle de clima.

www.bullard.com

Série DC 
Colete de resfriamento
Resfriado a ar

HC2400 
Tubo quente/frio
Ar comprimido de aquecimento 
ou resfriamento. Usado com 
respiradores das séries GenVX, 88VX, 
CC20, RT e GR50

Tubo frio Frigitron® 2.000
Usado com bombas Free-Air® Bullard

Tubo frio AC1000
Usado com respiradores das séries 
GenVX, 88VX, CC20, RT e  
GR50

10

Uma gama completa de dispositivos de clima individual instalados em um cinto ajustável que oferecem maior 
conforto quando usados em conjunto com os respiradores de linha aérea da Bullard. Coletes 

Tubo quente/frio HCT
Usado com respiradores das séries  
GenVX e 88VX

Tubo frio CT
Usado com respiradores das séries  
GenVX e 88VX

Gerenciamento de temperatura corporal
Ilustrado acima: Colete de resfriamento Isotherm e Tubo frio AC1000

Colete de resfriamento

Gerenciamento de temperatura corporalGerenciamento de temperatura corporal



Filtros de linha de ar série 41
Distribuição e regulação de ar
Os filtros de linha de ar da série 41 da Bullard oferecem seis camadas de filtragem para coletar água, óleo, partículas, 
odores e vapores orgânicos de maneira efetiva. A unidade está disponível em modelos com duas ou seis saídas para uso com 
respirador, ou uma única saída para a secadora do suprimento, ferramentas de purificação de ar e sistemas pneumáticos. 
Construído a partir de aço pesado, os filtros da série 41 são criados para resistir a ambientes industriais robustos.

Monitores de monóxido de carbono
Monitoramento contínuo de monóxido de carbono
Esta unidade compacta e durável conecta-se com facilidade a qualquer fonte de ar de 
respiração comprimida (kit de conexão incluso). O monitor é configurado em fábrica para 
um alarme sonoro de 93 dB quando os níveis de CO excedem 10 ppm, o limite OSHA. 
Monitores também estão disponíveis com ajuste de alarme de CO de 5 ppm para atender 
ao CSA e certos requisitos internacionais. As luzes de operação externas emitem uma 
luz verde para condições normais e vermelha para alarme, para fácil monitoramento. Um 
adaptador de alarme permite conectá-lo a dispositivos de alarme remoto por padrão. Os 
monitores operam em baterias de 9 volts ou energia elétrica de 110 CA. O recurso de 
bateria reserva é padrão para todas as unidades. Juntamente com o filtro da série 41, o 
monitor COHP ajuda a cumprir o Grau D de requisitos de ar respirável.

877-BULLARD (295-5273) • +1-859-234-6616

Filtros de linha de ar série 41 Monitores de CO

Ilustrados da esquerda para a direita: Modelo de alarme remoto RA, modelo de filtro de linha aérea série 41P2 41 e monitor de monóxido  
de carbono COHP

Monitor de monóxido  
de carbono COHP
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Coletor de ar remoto (RAM)
Distribuição e regulação de ar
Os coletores de ar remotos são eficientes para distribuição e regulação do ar para diversos trabalhadores a partir 
de uma fonte de ar comum. Os recursos padrão incluem múltiplos acoplamentos para respirador, regulador de 
pressão único ou múltiplo e uma robusta maleta protetora. Os coletores de ar remotos da Bullard atendem os 
requisitos NIOSH de ponto de conexão.

Caixas de ar limpo (CAB)
Filtragem de ar e sistemas de monitoramento de alto desempenho
Caixas de ar limpo podem ajudar os funcionários a manter a conformidade com as normas de respiração de Grau 
D ao oferecer filtragem de partículas de alto desempenho e monitoramento de CO contínuo. Disponível como 
uma maleta portátil ou montagem fixa em parede, essas unidades possuem filtragem em três estágios de alto 
desempenho, drenos automáticos, monitoramento de CO, indicadores de alteração de filtro e a capacidade de prover 
suporte a até oito trabalhadores.

www.bullard.com

Coletores de ar remotos Caixas de ar limpo
Ilustrados da esquerda para a direita: Coletor de ar remoto modelo RAM41RHA e caixa de ar limpo CAB100IRHA
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Bombas Free-Air®

ADP20

EDP16TE

Ilustrado acima: EDP10
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Bombas Free-Air® Bullard
Fonte de ar respirável limpa e de baixo custo
As bombas Free-Air da Bullard oferecem um método efetivo para prover suporte a trabalhadores em 
ambientes contaminados em até 91 metros da bomba. As bombas Free-Air são fáceis de operar e manter 
e não requerem alarmes de temperatura, monitores de CO ou filtros de linha aérea. As exigências de 
energia são baixas e a operação é simples: basta conectar, definir a pressão adequada e começar a 
trabalhar. Os modelos variam em capacidades de um a 10 trabalhadores, em uma ampla gama de 

opções de energia de alimentação.

Novas atualizações estão disponíveis para as bombas 
Free-Air da Bullard. Agora, a EDP10 está disponível com 
um horímetro para auxiliar na manutenção programada e 
a EDP16TE pode ser configurada com um kit de rodas para 
maior mobilidade.
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Calculadora MAXXLife
A ferramenta perfeita para calcular a proteção do cartucho do respirador
A MAXXLife é uma calculadora de fácil utilização que ajuda a medir a vida útil dos cartuchos do respirador de 
purificação de ar da Bullard. A MAXXLife permite gerenciar a vida útil do cartucho. Basta seguir o passo a passo do 
programa Calculadora MAXXLife para determinar por quanto tempo o cartucho poderá ser usado antes de precisar 
ser substituído. A Calculadora MAXXLife mede tanto os fatores ambientais quanto os de uso para determinar o 
tempo aproximado de uso disponível para o cartucho antes que os elementos químicos nocivos comecem a permear 
o filtro protetor do cartucho.

A Calculadora MAXXLife está disponível para download no site da Bullard.  Acesse  
www.bullard.com e clique em Recursos na barra de menus na parte superior da tela.

EVAluator
Este é um programa de software integrado que determina a vida útil da bateria do PAPR EVA  
ou EVAHL.
O software Bullard EVAluator, quando usado com o Genius Charger EVASMC2 ou EVAHLSMC2, concede acesso a 
informações valiosas sobre sua bateria do Respirador operado com purificação de ar EVA ou EVAHL. Basta carregar 
o CD-ROM do EVAluator no computador através de um cabo de dados e o software fornecerá automaticamente tudo 
o que você precisa saber sobre o status da bateria.

www.bullard.com

PAPRFC4 PAPRFC2

Calculadora MAXXLife EVAluatorEVAluatorEVAluator



Fácil. Completa. Pessoal.
•  Crie o SEU sistema respiratório em  

www.BuildYourBullard.com

•  Elimine o risco de criar conjuntos incompatíveis

• Veja o produto de diversos ângulos

•  Salve todos os projetos na sua Biblioteca de 
projetos pessoal para referência fácil

•  Crie pacotes de documentos completos 
com especificações, literatura de vendas e 
configurações personalizadas com imagens

Américas:
Bullard
1898 Safety Way  
Cynthiana, KY  41031-9303 • EUA
Ligação gratuita nos EUA: 877-BULLARD 
(285-5273)
Tel.: +1-859-234-6616 
Fax: +1-859-234-8987

Europa:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Alemanha
Tel.: +49-2642 999980 
Fax: +49-2642 9999829

Ásia-Pacífico:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 
Cingapura 387383
Tel.: +65-6745-0556 
Fax: +65-6745-5176

www.bullard.com

©2013 Bullard. Todos os direitos reservados.
Free-Air, Isotherm e Spectrum são  
marcas registradas da Bullard.
GenVX é uma marca registrada da Bullard.
Nomex e Tychem são marcas registradas da 
DuPont Company. 8067 (0713)

Certificado com  
ISO 9001




