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MnoÏství variant

• Vyãerpávající nabídka lícnicov˘ch ãástí a

   filtrÛ dovoluje univerzální pouÏití a umoÏÀuje

  sjednocení prostfiedkÛ ochrany d˘chacích

  orgánÛ.

Provozní monitor

• Na pfiípadné problémy bûhem provozu

  upozorní pracovníka dobfie sly‰iteln˘ alarm

• Audiovizuální indikace stavu akumulátoru

  a okamÏité schopnosti jednotky dodávat

  minimální prÛtok 120 l/min zvy‰uje

  bezpeãnost uÏivatele

• V˘konn˘ NiMH akumulátor dovoluje pouÏití

  jednotky po celou pracovní smûnu pfii

  libovolné kombinaci filtru a lícnice

Inteligence

• Elektronicky fiízen˘ ventilátor spolehlivû

   udrÏuje pfiimûfien˘ prÛtok vzduchu a

   automaticky kompenzuje zmûny d˘chacích

   odporÛ

• Vestavûn˘ datov˘ ãip shromaÏìuje a

   uchovává dÛleÏité provozní údaje, které

   slouÏí k diagnostice, údrÏbû a kalibraci

   jednotky

• Garance bezchybného tfiíletého provozu

   (nebo 1.800 provozních hodin) dokreslují

   spolehlivost v˘robku

P R O F L O W  S C
Univerzální a originální ochrann˘ prostfiedek d˘chacích orgánÛ
firmy SCOTT HEALTH & SAFETY

Prvotfiídní  kvali ta -  Zv˘‰ená bezpeãnost  -  V‰estranné pouÏit í

PROFLOW SC reprezentuje nejnovûj‰í generaci filtraãnû-ventilaãních
jednotek. Snadné a inteligentní pouÏití PROFLOW SC, s mnoÏstvím
pokroãil˘ch funkcí a technick˘ch vylep‰ení pÛvodní koncepce
PROFLOW, pfiiná‰í nejen je‰tû vy‰‰í úroveÀ bezpeãnosti a pohodlí pfii
práci, ale klade dÛraz i na ekonomiku provozu a minimalizaci zdrojÛ
na údrÏbu a opravy. Ergonomická konstrukce z prvotfiídních materiálÛ,
nízká hmotnost, unikátní systém fiízení prÛtoku vzduchu a také odolnost,
Ïivotnost a spolehlivost dlouhodobû zaruãí vysok˘ uÏivatelsk˘ komfort.
Dal‰í nové lícnice fiady FLOWHOOD a PROCAP v˘raznû obohatily
a roz‰ífiily prostor pro uÏití jednotky PROFLOW SC a ukázaly cestu
v˘voje moderních kompaktních prostfiedkÛ ochrany d˘chacích orgánÛ.
Unikátní tfiíletá záruka deklaruje spolehlivost a bezpeãnost filtraãnû
ventilaãní jednotky PROFLOW SC.
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TECHNICKÁ DATA PROFLOW SC

PrÛtok vzduchu Minimálnû 120 l/min s automatickou, mikroprocesorem fiízenou regulací prÛtoku.
Akumulátor NiMH 9,6 V/3,8 Ah (optimálnû NiMH 9,6V/4,5Ah).
Doba pouÏití 7 - 15 hodin na jedno nabití (v závislosti na kombinaci filtr/lícnice).
Nabíjecí zafiízení Automatické odpojení po     6 hodinách úplného dobití.
Indikace stavu Vizuální kontrola stavu akumulátoru (A9 - A0) a stavu filtrÛ (P9 - P0).
jednotky Audiovizuální alarm cca 15 minut pfied vyãerpáním akumulátoru nebo filtrÛ.
Hmotnost jednotky 1,4 kg
bez filtrÛ
Hluãnost < 70 dB
Rozsah teplot -10 °C ... + 50 °C
Vlhkost < 95%
Teplota pfii nabíjení Doporuãeno dobíjet pfii pokojové teplotû + 20 °C.

Minimální údrÏba

• Po uÏivateli se nevyÏaduje Ïádná kalibrace a servis

• V autorizovaném servisním stfiedisku se elektronicky

  provede diagnostika, analyzuje se potfiebn˘ servisní

  zásah a provede se kalibrace jednotky

Nízké provozní náklady

• Odolná konstrukce z materiálÛ odolávajících vodû,

  úderÛm, profiíznutí, chemikáliím, jiskrám a vysok˘m

  teplotám v˘znamnû prodluÏuje její Ïivotnost

• Nepromokavá konstrukce a umístûní filtrÛ umoÏÀují

  snadnou dekontaminaci

VÏdy pfiipravena

• Zapouzdfien˘ akumulátor, vybaven˘ proudovou a

  teplotní ochranou, je bezpeãnû uloÏen v tûle jednotky

• Lehk˘ NiMH akumulátor umoÏÀuje bezproblémové

  rychlonabíjení

• Inteligentní nabíjeãka indikuje stav nabíjení a

  po úplném dobití zaji‰Èuje odpojení akumulátoru

  ze sítû, takÏe nedojde k pfiebití akumulátoru

• Nízk˘ profil vypínaãe chrání jednotku proti

  náhodnému vypnutí
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LÍCNICOVÉ âÁSTI

TH2 ‰títy, kukly a pfiilby
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Filtry fiady PRO2000:
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL

TH2 ·TÍTY, KUKLY A P¤ILBY

ProvizorAutomask Flowhood 1
Flowhood 5

Flowhood 3Procap

TH2

TH2

FLOWHOOD 5
Tato lícnice skvûle kombinuje
ochranu hlavy, obliãeje a
d˘chacích orgánÛ. Kukla je
vyrobená z polyuretanem
povrstveného nylonu a chrání
obliãej a hlavu uÏivatele.
Zaji‰Èuje ochranu proti
nebezpeãn˘m ãásticím.
Materiál lícnice je odoln˘
proti profiíznutí.
Panoramatick˘ zorník je
polykarbonátov˘ nebo
acetátov˘ a umoÏÀuje
neomezen˘ v˘hled do stran,
proud vzduchu protékající
shora dolÛ zabraÀuje jeho
zamlÏení. V˘bornû vyváÏená
pfiilba z odolného ABS
materiálu pohodlnû a stabilnû
sedí na hlavû. Kukla je
vhodná i pro uÏivatele s vousy
nebo br˘lemi. Kukla s pfiilbou
FLOWHOOD 5 je
certifikována podle EN 12941
ve tfiídû TH2 a také podle EN
166 1B9.

AUTOMASK
Víceúãelov˘ lehk˘ obliãejov˘
‰tít se ‰irok˘m zorn˘m polem
je zhotoven˘ z tvrzeného
polyetylenu a acetátov˘ zorník
je v˘mûnn˘. Zaji‰Èuje ochranu
proti nebezpeãn˘m ãásticím,
plynÛm a v˘parÛm. Unikátní
konstrukce rozvádí
vdechovan˘ vzduch po okraji
lícnice, coÏ zabraÀuje rosení
zorníku a udrÏuje dobrou
viditelnost. Umístûní pfiívodu
vzduchu a nízk˘ profil ‰títu
dovolují pouÏití ochranné
pfiilby a mu‰lov˘ch chrániãÛ
sluchu. Dokonalé posazení ‰títu
zabezpeãuje v˘mûnné pûnové
tûsnûní, které nedeformuje
obliãej, a textilní upínací
páska. Hlavními v˘hodami
jsou nízká hmotnost, v˘born˘
v˘hled, pohodlné posazení na
obliãeji, odolná konstrukce s
dlouhou Ïivotností a
jednoduchá údrÏba. ·tít
AUTOMASK je certifikován
podle EN 12941 pro tfiídu TH2.

PROVIZOR
Víceúãelov˘ lehk˘ obliãejov˘
‰tít moderní konstrukce je
zhotoven˘ z tvrzeného
polyamidu. Zaji‰Èuje ochranu
proti nebezpeãn˘m ãásticím,
plynÛm a v˘parÛm. PrÛhledné
nealergické silikonové tûsnûní
a vidlicov˘ upínací systém
pfiispívají k bezchybnému
posazení na obliãeji.
Panoramatick˘ acetátov˘
zorník s úpravou proti
zamlÏování zaruãuje
neomezen˘ v˘hled. Konstrukce
rámu odolává úderÛm,
chemikáliím, vysok˘m
teplotám, opotfiebení a vyniká
nízkou hmotností. Umístûní
pfiívodu vzduchu a nízk˘ profil
‰títu dovolují pouÏití ochranné
pfiilby a mu‰lov˘ch chrániãÛ
sluchu. K dal‰ím v˘hodám patfií
zanedbatelné d˘chací odpory,
otoãná pfiipojovací hadice s
úhlovou koncovkou kopírující
pohyb uÏivatele, dlouhá
Ïivotnost a snadná údrÏba. ·tít
PROVIZOR je certifikován
podle EN 12941 pro tfiídu TH2.

PROCAP
Tento nov˘ a unikátní ‰tít s
pfiilbou kombinuje
maximální moÏnou ochranu
d˘chacích orgánÛ, hlavy,
obliãeje, oãí i sluchu a
variantnû lze pfiidat i ochranu
pfii sváfiení v podobû
odklápûcího hledí nebo pouÏít
rovnou PROCAP pro sváfiení.
Velk˘mi pfiednostmi
PROCAPu jsou teploodolná
polyamidová skofiepina,
nastaviteln˘ náhlavní kfiíÏ,
komfortní tûsnící linie a
patentovan˘ kolejnicov˘
systém odklápûní ‰títu. Na
v˘bûr jsou zorníky chránící
proti nárazÛm, teplu i infra
záfiení. D˘chací hadice je
kloubová a umoÏÀuje volnost
pohybu. PROCAP je
certifikován podle
evropsk˘ch norem EN 12941
pro tfiídu TH2 a podle EN 397,
EN 166/169, EN 175 a EN
352-3.

FLOWHOOD 3
Lehká lícnice vyrobená z
nylonu povrstveného
polyuretanem chrání obliãej
a hlavu uÏivatele. Zaji‰Èuje
ochranu proti nebezpeãn˘m
ãásticím. Materiál lícnice je
odoln˘ proti profiíznutí.
V˘mûnn˘ polykarbonátov˘
nebo acetátov˘
panoramatick˘ zorník
umoÏÀuje neomezen˘ v˘hled
do stran, proud vzduchu
protékající shora dolÛ
zabraÀuje jeho zamlÏení.
PruÏné tûsnûní kolem obliãeje
a krku, ãelní v˘ztuha s
náhlavním kfiíÏem a lem
kukly zaji‰Èují pohodlné
posazení a stabilitu na hlavû.
Kukla je vhodná i pro
uÏivatele s vousy nebo
br˘lemi. Kukla FLOWHOOD
3 je certifikována podle EN
12941 ve tfiídû TH2 a také
podle EN 166.
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LÍCNICOVÉ âÁSTI

TH3 ‰títy, kukly a pfiilby

TH3 ·TÍTY, KUKLY A P¤ILBY

Filtry fiady PRO2000:
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL

Automask-LitehoodFlowhood 2Flowhood 25

TH3

TH3

5

AUTOMASK
LITEHOOD
Víceúãelov˘ lehk˘ obliãejov˘ ‰tít
se ‰irok˘m zorn˘m polem
zhotoven˘ z tvrzeného
polyetylenu, kter˘ je doplnûn
kuklou pokr˘vající hlavu a krk.
Zaji‰Èuje velmi kvalitní ochranu
proti nebezpeãn˘m ãásticím,
plynÛm a v˘parÛm. Kukla je
zhotovena z PVC se zv˘‰enou
chemickou odolností. V˘‰e
uvedené v˘hody doplÀuje vysok˘
ochrann˘ faktor v dané tfiídû a
kvalitní ochrana uÏivatele proti
potfiísnûní. ·tít a kukla
AUTOMASK LITEHOOD je
certifikována podle EN 12941 pro
nejvy‰‰í tfiídu TH3.

FLOWHOOD 25
Tato lícnicová ãást skvûle
kombinuje ochranu d˘chacích
orgánÛ, hlavy, obliãeje a ochranu
proti chemickému postfiiku.
FLOWHOOD 25 pfievzala
v‰echny v˘hody od kukly s pfiilbou
FLOWHOOD 5. Pfiilba je lehká,
velmi dobfie vyváÏená a odolná,
protoÏe je vyrobena z moderního
materiálu ABS. Samotná kukla je
vyrobena z chemicky a
mechanicky velmi odolného
Hypalonu. Kryje kromû hlavy i
krk a ramena uÏivatele. ·vy jsou
poji‰tûny lepenou páskou. Kukla
FLOWHOOD 25 je certifikována
podle EN 12941 ve tfiídû TH3 a
také podle EN 397 a EN 166.

FLOWHOOD 2
Lehká lícnicová ãást z
polyuretanem povrstveného
nylonu pokr˘vá obliãej, hlavu,
krk a ramena uÏivatele. Zaji‰Èuje
velmi kvalitní ochranu proti
nebezpeãn˘m ãásticím, plynÛm
a v˘parÛm. ¤e‰ení pruÏného
tûsnûní kolem krku umoÏÀuje
dodávat kuklu v univerzální
velikosti. Kukla je vhodná i pro
uÏivatele s vousy nebo br˘lemi.
K dispozici je také v bílé
antistatické úpravû. Kukla
FLOWHOOD 2 je certifikována
podle EN 12941 pro nejvy‰‰í
tfiídu TH3.

FLOWHOOD 1
Ultralehká lícnicová ãást z
polyuretanem povrstveného
nylonu chrání obliãej a
hlavu uÏivatele. Zaji‰Èuje
ochranu proti nebezpeãn˘m
ãásticím. Materiál lícnice je
odoln˘ proti profiíznutí.
Ohebn˘ zorník umoÏÀuje
neomezen˘ v˘hled, proud
vzduchu protékající shora
dolÛ zabraÀuje jeho
zamlÏení. PruÏné tûsnûní
kolem obliãeje, ãelní
v˘ztuha a lem kukly zaji‰Èují
pohodlné posazení a
stabilitu na hlavû. Kukla se
dodává ve dvou velikostech
a je vhodná pro uÏivatele s
vousy nebo br˘lemi. Kukla
FLOWHOOD 1 je
certifikována podle EN
12941 ve tfiídû TH2.
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LÍCNICOVÉ âÁSTI

Sváfieãské ‰títy a pfiilby TH2 a TH1

Promask

SVÁ¤EâSKÉ ·TÍTY

Sari HM-AF

OBLIâEJOVÉ MASKY A POLOMASKY

Filtry fiady PRO2000:
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL

Obliãejové masky a polomasky TM3 a TM2

LÍCNICOVÉ âÁSTI

Procap

Albatross 300

WS-AF-TCAlbatross 430

WS-AF

TH2
TH1

TM3
TM2

TH2
TH1

TM3
TM2

Polomaska
HM-AF NR (SIL)
Lehk˘ a pohodln˘ ochrann˘
prostfiedek d˘chacích
orgánÛ zakr˘vající nos, ústa
a bradu zaji‰Èuje ochranu
proti nebezpeãn˘m ãásticím,
plynÛm a v˘parÛm. Lícnice
je zhotovena z pfiírodního
nebo silikonového kauãuku.
Konektor pfiipojovací hadice
filtraãnû-ventilaãní jednotky
je umístûn na levé stranû
polomasky. Vydechovací
ventil se nachází uprostfied
lícnice, pfiímo pfied ústy
uÏivatele. U kofiene nosu
najdeme plastovou nosní
svorku, která pÛsobí jako
pruÏina, a tím pfiíspívá k
udrÏení tvaru a tûsnosti
lícnice. Polomaska vyniká
nízk˘mi d˘chacími odpory,
minimální koncentrací
oxidu uhliãitého ve
vdechovaném vzduchu,
odolností pouÏit˘ch
materiálÛ a jednoduchou
údrÏbou. MÛÏe b˘t pouÏita
s ochrann˘mi br˘lemi,
mu‰lov˘mi chrániãi sluchu,
sváfieãsk˘m nebo
obliãejov˘m ‰títem.
Polomaska HM-AF je
certifikována podle EN
12942 ve tfiídû TM2.

Obliãejová maska
SARI
Univerzální obliãejová maska
klasické konstrukce s vysok˘m
ochrann˘m faktorem a
vynikajícími parametry
vdechovací a vydechovací
soustavy. Zaji‰Èuje maximální
ochranu uÏivatele proti
nebezpeãn˘m ãásticím,
plynÛm a v˘parÛm. Dodává se
v provedení z pfiírodního nebo
silikonového kauãuku.
Konstrukce tûsnící linie masky
a pûtiramenn˘ upínací systém
zabezpeãují dokonalé posazení
masky na obliãeji, a tím sniÏují
na minimum prÛnik ‰kodlivin
lícnicí. Maska dále vyniká
nízk˘mi d˘chacími odpory,
‰irok˘m zorn˘m polem,
nízk˘m obsahem oxidu
uhliãitého ve vdechovaném
vzduchu, moÏností
nezkreslené komunikace a
doplÀuje ji bohaté pfiíslu‰enství
vãetnû sváfieãského hledí.
Kvalitní nealergické materiály,
snadná údrÏba, dlouhá
Ïivotnost, ‰irok˘ v˘bûr zorníkÛ
a rozsah provozních teplot
pfiedurãují masku pro pouÏití
v tûch nejnároãnûj‰ích
podmínkách. Obliãejová
maska SARI je certifikována
podle EN 12942 ve tfiídû TM3.

Obliãejová maska
PROMASK
Univerzální obliãejová maska
nové generace s extrémnû
vysok˘m ochrann˘m
faktorem, ergonomickou
konstrukcí a vynikajícími
parametry vdechovací a
vydechovací soustavy
zaji‰Èuje maximální ochranu
uÏivatele proti nebezpeãn˘m
ãásticím, plynÛm a v˘parÛm.
Lícnice je zhotovena z
nealergického elastomeru s
vysokou mechanickou,
chemickou a tepelnou
odolností. Konstrukce
silikonové vnitfiní masky
sniÏuje na minimum obsah
oxidu uhliãitého ve
vdechovaném vzduchu.
S maskou mÛÏeme pouÏít i
sváfieãské hledí. UÏivatel
ocení dlouhou Ïivotnost a
skladovatelnost, minimální
nároky na údrÏbu a náhradní
díly, univerzální anatomick˘
design a moÏnost
dlouhodobého pouÏití masky
bez pocitu únavy. Maska je
urãena pro práci v nejtûÏ‰ích
podmínkách prÛmyslového
zneãi‰tûní. Obliãejová maska
PROMASK je certifikována
podle EN 12942 ve tfiídû TM3.

PROCAP WELDING
V‰echny v˘hody obliãejového
‰títu PROCAP a pfiídavné,
lehké, sváfieãské hledí
dohromady vytváfií naprosto
jedineãnou ochranu pfii sváfiení.
V hledí mÛÏe b˘t pouÏit
elektro-optick˘ nebo
zatmaven˘ zorník ve ãtyfiech
odstínech. Unikátní a
patentovan˘ systém dvojit˘ch
pojezdÛ umoÏÀuje uÏivateli
snadno odklopit jen sváfieãsk˘
nebo oba zorníky najednou.
PROCAP je cerifikován podle
EN 12941 ve tfiídû TH2 a dále
podle EN 175 a EN 397.

Sváfieãsk˘ ‰tít WS-AF
a sváfieãsk˘ ‰tít s pfiilbou
WS-AF TC
Univerzální kompaktní
sváfieãsk˘ ‰tít z termoplastÛ s
v˘mûnn˘mi zorníky zaji‰Èuje
ochranu proti nebezpeãn˘m
ãásticím pfii svafiování ob-
loukem, fiezání plamenem a
fiezání nebo brou‰ení kovÛ.
·tít je vybaven pevn˘m a

sklopn˘m zorníkem. Pevn˘ i
sklopn˘ zorník je dodáván ve
tfiech odstínech. ·tít vyniká
nízkou hmotností, pfiíjemn˘m
posazením na hlavû,
jednoduchou údrÏbou a dlouhou
Ïivotností. Konstrukce
umoÏÀuje snadnou v˘mûnu
zorníkÛ a pfiipojení ochranné
pfiilby. Sváfieãsk˘ ‰tít WS-AF
je certifikován podle EN 12941
ve tfiídû TH1.

Sváfieãsk˘ ‰tít
ALBATROSS 300 a
sváfieãsk˘ ‰tít s pfiilbou
ALBATROSS 430
Robustní sváfieãsk˘ ‰tít z
termoplastÛ s v˘mûnn˘mi skly.
Zaji‰Èuje ochranu proti
nebezpeãn˘m ãásticím pfii
svafiování obloukem. UÏivatel
ocení nízkou hmotnost, odolnou
konstrukci, v˘bûr ze ãtyfi odstínÛ
skel a jednoduchou manipulaci
se ‰títem. Sváfieãsk˘ ‰tít
ALBATROSS je certifikován
podle EN 12941 ve tfiídû TH1.

Filtry fiady PRO2000:
PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
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S lícnicí ve tfiídû TH1 5 10
S lícnicí ve tfiídû TH2 20 50
S lícnicí ve tfiídû TH3 100 500
S lícnicí ve tfiídû TM1 10 20
S lícnicí ve tfiídû TM2 100 200
S lícnicí ve tfiídû TM3 500 2000

OCHRANNÉ FAKTORY (V˘bûr ochranného prostfiedku d˘chacích orgánÛ)

Filtraãnû ventilaãní jednotka s filtrem
proti ãásticím nebo kombinovan˘m

Pfiípustn˘ expoziãní limit
(násobek PEL)   1)

Nominální ochrann˘
faktor (NOF)   2)

1) PEL - Pfiípustn˘ expoziãní limit chemick˘ch látek v ovzdu‰í pracovi‰t’ vychází z NV ã. 178/2001 Sb.
2) NOF - Vychází z doporuãení normy prEN 529:2003
SCOTT Health & Safety doporuãuje v souladu s nejlep‰ími mezinárodními zku‰enostmi postupovat vÏdy
obezfietnû a pouÏívat konzervativnûj‰í z dan˘ch hodnot ochrann˘ch faktorÛ.

Procap a Procap
pro sváfiení,
Automask, Provizor,
Flowhood 1, 3, 5Filtry

Obliãejové masky
Promask a Sari

Polomasky
HM-AF NR (Sil)

Flowhood 2, 25,
Automask
Litehood

Sváfieãské ‰títy
WS-AF, WS-AF TC,
Albatross 300,
Albatross 430

PF 10 P3 TM3 PSL TM2 PSL TH1 PSL
CF22A2-P3 TM3A2PSL TM2A2PSL TH1A2PSL
CF22B2-P3 TM3B2PSL TM2B2PSL  TH1B2PSL
CF22A2B2-P3 TM3A1B2PSL TM2A1B2PSL   TH1A1B2PSL
CF22A2B2E1-P3 TM3A1B2E1PSL TM2A1B2E1PSL TH1A1B2E1PSL
CF32A2B2E2K2-P3 TM3A1B2E2K2PSL TM2A1B2E2K2PSL  TH1A1B2E2K2PSL

P R U V O D C E  P O U Î I T Í M  P R O F L O W  S C

Klasifikace dle EN 12941 a EN 12942

Sváfieãské
‰títyPouÏití

Promask,
Sari

HM-AF
NR (Sil)

Flow-
hood 1

Automask,
Provizor

Flow-
hood 2

Flow-
hood 3

Flow-
hood 5

Automask-
Litehood

Procap &
Flowhood 25

Lícnice

V˘roba a zpracování hliníku

Likvidace azbestu

Atomov˘ prÛmysl

Farmaceutick˘ prÛmysl

V˘roba oceli

V˘roba a zpracování olova

Aplikace barev

Chemické v˘roby a procesy

Rekonstrukce a údrÏba

Laboratofie

Sváfiení

Lodûnice

Slévárny

Zemûdûlství

Ml˘ny a sila

V˘roba potravin

Aplikace pesticidÛ

Îivoãi‰ná v˘roba

Brou‰ení povrchÛ

Otryskávání povrchÛ

V˘roba a zpracování kyanidÛ

Zpracování ropn˘ch produktÛ

Textilní prÛmysl

Povrstvování plastÛ

DÛlní prÛmysl

Demolice a sanaãní práce

Stavebnictví

âi‰tûní odpadních vod a kalÛ

V˘roba papíru a celulózy

V˘roba elektroniky a

  plo‰n˘ch spojÛ

°

TH2 PSL
TH2A2PSL
TH2B2PSL
TH2A1B2PSL
TH2A1B2E1PSL
TH2A1B2E2K2PSL

TH3 PSL
TH3A2PSL
TH3B2PSL
TH3A1B2PSL
TH3A1B2E1PSL
TH3A1B2E2K2PSLwww.pi
ch
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064024    Jednotka PROFLOW SC POWER-PACK, vãetnû akumulátoru, nabíjeãky, d˘chací hadice a opasku.

Dal‰í detailní informace Vám rád poskytne Vá‰ obchodní partner nebo technická podpora ãeského zastoupení firmy SCOTT Health & Safety.

FILTRY PRO 2000 SCHVÁLENÉ PRO POUÎITÍ S PROFLOW SC

Organické, anorganické a kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy,
pevné a kapalné, toxické a radioaktivní ãástice, mikroorganismy a enzymy.

Pevné a kapalné, toxické a radioaktivní ãástice, mikroorganismy (viry, bakterie
a v˘trusy) a enzymy.

Kombinované filtry

Filtr proti ãásticím

CF 22

A2 P3

CF 22

B2 P3

CF 22

A2B2 P3

CF 22

A2B2E1 P3

CF 32

A2B2E2K2 P3

PF10 P3

Znaãení

Znaãení

Organické plyny a páry s bodem varu vy‰‰ím neÏ 65 °C, pevné a kapalné, toxické
a radioaktivní ãástice, mikroorganismy a enzymy.

Anorganické plyny a páry (chlór, sirovodík, kyanovodík, fluór...), pevné a kapalné,
toxické a radioaktivní ãástice, mikroorganismy a enzymy.

Organické a anorganické plyny a páry, pevné a kapalné, toxické a radioaktivní
ãástice, mikroorganismy (viry, bakterie a v˘trusy) a enzymy.

Organické, anorganické a kyselé plyny a páry, pevné a kapalné, toxické a
radioaktivní ãástice, mikroorganismy a enzymy.

042670

042671

042674

042678

052670

042799

Kód

LÍCNICOVÉ âÁSTI
012681 Maska obliãejová PROMASK BLACK (EPDM)
012670 Maska obliãejová PROMASK S BLACK (velikost S)
011680 Maska obliãejová SARI NR (pfiírodní kauãuk)
011685 Maska obliãejová SARI SIL (silikonov˘ kauãuk)
030181 Polomaska HM-AF NR (pfiírodní kauãuk)
030182 Polomaska HM-AF SIL (silikonov˘ kauãuk)
063080 ·tít obliãejov˘ AUTOMASK
063085 ·tít obliãejov˘ AUTOMASK LITEHOOD
064181 ·tít obliãejov˘ PROVIZOR s rohovou d˘chací hadicí
062781 ·tít obliãejov˘ FS-AF
064280 Kukla ultralehká FLOWHOOD 1, velikost L
064281 Kukla ultralehká FLOWHOOD 1, velikost M
064282 Kukla lehká s krytím krku a ramen FLOWHOOD 2
064283 Kukla lehká antistatická FLOWHOOD 2 AS
064285 Kukla ultralehká s v˘mûnn˘m zorníkem FLOWHOOD 3
064286 Kukla ultralehká s pfiilbou FLOWHOOD 5
064284 Kukla chemicky odolná FLOWHOOD 25
064401 ·tít obliãejov˘ s pfiilbou PROCAP (PC nebo DIN zorník)
064421 ·tít obliãejov˘ s pfiilbou PROCAP pro sváfiení
069917 ·tít sváfieãsk˘ WS-AF
062982 ·tít sváfieãsk˘ WS-AF TC s pfiilbou TOPCAP
063280 ·tít sváfieãsk˘ ALBATROSS 300
069920 ·tít sváfieãsk˘ ALBATROSS 430 s pfiilbou TOPCAP

I N F O R M A C E  P R O  O B J E D N Á V K Y

S E R V I S N Í  D A T A â I P

• Deník údrÏby s historií údrÏby
• Sériové ãíslo jednotky a identifikace uÏivatele
• Provozní a servisní data, poãet provozních hodin
• PrÛbûh filtraãních odporÛ a v˘mûny filtrÛ
• Servisní a kalibraãní data, kalibraãní protokol
• Chybová a poruchová hlá‰ení uloÏena v pamûti
• Diagnostick˘ program s autoanal˘zou
• Opravy a záznamy bûhem záruãní doby

Jednotka je vybavena datov˘m ãipem pro automatick˘ záznam
informací o jejím pouÏití a provozních charakteristikách, jak˘mi
jsou napfiíklad:

V˘robce doporuãuje servisní kalibraci a testování
v autorizovaném servisu jednou roãnû.

SOUPRAVY PROFLOW SC READY-PACK

Souprava obsahuje ventilaãní jednotku s akumulátorem,
nabíjecí zafiízení, lícnici a 2 ks filtrÛ proti ãásticím PF 10 P3.

PROFLOW SC AUTOMASK
PROFLOW SC AM LITEHOOD
PROFLOW SC PROVIZOR
PROFLOW SC PROMASK
PROFLOW SC HM-AF NR
PROFLOW SC HM-AF SIL
PROFLOW SC FLOWHOOD 1 M
PROFLOW SC FLOWHOOD 1 L
PROFLOW SC FLOWHOOD 2
PROFLOW SC FLOWHOOD 3
PROFLOW SC FLOWHOOD 5
PROFLOW SC FLOWHOOD 25

PFSC+AM
PFSC+AML
PFSC+PV
PFSC+PM
PFSC+HMNR
PFSC+HMSIL
PFSC+FH1M
PFSC+FH1L
PFSC+FH2
PFSC+FH3
PFSC+FH5
PFSC+FH25

Název soupravy Zkrácen˘
název

064301
064302
064303
064308
064309
064310
064304
064305
064306
064337
064338
064377

Objednací
kódy

Finland:
Scott Health & Safety Oy
P.O.Box 501
FI-65101 Vaasa, Finland
Customer services:
Tel.: +358 (0)6 3244 543, -544
Fax: +358 (0)6 3244 591
e-mail: scott.sales.fin@tycoint
www.scottsafety.com

www.pi
ch
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