Beta 90 FreshAir / Delta 90 FreshAir
Ochranné svařovací kukly

Svařování a výroba se někdy může stát hazardem.
Svářeči jsou ohroženi výpary, prachem, radiací
z oblouku a hlukem. Je třeba se vyvarovat zdravotních
a bezpečnostních rizik a je důležité vybrat správné
ochranné pomůcky.

Jeden svářeč může vyprodukovat až 40g vzdušných
výparů v průběhu jedné hodiny. Běžně dýcháme 4000l
vzduchu za hodinu a proto naše plíce mohou být
kontaminovány. Výpary ze svařování obsahují
nebezpečné elementy nebezpečné zdraví. V případě nepoužívání správných ochranných pomůcek si můžete
způsobit vážné zdravotní problémy.

Řada Kemppi respirátorů je navržena pro poskytnutí potřebné ochrany proti rizikům zdraví a bezpečnosti
při svařování a pro zajištění komfortu při práci.
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Ochrana s respirátorem pro svařování a broušení
Beta 90 FreshAir je lehká kukla poskytující ochranu proti svařování, broušení a vzduchových části a prachu.
Umožňuje svařování ve všech pozicích, chrání oči, obličej a plíce. Maximální nastavení a komfort, 3 úrovně
čoček pro snadné a pohodlné svařování, stehování a broušení. Design zaručuje ochranu i při svařování
v pozici nad hlavou. Design „dual-skin“ redukuje přenos tepla do obličeje svářeče. Může být kombinována
buď s výkonnou bateri FreshAir filtr balíček nebo s dodávaným lokálním dýchacím zdrojem. Chladný a čistý
vzduch proudí přes filtr a přímo přes tvář svářeče.. Nastavitelný uzávěr vytváří bezpečnou a jednoduchou
zónu dýchání po celou dobu práce. Díky těmto pozitivním principům se eliminují dýchané výpary a prach a
chrání před mlžením čočky.
Proč pořídit Beta 90 FreshAir:
- Ochrana při svařování, plazmovém řezání, drážkování a broušení
- Nabízí bezpečný, čistý a dýchatelný vzduch
- Snadné dýchání
- Baterie o hmotnosti 900g
- Proudění vzduchu snižuje zamlžení
- 3 úrovně čoček pro svařování, stehování, broušení
- Lehká a komfortní
- Splňuje normu EN175B
- Účinnost filtru ne méně než 99,998% vzduchových částic
Ochrana s respirátorem pro svařování v náročných podmínkách
Delta 90 FreshAir je robustní kukla poskytující kompletní ochranu pro svařování v extrémních podmínkách,
jako stavby lodí, konstrukce a hutní průmysl. Kukla integruje ochranu hlavy a obličeje s respirátorovou
ochranou do 1 silné jednotky. Poskytuje maximální ochranu a komfort. Speciální ochrana proti hluku může
být také integrována (jako možnost volby). Může být kombinována buď s výkonnou bateri FreshAir filtr
balíček nebo s dodávaným lokálním dýchacím zdrojem. Chladný a čistý vzduch proudí přes filtr a přímo přes
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tvář svářeče.. Nastavitelný uzávěr vytváří bezpečnou a jednoduchou zónu dýchání po celou dobu práce.
Díky těmto pozitivním principům se eliminují dýchané výpary a prach a chrání před mlžením čočky.
Proč pořídit Delta 90 FreshAir:
- Ochrana při svařování (bezpečnostní helma)
- Nabízí bezpečný, čistý a dýchatelný vzduch
- Snadné dýchání
- Proudění vzduchu snižuje zamlžení čočky
- Vyberte baterii výkonný filtr nebo přímé dodání
- Možnost montáže ochrany uší vysoké kvality
- Výběr standardní nebo automatické svařovací čočky
- Splňuje standardy EN397 a EN175
Ovládání FreshAir Flow s alarmem:
Výkonná baterie-filtr-výtlačný ventilátor-komfortní pásek-spojovací hadice-nabíječka
Ovládání FreshAir Flow s alarmem se spojuje v inteligentní
upozorňující systém včetně visuálních a zvukových signálů,
když je baterie vybitá, filtr je ucpaný nebo špatně proudí
vzduch.

Filtry
- Hlavní část Filtru PSL R poskytuje ochranu proti prachu, netoxickým a toxickým výparům, pevným a
tekutých aerosolím, bakteriím a virům atd. Filtr separuje ne méně než 99,998% vzduchových částí.
- Certifikace: EN12941, typ PSL R
- Rozsah teploty skladování a servisu: 0…+40C
- Rozměry (průměr/hmotnost): 132/55mm
- Hmotnost filtru: 100g
- Možnost volby předfiltru. Ten prodlužuje životnost hlavního filtru, chrání před uspáváním velkými
částmi. Lepící plochy umístěné na obou stranách předfiltru usnadňuje jeho umístění. Vyrobené ze
100% PES a je tak vhodný pro všechny filtrace.
- Filtr zápachu odstraňuje nepříjemný zápach a poskytuje tak uživateli komfort při práci.
Účinné, inteligentní, lehké a kompaktní zařízení
Systém dobíjení poskytuje svobodu při pohybu v práci. Spolehlivá ochrana s respirátorem je založena na
přetlaku vytvořeném v zóně dýchání v horní části jednotky. Pozitivní tlak a čistota filtrovaného vzduchu
snižuje potíže s dýcháním, zamlžení čočky a zvyšuje komfort při práci. Systém ovládání automaticky udržuje
poměr průtoku vzduchu a inteligentní systém varování nabízí vizuální i zvukovou kontrolu, pokud se baterie
vybíjí, filtr je neprůchodný a průtok vzduchu neúspěšný. Dobíjení baterie NiMH zajistí provoz až na 10
hodin. Průtok vzduchu je manuálně nastavitelný od 140l/min až do 210l/min. To je výhodou pro uživatele
zařídit si průtok vzduchu a životnost baterie.
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Volba svařovací čočky
Beta 90 FreshAir a Delta FreshAir jsou vybavené standardně čočkami svařovacích filtrů EW11. Můžete
dovybavit automatickým stmívavém filtrem ADF. ADF balíčky jsou dostupné buď s pevným stíněním EW11
nebo EW9-13 s nastavením citlivosti a režimu nastavení broušení.
Volba výkonu FreshAir
Vyberte buď výkonnou baterii PAPR (Výkonný vzduchový čistící respirátor), který nabízí kompletní
nezávislost pohybu na pracovišti nebo řešení vzduchového napájení, které využívá lokální vzduch
procházející přes před-filtr FreshAir pro odstranění nežádoucích části a odstraní zápach před horní částí a
regulátor FreshAir.
Faktor ochrany respirátorem
Faktor ochrany splňuje Evropské standardy TH2/SA2 pod normami EN 12941/A1 a EN 14594:2005.
Ochrana proti vzduchovým částem nepřesahující 250mg/m3, 250mg/m3 je podúrovní IDLH (Bezprostřední
ohrožení života a zdraví). Jednotky nejsou navržené pro užití v prostředí, kde úroveň kyslíku je pod 17%
hodnotou a nebo je třeba použít respirátor pro únikové účely.
Systém ovládání talkového průtoku FreshAir
Tento systém nabízí ideální řešení pro místa vybavená pro kvalitu dýchání, dodávání stlačeného vzduchu a
distribuční systémy nebo mobilní kompresory. Může být domontovaný ventil FreshAir Flow Control
vybavený stlačenou drážkou pro snadné řízení průtoku vzduchu na pracovišti. Systém nabízí vysoký stupeň
ochrany od všech možných vzduchových nečistot. Nastavení ventilu na pásku umožňuje uživateli regulovat
průtok vzduchu mezi 170 a 400 l/min. vyhovuje individuálním potřebám, nabízí komfort ochranu podle
EN14594. Náhlavní systém Beta 90 FreshAir a Delta 90 FreshAir může být spojen v kombinaci se systémem
FreshAir Pressure Flow. Ideální pro delší práce a práce, kde není nutný přechod mezi pracovišti. Výhody
FreshAir Pressure flow je nižší pořizovaní cena a cena provozu. FreshAir Pressure Conditioner je řadový filtr
navržený pro zlepšení kvality dodávaného vzduchu. Silný kovový talkový kontejner s vysokou kapacitou
kombinovaného filtru. Odstraňuje části a nepříjemný zápach , zvyšuje kvalitu dýchaného vzduchu. Rychlé
vazby umožňují připojení 2 uživatelům. Měření výstupního tlaku.
FreshAir filtr automaticky reguluje rychlost motoru ventilátoru ke kompenzaci
ucpávání a stavu baterie.

Komfortní pás s výkonnou baterií FreshAir filtr balíček a také nabízí zpětnou
podporu v průběhu pracovního dne.
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Ventilátor reguluje průtok dodávaného vzduchu a obsahuje monitorování
měření.

Dobíjecí NiMH 4,8/4,5Ah baterie s výdrží až 10 hodin provozu. Pořízením druhé baterie
zajistíte, že budete vždy chráněni.

Pozitivní tlakové systémy
PAPR – Výkonné čistící vzduchové respirátory – jedná se o profesionální ochranné vybavení, poskytující
vysokou úroveň při dlouhodobých pracích. Výkonné přenosné ventilátorové jednotky řídí lokální vzduch
přes dělený nebo chemický filtr a foukají vzduch do dýchací zóny.
- Výhody: Jsou odvozené od excelentní mobility a závislosti na pohybu díky balíčku filtru s výkonnou baterií.
Díky výkonnému ventilátoru je čistý vzduch v zóně dýchání. Eliminace obtíží při dýchání a dobře sedí
v obličeji.
- Omezení: Vyšší prvotní investice a ceny údržby. Použití je limitováno životností ventilátorové jednotky
s výkonnou baterií. Nemůže být použita v prostředí s nedostatkem kyslíku (˂17%).
Vzduchové systémy – tyto systémy zaručují čistý, svěží vzduch uživateli ze stacionárního vzduchového
zdroje jako je kompresor.
- Výhody: Mohou být použité pro dlouhodobé práce a nabízí vysoký stupeň ochrany v prostředí s různými
vzduchovými částmi. Minimální vzduchový odpor a nepohodlí, nízká hmotnost, mírná počáteční ceny a
nízká provozní cena.
- Omezení: Neočekávaná ztráta vzduchového zdroje eliminuje ochranu uživatele. Vzduch musí být dodáván
do kukly přes hadici, která může být nešikovně vedena a může se jednoduše zamotat, zohýbat nebo shořet.
- Aplikace: ochrana proti většině znečištění ve vzduchu.
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Technické informace
FreshAir Flow Control
Průtok vzduchu
Hmotnost jednotky včetně filtru a baterie
Hlučnost
Životnost baterie NiMh
Jeden nabíjecí cyklus
Velikost pásu
Doporučený rozsah teploty
Doporučený rozsah vlhkosti
Certifikace
FreshAir Pressure Flow Control
Min. průtok vzduchu
Max. průtok vzduchu
Hmotnost jednotky
Vstupní spojení
Výstupní spojení
Hlučnost
Velikost pásu
Rozsah dodávaného tlaku
Doporučený rozsah teploty
Doporučený rozsah velkosti
Certifikace
FreshAir Pressure Conditioner
Max. průtok vzduchu
Hmotnost bez filtru
Hmotnost včetně filtru
Vstupní spojení
Výstupní spojení
Doporučený rozsah teploty
Doporučený rozsah vlhkosti
Certifikace

140-210l/min, 8 nastavitelných poměrů průtoku
900g
55-61dB
500-700 nabíjecích cyklů
10-14h
80-100cm
10-40C
20-80%Rh
EN12941TH2
170l/min-1
˃400l/min-1
250g
MINI DN5
61dB
60-150cm
300-1000kPa
10-60C
20-80%Rh
Třída 2S
500l/min
6300g
6800g
Kompatibilní s Rectus sérií 25,26 a Ceyn320
Kompatibilní s Rectus sérií 25,26 a Ceyn320
10-60C
20-80%Rh
Pokud se požadavky TP-610050-1 setkají, splňují EN12021

Kemppi FreshAir svařovací respirátory poskytují ekonomické řešení s vysokou úrovní ochrany.
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Optické zvětšovací čočky mohou být umístěné pro vylepšení viditelnosti, práce
s nízkým proudem.

Kemppi samozatmívací svařovací kazeta (9873058) může být umístěný do Beta 90
FreshAir a Delta 90 FreshAir.

Proč použít ochranu s respirátorem?
Špatné látky se mohou do Vašeho těla dostat třemi způsoby:
- přes ústa
- přes tvář a oči
- přes plíce
Nejčastější možností je inhalace (dýchání prachu, výparů, olejů a různé typy plynů). Špatné prostředí se týká jak
zaměstnanců, tak i zaměstnavatele. Plicní onemocnění z pracovního prostředí je jedním z nejčastěji frekventovaných,
namáhavých. Jsou způsobená opakovaným vystavováním je vlivům pracovního prostředí. Jeden svářeč může
vyprodukovat až 40g výparů a částí za jednu pracovní hodinu. Běžně dýcháme 4000l za 8h práce a proto jsou plíce
velmi namáhány. Svařovací výpary obsahuje velmi mnoho zdraví nebezpečných částí. Pokud se nechráníte,
ohrožujete své zdraví. Je zde možnost se chránit.
Proces dýchání
Pro lepší porozumění, jak inhalujeme vzduch. Když dýcháte kyslík se dostává do těla přes ústa a nos a dodávává do
plic. Uvnitř plic jsou malé vzduchové váčky zvané alveoli. Tyto váčky přenáší inhalovaný kyslík do krve. Ve stejné
době, kdy je kyslík v krevním oběhovém systému, dioxid karbonu se přenáší z krevního systému do vzduchových
váčků.
Rizika z kontaminovaného vzduchu závisí na:
- fyzické, biologické a chemické vlastnosti kontaminovaného vzduchu, jejich velikost a forma
- koncentrace okolního vzduchu a čas vystavení tomuto vzduchu
- obsah inhalovaného vzduchu (větší rychlá respirace, vdechování větších vzduchových kontaminací)
1um=0,001mm. Nejmenší viditelné části jsou 20um. Lidský vlas má
v průměru 80um v průměru. Jedno zrníčko pudru má 10um.
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Srovnání různých typů znečišťujících látek (um)

Rizika způsobená vzduchovými částečkami
Naše respirátorové systém mají velmi efektivní mechanismy pro filtrování
normálních znečisťujících látek ze vzduchu, který dýcháme. Filtrační systém
nosu a pusy chrání před vniknutím velkých částí do Vašeho těla. Ale pokud
jsou plíce vystavené vysoké koncentraci prachu, toxických částic, kouře
z cigaret, svařovacích výparů atd., filtrační mechanismus může být
přetížený a nebo poškozený. Jednou poškozené, virové bakterie, viry atd.
se rozrůstají v plicích a způsobí infekci jako je např. pneumonie.
Zaměstnanci pracující v náročných podmínkách jsou náchylní
k tuberkulóze, bronchitidě a jiným respiračním onemocněním.
Plyny a výpary mohou proniknout do těla i přes respirační systém. Některé
se dostanou do plic, jiné do krevního oběhu a mohou napadnout i další
orgány v těle.
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