Tiki Breathing Face Protection

Det smarta andningsskyddet

Produktförteckning

Tiki Breathing Face Protection

Skyddsmask och ren luft
Tiki är en unik svensktillverkad
övertrycksmask som både ger ökad
produktivitet och säkerhet och är en av de
mest avancerade och mest lättanvända
säkerhetsprodukterna på marknaden.
När fläkten är igång sköter den sig själv

och anpassar automatiskt luftmängden
till användarens andning tack vare den
innovativa tryckgivaren.
Den har inbyggd belysning och är
certifierad till högsta säkerhetsklass för
filtrerande andningsskydd, EN 12942 TM3P.

Grundutrustningar
TikiSTART
Innehåller allt för att komma igång att använda Tiki. Mask, sele,
filter, fläkt med internt batteri, laddare och förvaringspåse.
Finns med tre olika storlekar på masken S, M och L.
1050-51 TikiSTART Small
1050-52 TikiSTART Medium
1050-53 TikiSTART Large

TikiMULTI
Lämplig när flera användare ska dela på utrustningen. TikiMULTI
levereras i väska som innehåller två externa batterier, fläkt utan
internt batteri (40g lättare), laddare och billaddare.
Kompletteras med TikiUSER. En för varje användare som då får sin egen mask, sele och filter.
1107-51 TikiMULTI
1073-52 TikiUSER Medium
1073-53 TikiUSER Large

TikiPRO
En komplett utrustning för regelbunden användning av i första
hand en användare. All utrustning ryms i väskan, även flera
masker. Innehåller all nödvändig utrustning: en mask, sele, filter,
fläkt med internt batteri, laddare, och ett externt batteri med
kabel.
1113-52 TikiPRO Medium
1113-53 TikiPRO Large

Tiki Breathing Face Protection

Förbrukningsmateriel

TikiFILTER P3 partikel

TikiMASK 5-pack

TikiUSER

Separata utbytesfilter.

Separata utbytesmasker.

1005-51 P3 partikelfilter 2st
1005-52 P3 partikelfilter 120st
1005-53 P3 partikelfilter 60 X 2st

1010-51 5-pack masker S
1010-52 5-pack masker M
1010-53 5-pack masker L

Mask, sele och filter i förvaringspåse.
Välj storlek på mask Medium el Large
1073-52 M
1073-53 L

Reservdelar och extrautrustning

TikiCHARGER

TikiCAR

TikiEXTERN

Batteriladdare för nätanslutning.

Billaddare för 12-24 V

1013-51 Laddare

1080-51 Billaddare

Set med externt batteri, laddare och
sladd. Det externa batteriet har högre
kapacitet och är försett med ett clip
för att kunna fästas i bältet. Eftersom
det bärs utanför masken reduceras
tyngden mot huvudet.
1007-51 Externt batteri + Laddare

TikiHARNESS 5-pack

TikiBAG

Sele som håller masken
på plats.

Praktisk påse för förvaring av mask
och tillbehör.

1012-51 Spännband 5 st

1095-51 Tiki Förvaringspåse

Tiki Breathing Face Protection

TIKI andningsskydd är ett lättanvänt andningsskydd för en rad olika arbetssituationer. Svensk tillverkning
och certifierad till högsta säkerhetsklass för filtrerande andningsskydd, EN 12942 TM3P.

Partikelfilter mot alla typer av
partikelformiga föroreningar (P3).
Byte av filter och mask är enkelt
och går snabbt.
Filtret är kvadratiskt för att uppnå
maximal filteryta och längsta
livslängd.

Tiki andningsskydd har ett internt batteri
som kan användas mellan 1 och 2,5 timmar
beroende på belastning. Ett externt batteri
finns som tillbehör. Fläkten är utrustad med
LED-lampor vilket underlättar arbete i mörka
utrymmen.

En lättanvänd mask tillverkad av
PET och TPE med helt imfri sikt.
Den utmärkta sikten underlättar
kommunikation genom att man
kan se varandras ögon och
ansiktsuttryck.

Fläktenheten reglerar fläkthastig
heten beroende på mängden luft
som behövs för att hålla övertryck
i andningsskyddet.
Några av fördelarna är bättre
komfort, längre batteritid, längre
filterlivslängd och lägre fläktljud.

Det fungerar bra att tala i mobilen
med andningsskyddet på.

En slitstark sele med en mjuk och
luftig design för bästa komfort.

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
197 40 Bro

Ring 08 353 249
info@tikisafety.se
tikisafety.se

TIKI SAFETY PRODUCTS SE – 02/2020

Det externa batteriet ger 6–10
timmars arbetstid beroende på
belastning.

