Hełmy ochronne i ochrona słuchu
Hełmy ochronne dla serii New-Tech i Eye-Tech
Hełmy ochronne dla przyłbic New-Tech i Eye-Tech to najlżejsze, najmocniejsze i najwygodniejsze hełmy dostępne na rynku. Wykonane są
z materiału ABS i ważą zaledwie ~300g. Nagłowie wyposażone jest
w mechanizm zapadkowy umożliwiający łatwą regulację i dopasowanie.
Zgodne z EN 397.
Hełm ochronny Concept żółty
Hełm ochronny Concept biały
Hełm ochronny Concept niebieski
Hełm ochronny Concept zielony
Hełm ochronny Concept czerwony

Ochrona układu oddechowego
Systemy nawiewów firmy ESAB
ESAB zaleca używanie pełnego systemu ochrony dróg oddechowych w celu zapewnienia maksymalnej
ochrony przed gazami spawalniczymi. Najlepszym rozwiązaniem, sprawdzającym się również w miejscach
najbardziej narażonych na występowanie dymów spawalniczych, są oferowane przez ESAB systemy
oczyszczania powietrza z własnym zasilaniem - Air 200, Air 160 i Origo™ Air.
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ESAB Air 200
Nawiew Air 200 z zasilaniem zewnętrznym jest zgodny z normą
EN 12941: 1998. Jednostka napędowa wyposażona jest w świetlny
i dźwiękowy sygnalizator niskiego poziomu przepływu, który wskazuje,
że bateria jest słaba lub filtr jest zablokowany. Nawiew ten dostarcza 200
litrów czystego/przefiltrowanego powietrza na minutę zapewniając komfortowe warunki pracy. Jednostka wyposażona jest w ulepszone akumulatory mieszczące się w małej komorze. Całkowita masa kompletnej jednostki została obniżona przy zachowaniu czasu pracy akumulatorów na
poziomie 8h. Inteligentna ładowarka wydłuża żywotność akumulatorów
redukując ryzyko przeładowania.

Hełm ochronny G2000 i G22
Hełm ochronny G2000 został zaprojektowany dla serii przyłbic Albatross,
podczas gdy G22 pasuje do przyłbic Euromask.
Hełm ochronny G2000
Hełm ochronny G22

Kompletny Air 200 (UE i UK)
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ESAB Air 160
Nawiew Air 160 z zasilaniem zewnętrznym został unowocześniony, aby
zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę użytkowania przez spawacza.
System Air 160 dostarcza 160 litrów czystego powietrza na minutę,
zapewniając komfortowe warunki pracy. Jednostka waży zaledwie 1kg,
a mimo to potrafi poradzić sobie w najtrudniejszych warunkach. Jednostka dostarczana jest z wysokowydajnym filtrem cząsteczkowym P3.
Akumulator zapewnia 8-godzinny czas pracy i może być ładowany poza
systemem, dzięki czemu można go używać przy pracy na dwie zmiany.
System Air 160 można podłączyć do przyłbic z serii Eye-Tech, Eye-Tech
II, New-Tech, Euromask, Albatross, przyłbicy do szlifowania i malowania
natryskowego i osłony do szlifowania.

Ochrona słuchu
Ochronniki słuchu firmy ESAB dostępne są w trzech wersjach: montowanej na hełmie ochronnym, ze sprężyną dociskową z tyłu głowy lub ze
sprężyną dociskową nad głową. Wszystkie zapewniają efektywne tłumienie hałasu o różnym natężeniu.
Ochronniki słuchu z mocowaniem wokół szyi
Ochronniki słuchu ze sprężyną dociskową nad głową SNR 26 dB
Ochronniki słuchu do G22c, żółte SNR 26 dB
Ochronniki słuchu do G2000c, żółte SNR 26 dB
Ochronniki słuch w wersji podstawowej SNR 21 dB
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Kompletny ESAB Air 160-8H (EU)
Kompletny ESAB Air 160-8H (UK)

Produkt dostępny
od lipca 2009
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Origo™ Air

Czapka ochronna
Czapka ochronna z daszkiem zapewnia lekką ochronę głowy w zastosowaniach, gdzie wysoka odporność na uderzenia nie jest istotna, ale
istnieje ryzyko niewielkich uderzeń i zadrapań głowy. Wygodę użytkowania zapewnia krój czapki, wewnętrzna podszewka i duże oczkowane
wyścielenia boczne zapewniające maksymalną wentylację stosownie do
wymagań normy EN 812.
Czapka ochronna
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Nawiew Origo Air z zasilaniem zewnętrznym został zaprojektowany dla
przyłbic Origo-Tech. System dostarcza czyste/przefiltrowane powietrze,
aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę użytkowania przez spawacza.
Origo-Air dostarczany jest kompletny z akumulatorem zapewniającym 8h
pracy, filtrem P3, wkładką zwiększającą komfort, pasem mocującym
i wężem powietrznym z zamontowaną osłoną węża Proban. System dostarczany jest z inteligentną ładowarką, która wydłuża żywotność akumulatorów redukując ryzyko przeładowania. Origo Air wyposażony jest
w sygnalizator niskiego poziomu przepływu, który wydaje słyszalny dźwięk,
gdy filtr zostanie zablokowany lub poziom naładowania akumulatora jest
niski. Kompletny system jest wygodny, lekki i trwały.
Origo Air kompletny (EU i UK) z wężem powietrznym
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