
Conjunto ACS 951, respirador de ar comprimido com

máscara e capuz

O ACS 951 é um respirador com isolamento de ar comprimido

de fluxo contínuo equipado com uma tampa e máscara

protectora do manto que o tornam um meio protetor eficaz

para a proteção do trato respiratório e partes do corpo mais

expostas à projeção de partículas abrasivas. É, portanto, o

dispositivo ideal para proteger os operadores envolvidos em

operações de jateamento. O uso do ACS 951 é feito muito

confortável pela presença do filtro silenciador EOD 55, que

minimiza o ruído, a possibilidade de ajustar o fluxo contínuo

através do regulador AC 95 e a presença de duas válvulas

protegidas por válvulas aéreas que descarregue o excesso de

ar do lado de fora. O peso muito baixo, compatível com os

materiais protetores e duráveis utilizados, e o design

ergonômico facilitam a utilização. O design especial do facial

ACS 951, feito de uma máscara sólida com um capuz-manto,

torna-o adaptável a qualquer conformação facial e

perfeitamente aderente sem pressões irritantes. Seu

tamanho compacto permite que você execute mesmo nos

espaços mais estreitos. As oculares são duplas (exterior de

vidro e interior de policarbonato) e facilmente substituíveis. O

capuz é costurada na máscara e protege o operador até a

cintura. A máscara é alimentada através do tubo ondulado

TUR 609 que transporta o ar na zona de respiração e está

posicionado entre a máscara e o filtro do silencioso, que está

conectado ao regulador de fluxo. O controlador de fluxo AC

95 está equipado com conexões rápidas para conexão ao

tubo de alimentação. Está equipado com um alarme de fluxo

insuficiente que se ativa quando o fluxo mínimo passa abaixo

de um mínimo estabelecido e é montado em um suporte com

uma correia para posicionamento na cintura do trabalhador.
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