PRODUKTY RPB
DO MALOWANIA
I POWLEKANIA

®

PRODUKTY RPB® DO
MALOWANIA I POWLEKANIA
Gdy rozpoczynaliśmy działalność w latach siedemdziesiątych, naszym celem było zrewolucjonizowanie sprzętu
ochrony indywidualnej. Od tamtych czasów przeszliśmy
imponującą drogę rozwoju. Dziś chronimy Cię w najlepszych chwilach życia.

Z-LINK®
(strona 14)

Dzięki przełomowej innowacyjności połączonej z ogromną wiedzą na
temat różnych branż przemysłu ciężkiego możemy zmieniać jakość
życia i pracy. W ramach inicjatyw charytatywnych zbieramy ponad
150 000 dolarów rocznie. W ten sposób chcemy pomagać, aby żadna
rodzina w trudnej sytuacji nie była pozbawiona pomocy. Grupa Green
Forces jest obecnie najszybciej rozwijającą się elitarną społecznością
branżową na świecie.
Zapraszamy do arsenału firmy RPB®, najbardziej zaawansowanego
na świecie zestawu urządzeń przeznaczonych dla profesjonalistów
w przemyśle, na który składają się maski oddechowe z doprowadzeniem
powietrza, zasilane maski oddechowe, systemy monitorowania
powietrza, systemy zgodne z podstawowymi zasadami filtrowania
powietrza i bezpieczeństwa, mające na celu podwyższenie poziomu
bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności pracy.
Wchodząc w nową branżę, dołącz do nas, pomagając
budować lepszą przyszłość dla nowej generacji elitarnych
zakładów i przedsiębiorstw.

NAJLEPSZA OCHRONA...

T-LINK®

WYTWARZANIE
I DOPROWADZANIE
POWIETRZA

(strona 8)

(strona 20)

NAJLEPSZE CHWILE W ŻYCIU

...DLA PEŁNEJ RADOŚCI Z ŻYCIA
Takich chwil doświadczamy codziennie. Czy to pływając
kajakiem po spokojnym jeziorze, wędrując po górach, czy po
prostu wracając bezpiecznie z pracy do domu, aby cieszyć się
tym, co w życiu najważniejsze.

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA
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Doprowadzanie powietrza

SAR lub PAPR

SAR lub PAPR

Typ maski oddechowej

Luźne dopasowanie

Luźne dopasowanie

Dostępny osprzęt i akcesoria

Comfort-Link
Quiet-Link™
Comms-Link™
Vision-Link™
Krystalicznie przezroczyste
odrywane folie ochronne

Comfort-Link™
Quiet-Link™
Comms-Link™
Vision-Link™
Osłona spawalnicza
Krystalicznie przezroczyste
odrywane folie ochronne
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Ochrona głowy

Opcjonalne

Tak
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Ochrona słuchu

Opcjonalne

Opcjonalne

Ochrona oczu

Opcjonalne

Typy peleryn/kapturów

Dupont Tychem QC
Dupont™ Tychem® SL

™

™

Tak
®

Dupont™ Tychem® QC
Dupont™ Tychem® SL
Zytec® FR

Wymaga przymiarki

Nie

Nie

Przypisany współczynnik ochrony

1000

1000

Najlepsze zastosowanie

Wysoki poziom mgły lakieru.
Konieczność wspinania się na obiekty.

Niski poziom mgły lakieru.
Metalizacja łukowa; ochrona
podczas szlifowania lub spawania.

Najlepsza cecha

Regulowane elementy ochrony głowy
zapewniają wygodę oraz gwarantują,
że kaptur porusza się wraz z głową.

Wszechstronność zastosowań.
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Z-LINK®

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

T-LINK®

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

PORÓWNANIE PRODUKTÓW
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MASKA ODDECHOWA T-LINK ®

Poniżej przedstawiamy niektóre cechy produktu:

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

	Osłona Tyvek® jest solidnie przymocowana do kasku, dzięki czemu nie można
jej zerwać z głowy!
	Duża szyba umożliwia pracę z poszerzonym widokiem perspektywicznym,
doskonałym widzeniem w dół i widzeniem obwodowym.
	Miękka, oddychająca wewnętrzna wyściółka i dodatkowy kołnierz kierują
powietrze w dół wspomagając chłodzenie.
Osłona głowy z wyściółką i układem zawieszenia na głowie maski T-Link®
zapewniają wygodę i równomierny rozkład obciążeń, zapewniając poczucie
lekkości, ponieważ nie ma punktów nacisku na głowę. Pełna regulacja zapewnia,
że maska oddechowa jest dobrze dopasowana i porusza się wraz z głową,
umożliwiając swobodną pracę bez obawy, że kaptur zacznie przeszkadzać
w pracach lakierniczych. Urządzenie po prostu ma wszystko, czego można
by oczekiwać od lakierniczej maski oddechowej.

EN14594:2005
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
AS/NZS 1716:2012

NAJWYŻSZY POZIOM
KOMFORTU

OCHRONA
SPERSONALIZOWANA

Opcjonalny system wyściółki Comfort‑Link™
zapewnia dodatkową stabilność i komfort.

Możliwość wyboru lekkiego kasku ochronnego
lub systemu kasku z certyfikatem zgodności
z normą ANSI Z89.1 (EN397).

Pokazano bez kaptura tylko dla celów wizualnych.

Pokazano bez kaptura tylko dla celów wizualnych.

MASKA ODDECHOWA T-LINK ®

Realizacja długotrwałych zadań jeszcze nigdy nie była tak
wygodna. Bezpowrotnie minęły czasy walki z maską oddechową
Tyvek®. Maska RPB® T-Link® została zaprojektowana, aby pomagać
w pracy, poruszając się z użytkownikiem bez względu na kierunek,
w którym się obraca.
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ANSI Z87+
EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

ZABEZPIECZENIE KASKU

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: rpbsafety.com/tlink

* Nie wszystkie konfiguracje są zgodne z tą normą.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: rpbsafety.com.

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

MASKA ODDECHOWA T-LINK ®
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RPB® T-LINK®.
ZAPROJEKTOWANA DO
WSPÓŁPRACY, NIE DO
PRZESZKADZANIA!

Wygodny układ zapięć na
głowie można regulować
pod względem wysokości
i odległości od osłony twarzy.

Deflektor powietrza do regulacji
kierunku przepływu powietrza
wewnątrz maski oddechowej.
Opcjonalna osłona oczu zgodna
z normą ANSI Z87+ (EN166).

Duża szyba.

Stała oprawa osłony oczu zapewnia,
że osłona nie uderza w nos.

Dostępna opcja krystalicznie
przezroczystych osłon
z możliwością zdejmowania.
* W przypadku użytkowania z układem
kasku, odpowiednio osłona oczu
ANSI Z87+ i nauszniki Quiet‑Link™.

Rura oddechowa jest łatwa do przymocowania
do maski oddechowej oraz obraca się
eliminując możliwość splątania.
Zapadkowy mechanizm regulacyjny
z zewnątrz kaptura (z wyjątkiem wersji SL).

QUIET-LINK ™
System obrony słuchu.

Dostępne 2 rodzaje materiału
peleryny: Dupont™ Tychem® QC,
Dupont™ Tychem® SL.

Miękka, oddychająca
wyściółka wewnętrzna.

MASKA ODDECHOWA T-LINK ®

Maska T-Link® wyposażona jest w certyfikowane elementy
ochrony głowy, oczu, słuchu i dróg oddechowych*.

DODATKI
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COMFORT-LINK ™
System wkładek.

Długi kołnierz
zapewniający dodatkową
ochronę i przepływ powietrza
w okolicach górnej części ciała.
COMMS-LINK ™
Wewnętrzny system komunikacji

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
NA TEMAT PRODUKTU

Możliwość wyboru wersji z lekkim kaskiem
ochronnym lub systemem kasku z certyfikatem
zgodności z normą ANSI Z89.1 (EN397).

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA
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MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

Duża osłona twarzy maski Z-Link® oznacza pracę z szerokim polem widzenia.
Doskonałą widoczność w dół oraz niezakłócone widzenie obwodowe połączono
z możliwością otwierania osłony, co ułatwia komunikację z innymi członkami
zespołu.
Osłona głowy z wyściółką i układem zawieszenia na głowie maski Z-Link®
zapewniają wygodę i równomierny rozkład obciążeń, zapewniając poczucie
lekkości, ponieważ nie ma punktów nacisku na głowę. Pełna regulacja zapewnia,
że maska oddechowa jest dobrze dopasowana i porusza się wraz z głową,
umożliwiając swobodną pracę bez obawy, że kaptur zacznie przeszkadzać
w pracach lakierniczych.
Maska Z-Link® to idealne rozwiązanie, gdy praca polega na wykonywaniu różnych
zadań, takich jak szlifowanie i spawanie. Nadaje się również do użytku w kabinach
lakierniczych z minimalną ilością mgły lakieru. Jest to doskonała stała maska
oddechowa o niskich kosztach wymiany części.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: rpbsafety.com/zlink

EN14594:2005
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH2 P R SL

ANSI Z87+
EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

ZABEZPIECZENIE KASKU

Pokazano bez peleryny tylko dla celów wizualnych.

MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®

RPB® Z-Link® to coś więcej niż produkt. To system.
Najbardziej wszechstronna, uniwersalna maska oddechowa
na całej planecie.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU CE

Pierwsza na całej planecie wielofunkcyjna
maska oddechowa z wyściółką. W pełni
regulowany system miękkich wkładek
w kasku zapewnia pełną kontrolę nad
kaskiem i umiejscowieniem głowy, łącznie
z regulowaną opaską na głowę i odwracalną
nakładką na łuki brwiowe. Opcjonalny system
Comfort-Link™ zapewnia doskonały poziom
stabilności i komfortu noszenia.
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MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®
16

CZY MOŻNA ROBIĆ COŚ WIĘCEJ
NIŻ TYLKO LAKIEROWAĆ?
ZAPEWNILIŚMY CI OCHRONĘ
UŻYTECZNĄ W WIELU
ZASTOSOWANIACH.

NAJWYŻSZY POZIOM
KOMFORTU

Kask z certyfikatem zgodności
z normą ANSI Z89.1 (EN397).

Otwierana osłona twarzy.

Dostępne różne kolory osłon oczu, w tym odcienie
3 i 5 zabezpieczające przed promieniowaniem
podczerwonym w przypadku metalizacji łukowej.

Opcjonalne krystalicznie przezroczyste odrywane folie ochronne.

QUIET-LINK ™
System obrony słuchu.

Dostępne 3 rodzaje materiału peleryny:
Dupont™ Tychem® QC,
Dupont™ Tychem® SL
lub Zytec® FR.

Stała osłona żuchwy zapewnia
solidne mocowanie peleryny.
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COMFORT-LINK ™
System wkładek.

Opcjonalna osłona oczu zgodna
z normą ANSI Z87+ (EN166).

COMMS-LINK ™
Wewnętrzny system komunikacji

* W przypadku korzystania z systemu
ochrony słuchu Quiet-Link™.

MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®

Maska Z-Link® jest wyposażona w certyfikowane elementy
ochrony głowy, oczu, słuchu i dróg oddechowych*.

DODATKI

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
NA TEMAT PRODUKTU

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA
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WYTWARZANIE I DOPROWADZANIE POWIETRZA

DOPROWADZANIE POWIETRZA
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Modele RPB® przeznaczone do malowania i powlekania można podłączyć do
sprężonego powietrza przy użyciu następujących elementów:

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

MONITOR GAZU GX4®

FILTR RADEX® AIRLINE

Dzięki inteligentnemu systemowi
monitorowania gazu GX4®
z możliwością jednoczesnego
wykrywania maksymalnie
4 gazów można mieć całkowitą
pewność, że wdychane
powietrze jest bezpieczne.

Parametry filtra Radex® Airline są
lepsze niż obowiązujące w branży
normy filtrowania, dzięki czemu
można mieć pewność, że żaden
z pracowników nie będzie wdychał
szkodliwego, skażonego powietrza.

Urządzenie wykonane z lekkich,
wytrzymałych materiałów
- waży 11,6 uncji (329 g) i
wyposażone jest w pasek.

Wlot powietrza obraca
się o 360° zapewniając
wygodne oparcie na
biodrach.

URZĄDZENIE
KLIMATYZACYJNE C40™ *
Urządzenie klimatyzacyjne C40™
umożliwia podgrzanie i schłodzenie
doprowadzanego powietrza odpowiednio
do potrzeb. Przesuwając dźwignię
można przełączyć urządzenie z trybu
ogrzewania na chłodzenie, zapewniając
użytkownikowi odpowiedni komfort.
Urządzenie klimatyzacyjne C40™
umożliwia schłodzenie doprowadzanego
powietrza do 52˚F (29˚C) i podgrzanie go
do temperatury 33˚F (18˚C).
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WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ
PRACY

* Dostępne są inne urządzenia przepływowe.

Urządzenie klimatyzacyjne C40™ umożliwia
zwiększenie wydajności pracy. Opatentowany
system umożliwiający schłodzenie doprowadzanego
powietrza do 52˚F (29˚C) lub podgrzanie go do
temperatury 33˚F (18˚C).

Amerykańskie zgłoszenie patentowe nr 9.599.372.

Wydychane powietrze jest odprowadzane
od ciała, eliminując potrzebę zastosowania
osłony termicznej.

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

DOPROWADZANIE POWIETRZA

DOPROWADZANIE POWIETRZA

Łatwa regulacja temperatury
za pomocą dźwigni.

Filtr RPB Radex i inteligentny system monitorowania wielu
gazów GX4® zapewniają czystość wdychanego powietrza.
®

Zawór bezpieczeństwa 10,3 bar.

®

Szybkozłączka (dostępna również w wersji 6-gniazdkowej)
kompatybilna z markami takimi jak Aro, Cejn, Dixion i Rectus.

Alarm staccato 103 DBA.

Ocena jakości powietrza z dowolnego urządzenia. Możliwość podłączenia
urządzenia GX4™ z laptopa, tabletu, telefonu lub do sieci.

SYSTEM MONITOROWANIA GAZU GX4® I FILTR POWIETRZA RADEX

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
NA TEMAT PRODUKTU

Regulator ciśnienia wylotowego zapewnia możliwość
regulacji ciśnienia powietrza. Zakres 0-8,6 bar
(tylko urządzenie wylotowe 04-900 2).

Wymienne wkłady filtrujące oznaczone
są nalepką z datą wymiany określoną
w harmonogramie konserwacji.
Solidne wejście zasilania.
Podświetlany wyświetlacz
przedstawiający dane
w czasie rzeczywistym.
Kompleksowa, szybka i łatwa kontrola kalibracji
bez wymaganych wartości zadanych.
System montażu ściennego i podłogowego.

Jednoczesne monitorowanie
nawet czterech gazów.
Wytrzymała nylonowa obudowa z ABS, która
poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach.
Wkłady można łatwo wyjmować i wymieniać.

Mocna, solidna obudowa.

Wyposażona w mosiężny kurek spustowy.

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA
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OCZYSZCZAJĄCA MASKA
ODDECHOWA PX4 AIR®

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rpbsafety.com/px4-air
* Urządzenie PX4 Air ® może nie być odpowiednie do niektórych zastosowań i środowisk pracy.
Należy sprawdzić czy urządzenie jest odpowiednie do danego środowiska pracy.

EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

AS/NZS
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
AS/NZS 1716:2012

Na wyświetlaczu LED wyświetlane są informacje
dotyczące żywotności baterii i szybkości pracy
wentylatora. Gdy wartość przepływu jest poniżej
minimalnych wymagań, urządzenie ostrzega
użytkownika za pomocą alarmu dźwiękowego
i wibracyjnego.

PX4 AIR® PAPR
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Urządzenie PX4 Air® jest kompatybilne z wieloma wkładami, w tym filtrami HEPA
i OV/AG/HE.
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PX4 AIR® PAPR

Urządzenie PX4 Air® zapewnia optymalizację bezpieczeństwa, wygody i możliwości
przenoszenia. Urządzenie ma certyfikaty NIOSH i CE, a jego parametry przewyższają
wymagania AS/NZS, dzięki czemu można cieszyć się czystością wdychanego
powietrza bez ograniczeń powodowanych podłączonymi przewodami powietrznymi,
co zapewnia pełną swobodę poruszania się odpowiednio do warunków pracy*.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU C

27
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Maska oddechowa RPB® PX4 Air® jest wytrzymałym i wszechstronnym zasilanym urządzeniem oczyszczającym powietrze (ang. PAPR),
które gwarantuje czystość wdychanego powietrza.

WYŚWIETLACZ
LED

UWAGA!

WYBÓR PRODUKTU

3.	Należy upewnić się, że zakupiony system jest kompletny. Należy
sprawdzić, czy wszystkie wymagane elementy do dyspozycji są
dostępne lub zostały zakupione. Informacje na temat wymagań
dotyczących systemu znajdują się w instrukcjach obsługi produktu
lub można je uzyskać od firmy RPB®.

PRODUKTY RPB ® DO MALOWANIA I POWLEKANIA

Dobór niewłaściwego lub niekompletnego wyposażenia, w tym użycie
części nieoryginalnych lub niewyprodukowanych przez RPB®, może
skutkować niewystarczającą ochroną i unieważniem homologacji
NIOSH całej maski oddechowej.

Copyright ©2018 RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie materiały zawarte w tej publikacji są chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych i nie
mogą być powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wyświetlane, publikowane lub poddawane emisji radiowo-telewizyjnej bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy RPB Safety, LLC. Zabrania się zmiany lub usuwania znaków towarowych, informacji o prawach
autorskich lub innych informacji z kopiowanych treści.
Znaki towarowe i inna własność intelektualna
Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane w tej publikacji, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane,
są znakami towarowymi, znakami usług lub logo ich odpowiednich właścicieli. Połączenie koloru zielonego i szarego stanowi
zarejestrowany znak towarowy firmy RPB Safety, LLC. Wszelkie prawa do własności intelektualnej firmy RPB zawarte w tej
publikacji, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe i prawa patentowe, są zastrzeżone.
Własność intelektualna RPB oznacza każdy patent, opatentowane wyroby, zgłoszenia patentowe, projekty, wzory przemysłowe,
prawa autorskie, oprogramowanie, kod źródłowy, prawa do baz danych, osobiste prawa autorskie, wynalazki, techniki,
dane techniczne, tajemnice handlowe, know-how, marki, znaki handlowe, nazwy handlowe, slogany, logotypy i wszelkie
inne powszechne prawa i prawa własności, zarejestrowane lub niezarejestrowane w dowolnym miejscu na świecie, będące
własnością, opracowane w całości lub w części albo licencjonowane przez firmę RPB Safety, LLC.
Dupont™ Tyvek® i Tychem® są zastrzeżonymi znakami towarowymi E. I. du Pont de Nemours and Company lub podmiotów
powiązanych.
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WYBÓR PRODUKTU
30

2.	Należy sprawdzić specyfkację produktu. Aby uzyskać pełną
specyfkację, w tym informacje o homologacjach, normach i przepisach,
z którymi produkt jest zgodny, należy skontaktować się z firmą RPB®
lub zapoznać się z instrukcją obsługi produktu (dostępną do pobrania
z witryny rpbsafety.com).

WYBÓR PRODUKTU

1. 	Należy ustalić rodzaj ochrony niezbędny dla wykonywanej pracy.
Jeśli to możliwe, należy sprawdzić zapisy programu bezpieczeństwa,
programu ochrony układu oddechowego oraz normy i przepisy
dotyczące danej działalności lub branży obowiązujące w miejscu pracy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ?
KONTAKT
rpbsafety.com
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@rpbsafety
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