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®

ZAKRES OBRÓBKI
STRUMIENIOWOŚCIERNEJ RPB®
Gdy rozpoczynaliśmy działalność w latach
siedemdziesiątych, naszym celem było
zrewolucjonizowanie sprzętu ochrony indywidualnej.
Dziś chronimy Cię w najlepszych chwilach życia.

NOVA 1™
(strona 14)

RPB kierowana jest przez naszą Jednostkę ds. Badań i Rozwoju,
złożoną z najbardziej odważnych i pionierskich projektantów,
użytkowników i zwolenników branży, którzy rewolucjonizują
innowacyjność produktów. Jesteśmy w pełni zaangażowani
w pomoc w budowaniu lepszej przyszłości dla nowej generacji
elitarnych oddziałów przemysłowych; takich, których członkowie
ryzykują życie, aby przyszłe pokolenia mogły się rozwijać, a nie
tylko przetrwać.
®

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.

NAJLEPSZA OCHRONA...

NOVA 3®

WYTWARZANIE
I DOPROWADZANIE
POWIETRZA

(strona 8)

(strona 20)

NAJLEPSZE CHWILE W ŻYCIU

...DLA PEŁNEJ RADOŚCI Z ŻYCIA
Czy to grając w krykieta na plaży, obserwując panoramę Nowego
Jorku, czy po prostu wracając bezpiecznie z pracy do domu, takie
chwile pozwalają nam cieszyć się tym, co w życiu najważniejsze.
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NOVA 1™

Doprowadzanie powietrza

SAR lub PAPR

SAR lub PAPR

Dostępny osprzęt i akcesoria

Nova 3® Talk™
L4™ Light

Nova 1™ Talk™

Ochrona głowy

Tak

Tak

Ochrona słuchu

Tak

Nie

Ochrona oczu

Tak

Tak

Typy peleryn

Nylon, skóra i kurtka ochronna.

Nylon, skóra i kurtka ochronna.

Przypisany współczynnik ochrony

1000

1000

Najlepsza cecha

Szerokie pole widzenia
i najwyższy komfort.

Wygodne i trwałe.
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PORÓWNANIE PRODUKTÓW
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NOVA 3®

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

PORÓWNANIE PRODUKTÓW
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MASKA ODDECHOWA NOVA 3 ®

OCHRONA PRZY OBRÓBCE
STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

Zapadkowy, regulowany system miękkich wkładek zapewnia dopasowanie,
a formowane boczne poduszki pochłaniają dźwięk, aby chronić słuch. Oparte są
one wygodnie na Twojej głowie, co zapewnia stabilność kasku przy poruszaniu się.
Wszystkie części można wymieniać w terenie, aby zminimalizować przestoje,
a system miękkich wkładek można prać w pralce w celach higienicznych.

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

ANSI Z87+
EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

ANSI Z89.1
EN397:2012+A1:2012

ZABEZPIECZENIE KASKU

AS/NZS
ZGODNE Z AS/NZS
1716:2012, 1336:2014,
1801:1997

Szczegółowe informacje podano na stronie rpbsafety.com/nova3

Zaoszczędź sobie ponad 45 minut
dziennie dzięki unikalnemu
systemowi osłon kasetowych jednej
zewnętrznej osłony połączonej
z pięcioma odrywanymi foliami
ochronnymi, z indywidualnymi
wstępnie złożonymi zakładkami
zapewniającymi oderwanie
pojedynczej folii.

MASKA ODDECHOWA NOVA 3 ®

Operatorzy twierdzą, że Nova 3® jest najlżejszą i najwygodniejszą przemysłową
maską oddechową z jakiej kiedykolwiek korzystali. Jej wyjątkowa konstrukcja
zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru kasku na głowie i ramionach, dzięki
czemu jest lekka i wygodna co da Ci więcej energii na najlepsze chwile w życiu.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU CE
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MASKA ODDECHOWA NOVA 3 ®
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Werdykt brzmi: maska oddechowa RPB® Nova 3® została uznana za
najlepszą maską do stosowania przy obróbce strumieniowo-ściernej.
Dzięki przełomowemu komfortowi i technologii maska Nova 3®
została zaprojektowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa
i produktywności.

PODNIEŚ
WYDAJNOŚĆ

Wytrzymała skorupa kasku wyprodukowana
z nylonu klasy technicznej.
Opcjonalny system oświetleniowy L4™.
Wymiana osłony za jednym kliknięciem.
Opatentowany system* umożliwia łatwą
wymianę wewnętrznej osłony zabezpieczającej.

Zapadkowy, regulowany system
miękkich wkładek zapewnia bezpieczne
dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Duży zatrzask dopasowany do
rozmiaru rękawicy, który można
łatwo zlokalizować i używać.

L4™ LIGHT
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Mieszek uszczelniający
tworzy całkowitą barierę dla
pyłu i cząstek stałych.
NOVA 3® TALK ™

Zacisk na uszczelce
peleryny uniemożliwia
przedostawanie się
materiałów ściernych
i kurzu do kasku.
Duże panoramiczne okno zapewniające
optymalne widzenie w dół i peryferyjne.

Zdejmowany daszek ułatwiający
skuteczną wymianę osłon.

*A merykańskie zgłoszenie
patentowe nr 8,179,913 B2.

Peleryna jest bezpiecznie
przymocowana 8 zatrzaskami.

MASKA ODDECHOWA NOVA 3 ®

Usprawniony system rozprowadzania powietrza, który kieruje powietrze
do strefy oddychania, zapobiega zamgleniu osłony i ochłodzeniu głowy.

DODATKI

NOVA 3® TALK ™
Zawsze bezpieczne

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA
TEMAT PRODUKTU

Klucz imbusowy znajdujący
się wewnątrz kasku jest jedynym
narzędziem potrzebnym do
wymiany wszystkich części.

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ
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MASKA ODDECHOWA NOVA 1®

OCHRONA PRZY OBRÓBCE
STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

Wszystkie części można wymieniać w terenie, aby zminimalizować przestoje,
a system miękkich wkładek można prać w pralce w celach higienicznych.

MASKA ODDECHOWA NOVA 1®

Maska oddechowa Nova 1® ma wszystkie cechy konstrukcyjne maski Nova 2000®,
zwiększające poziom wygody operatora i wydajność dzięki dużej płaskiej osłonie.
Wielowarstwowy, dźwiękochłonny system miękkich wkładek zapewnia wygodne
oparcie maski oddechowej na głowie i jej stabilność przy obracaniu się.

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

ANSI Z87+
EN166:2002

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

ANSI Z89.1
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EN397:2012+A1:2012

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

ZABEZPIECZENIE KASKU

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

PODNIEŚ
WYDAJNOŚĆ

Szczegółowe informacje podano na stronie rpbsafety.com/nova1

Zaoszczędź sobie ponad 45
minut dziennie dzięki
unikalnemu systemowi
odrywanych folii ochronnych
RPB® „Fit & Save™”
(opcjonalny)
z indywidualnymi wstępnie
złożonymi zakładkami
zapewniającymi oderwanie
pojedynczej folii.

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ

MASKA ODDECHOWA NOVA 1®
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Maska oddechowa RPB® Nova 1® została opracowana w celu
zaspokojenia potrzeb na rynku europejskim w zakresie wygodnej,
solidnej maski oddechowej do stosowania przy obróbce
strumieniowo-ściernej z płaską osłoną.

Super twarda powłoka kasku odporna na
promieniowanie ultrafioletowe i ścieranie.

Regulowana, solidna rama
daszka z formowanym
zawiasem dostosowanym
do różnych grubości osłon.

Duża, płaska osłona.

Amerykańskie zgłoszenie
patentowe nr D795,418 S.

Pasek na rękę ułatwiający
transport i przechowywanie.

Wielowarstwowa
pianka wygłuszająca
do ochrony słuchu.

NOVA 1® TALK ™

Peleryna jest bezpiecznie
przymocowana 8 zatrzaskami.

Wytrzymała nylonowa
peleryna z wygodną
uszczelką przy szyi.

MASKA ODDECHOWA NOVA 1®

Usprawniony system rozprowadzania powietrza,
który kieruje powietrze do strefy oddychania,
zapobiega zamgleniu osłony i ochłodzeniu głowy.

DODATKI
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NOVA 1® TALK ™
Zawsze bezpieczne

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA
TEMAT PRODUKTU

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ
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WYTWARZANIE I DOPROWADZANIE POWIETRZA

DOPROWADZANIE POWIETRZA
22

Modele RPB® przeznaczone do stosowania przy obróbce strumieniowo-ściernej można podłączyć do
sprężonego powietrza przy użyciu następujących elementów:

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ

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).

23

WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ
PRACY

* Dostępne są inne urządzenia przepływowe.

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

Amerykańskie zgłoszenie patentowe nr 9.599.372.

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

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ

DOPROWADZANIE POWIETRZA

DOPROWADZANIE POWIETRZA

Łatwa regulacja temperatury
za pomocą dźwigni.

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

®

®

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 regulacja 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.

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ
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OCZYSZCZAJĄCA MASKA
ODDECHOWA PX4 AIR®

Optymalizując bezpieczeństwo, wygodę i mobilność, będziesz czerpać korzyści
z oddychania czystym powietrzem bez ograniczeń powodowanych przyłączonymi
przewodami, co zapewni Ci pełną elastyczność w poruszaniu się, zgodnie
z wymogami wykonywanej pracy.

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO ŚCIERNEJ

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rpbsafety.com/px4-air

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

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

PX4 AIR® PAPR

PX4 AIR® PAPR
26

Maska PX4 Air® jest ergonomiczna i lżejsza co zmniejsza poziom zmęczenie
podczas długich zmian roboczych.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU C
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Maska RPB® PX4 Air® jest wytrzymałą i wszechstronną, zasilaną
oczyszczonym powietrzem maską oddechową (PAPR) i jest opcją dla
operatorów w obszarze obróbki strumieniowo-ściernej wymagającej
mobilności, np. dla przełożonego lub osoby nadzorującej kocioł.

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®.

RPB ® ZAKRES OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

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
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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

gritco.com

rpbsafety.com

@rpbsafety

szukaj 'rpbsafety'

szukaj 'rpbsafety'

@rpbsafety

