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

Z-LINK®

Z4®

Z3™

(strona 8)

(strona 14)

(strona 20)

Z-LINK®

SERIA Z100

(strona 26)

(strona 32)

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...
™

WYTWARZANIE
I DOPROWADZANIE POWIETRZA
(strona 38)

NAJLEPSZE CHWILE W ŻYCIU

...DLA PEŁNEJ RADOŚCI Z ŻYCIA
Takich chwil doświadczamy codziennie. Czy to wędrując po górach,
obserwując zapierający dech w piersiach zachód słońca, czy po prostu
wracając bezpiecznie z pracy do domu, takie chwile pozwalają nam
cieszyć się tym, co w życiu najważniejsze.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI
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Z4®

Z3™

Z-LINK®

Z100®

Doprowadzanie powietrza

SAR lub PAPR

SAR lub PAPR

SAR lub PAPR

SAR lub PAPR

SAR lub PAPR

Typ maski oddechowej

Spawanie/szlifowanie

Spawanie/szlifowanie

Spawanie

Szlifowanie

Szlifowanie

Dostępny osprzęt i akcesoria

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

Comfort-Link
Comms-Link™
Vision-Link™

Kask

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

Kask

Ochrona głowy

Tak

Opcjonalny kask ochronny

Opcjonalne

Tak

Opcjonalne

Ochrona słuchu

Przypinane nauszniki

Kompatybilne z nausznikami

Kompatybilne z zatyczkami do uszu

Przypinane nauszniki

Kompatybilne z zatyczkami do uszu

Ochrona oczu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Typy peleryn/kapturów

Dupont™ Tychem® 2000
Dupont™ Tychem® 4000
Zytec® FR

Ognioodporny

nie dot.

Dupont™ Tychem® 2000
Dupont™ Tychem® 4000
Zytec® FR

Dupont™ Tychem® 2000
Dupont™ Tychem® 4000
Zytec® FR
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Przypisany współczynnik ochrony

1000

1000

25

1000

1000

Najlepsze zastosowanie

Przemysł ciężki, budowa statków,
przemysł kolejowy.

Wszelkiego rodzaju prace
spawalnicze przy produkcji.

Wszelkiego rodzaju prace
spawalnicze przy produkcji
niewymagające szlifowania.

Natryskiwanie łukiem i szlifowanie.

Zastosowanie przy lekkich
pracach szlifierskich.

Najlepsza cecha

Zdejmowalna osłona
spawalnicza, kask.

Lekka, zapewniająca
rozkład masy.

Przejrzystość ADF

Wszechstronność zastosowań.

Lekka.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

Z-LINK+®

PORÓWNANIE PRODUKTÓW

PORÓWNANIE
PRODUKTÓW

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI
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MASKA ODDECHOWA Z-LINK+®

WIELOZADANIOWA OCHRONA
W PRZEMYŚLE CIĘŻKIM

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

Z-Link+ wyposażona jest w soczewkę RPB ADF, ze współczynnikiem jakości
optycznej 1.1.1.1. Najważniejsza czwarta „jedynka” odnosi się do zaawansowanej
kontroli zależności kątowej, gwarantuje jednolite cieniowanie i pozbawione
zniekształceń widzenie, co pozwala na wielogodzinną wygodną i bezwysiłkową
pracę pod różnymi kątami.
®

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

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

®

To więcej niż maska oddechowa, to system zapewniający pełną ochronę od
ramion w górę - głowy, twarzy, oczu, słuchu* i dróg oddechowych.

ZABEZPIECZENIE KASKU

AS/NZS
1338.1:2012

OCHRONA OCZU
PRZY SPAWANIU

ANSI Z87W
EN379:2003+A1:2009
OCHRONA OCZU
PRZY SPAWANIU

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rpbsafety.com/zlink+
* Przy użyciu z systemem Quiet-Link™.

Pierwsza na świecie wielofunkcyjna
maska oddechowa z wkładkami. W pełni
regulowany system miękkich wkładek
kasku zapewnia całkowitą kontrolę nad
kaskiem i umiejscowieniem głowy.
Opcjonalny system Comfort-Link™
zapewnia doskonały poziom stabilności
i komfortu przy noszeniu.
Pokazano bez peleryny tylko dla celów wizualnych.

MASKA ODDECHOWA Z-LINK+®

Z-Link+® zaczepia się bezpośrednio do głównej osłony dzięki czemu możliwe
jest bezproblemowe spawanie z zachowaniem krystalicznie czystej widoczności,
a przez podniesienie osłony można łatwo sprawdzić spoiny i natychmiast
rozpocząć szlifowanie.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU C
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MASKA ODDECHOWA Z-LINK+®
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Maska RPB® Z-Link+® jest wynikiem szeroko zakrojonych
testów w wymagających warunkach przy spawaniu. Jako
specjalista w dziedzinie spawania skorzystasz z większej
wygody i produktywności, co da Ci więcej energii
na korzystanie z najlepszych chwil w życiu.

NAJWYŻSZY POZIOM
KOMFORTU

Dostępne opcjonalne soczewki powiększające.

Możliwość łatwego unoszenia
i obniżania osłony spawalniczej.
Wymienialna osłona oczu zapewniająca ochronę
przed uderzeniami i wymienialna osłona ADF.
Regulowany system miękkich wkładek zapewnia
wygodę i optymalny rozkład masy.

Wybór spośród 5 przeciwmgielnych i odpornych na
zarysowania osłon ANSI Z87+ (EN166): przezroczystych,
z zielonym zabarwieniem (odcień 5), z żółtym zabarwieniem,
z czarnym zabarwieniem i lustrzanych.

Osłona spawalnicza Z-Link+®
waży zaledwie 390 g (13,8 uncji)
razem z ADF.

QUIET-LINK ™
System ochrony słuchu.

Kask ANSI Z89.1 z certyfikatem
zgodności z normą (EN397).
Przy wydłużonym czasie
szlifowania osłonę można łatwo
podnosić dzięki zawiasom, w które
jest wyposażona.
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COMFORT-LINK
System wkładek.

™

Dostępne 3 rodzaje materiału
peleryny: Tychem® 2000,
Tychem® 4000 lub Zytec® FR.
COMMS-LINK ™
Wewnętrzny system komunikacji

Otwierana osłona.

Vision-Link™ uchwyt do mocowania światła.

* W przypadku korzystania z systemu ochrony słuchu Quiet-Link™.
Patent USA nr US D788,991 S.

MASKA ODDECHOWA Z-LINK+®

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

DODATKI

Stała osłona żuchwy
zapewnia solidne
mocowanie peleryny.
VISION-LINK ™
System oświetleniowy kasku

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA
TEMAT PRODUKTU

Duży filtr automatycznie ściemniający osłonę
przy spawaniu ze współczynnikiem 1.1.1.1. Czwarta 1
odnosi się do najważniejszej zależności kątowej.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI
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MASKA ODDECHOWA Z4 ®

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

Maska Z4® wyposażona jest w krystalicznie przezroczystą osłonę do użycia przy
wykonywaniu prac szlifierskich i podnoszoną osłonę spawalniczą, co pozwala
na łatwe sprawdzenie spoiny i natychmiastowe rozpoczęcie szlifowania.
5 przypinanych okienek bocznych zapewnia maksymalne widzenie peryferyjne.
Można je wyłączyć w przypadku blokerów okien, które są również częścią
standardowego pakietu.
Maska Z4 jest wyposażona w naszą dużą osłonę ADF ze współczynnikiem
jakości optycznej 1.1.1.1 z najważniejszą czwartą „jedynką”. Zaawansowana
regulacja zależności kątowej gwarantuje jednolite cieniowanie i pozbawione
zniekształceń widzenie, dzięki czemu operatorzy mogą wygodnie pracować
pod różnymi kątami, zależnie od potrzeb.
®

W celu zwiększenia komfortu i stabilności, maska Z4® może być również
wyposażona w system miękkich wkładek Comfort-Link™.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU C

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

ANSI Z87+
EN166:2002
AS/NZ 1337.1

OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

Pokazano bez kaptura tylko dla celów wizualnych.
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AS/NZS
1338.1:2012

OCHRONA OCZU
PRZY SPAWANIU

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

ANSI Z87W
EN379:2003+A1:2009

OCHRONA OCZU PRZY SPAWANIU

Szczegółowe informacje podano na stronie rpbsafety.com/z4

Zgłoszony do opatentowania podwójny system
rozprowadzania powietrza rozprowadza 75%
powietrza przez wielokierunkowy wylot.
Pozostałe 25% powietrza jest kierowane na
osłonę stosowaną przy szlifowaniu w celu
zapobiegania zamgleniu.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

MASKA ODDECHOWA Z4 ®
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Zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika, maska
RPB® Z4® jest lekka jak piórko, ale twarda jak stal. Najbardziej
ergonomicznie zrównoważona spawalnicza maska oddechowa,
dzięki której zmniejszysz bóle i zyskasz więcej energii na
korzystanie z najlepszych chwil w życiu.

PODWÓJNY SYSTEM
ROZPROWADZANIA
POWIETRZA
MASKA ODDECHOWA Z4 ®

OCHRONA PRZY
PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
NA TEMAT PRODUKTU

Wymienialna osłona oczu zapewniającą ochronę
przed uderzeniami i wymienialna osłona ADF.

DODATKI

Duże, samościemniające soczewki
spawalnicze o współczynniku 1.1.1.1.
Opcjonalne okienka boczne.

Podnoszona osłona umożliwiająca
optymalne widzenie podczas szlifowania.
Wygodny, dostosowywany
system utrzymania głowy.

System miękkich wkładek
(opcjonalny) Comfort-Link™.

COMFORT-LINK ™
System wkładek.

Opcjonalna rurka oddechowa FR.

MASKA ODDECHOWA Z4 ®

Dostępne opcjonalne soczewki powiększające.

Szybka wymiana osłony bagnetowej.
Wymienna przezroczysta osłona do stosowania
przy szlifowaniu - godna z normą ANSI Z87+ (EN166).

Uchwyt na rurkę oddechową na
pelerynie stabilizujący kask.

COMMS-LINK ™
Wewnętrzny system komunikacji

Lekki kask ważący 805 g
(24,8 uncji) z ADF i peleryną

Vision-Link™ uchwyt do mocowania światła.

Aerodynamiczna powłoka zaprojektowana
do większego załamywania oparów.

Usprawniony kierunek przepływu
powietrza - operator może regulować
kierunek przepływu powietrza za pomocą
podwójnego deflektora powietrza.
Osłona głowy i peleryna
z oceną FR.

VISION-LINK ™
System oświetleniowy kasku

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI
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MASKA ODDECHOWA Z3 ™

OCHRONA PRZY SPAWANIU

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

Maska Z3™ jest wyposażona w naszą dużą osłonę ADF ze współczynnikiem
jakości optycznej 1.1.1.1 z najważniejszą czwartą „jedynką”. Zaawansowana
regulacja zależności kątowej gwarantuje jednolite cieniowanie i pozbawione
zniekształceń widzenie, dzięki czemu operatorzy mogą wygodnie pracować
pod różnymi kątami, zależnie od potrzeb.

MASKA ODDECHOWA Z3 ™

MASKA ODDECHOWA Z3 ™
22

Zwiększ bezpieczeństwo swojego miejsca pracy dzięki produktowi, który oferuje
szereg unikalnych cech konstrukcyjnych i inżynierskich. Maska Z3™ może
wytrzymać ekstremalne temperatury bez zniekształceń dzięki wysokiej jakości
nylonowej powłoce. Regulowany rozprowadzacz powietrza oznacza, że możesz
pracować w wygodnej i wolnej od dymu strefie oddechowej.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU CE

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

AS/NZS
1338.1:2012

23

OCHRONA OCZU
PRZY SPAWANIU

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

Jako poprzedniczka nowej Z4®, maska RPB® Z3™ łączy w sobie
ochronę dróg oddechowych z wiodącą technologią optyczną.

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

ANSI Z87W
EN397:2003+A1:2009

OCHRONA OCZU PRZY SPAWANIU

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rpbsafety.com/z3

REGULOWANY
PRZEPŁYW POWIETRZA
Regulowany kierunek przepływu powietrza
zapewnia wyższy poziom komfortu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
NA TEMAT PRODUKTU

Centralnie umieszczony wlot
powietrza doprowadza powietrze
do strefy oddychania.

DODATKI

Aerodynamiczna powłoka zaprojektowana
do większego załamywania oparów.

Łatwo wymienialna uszczelka twarzy.

Wspornik rury oddechowej
umożliwiający równoważenie kasku.

KASK

MASKA ODDECHOWA Z3 ™

Lekki kask ważący 755g
(26,6 uncji) z ADF i peleryną.

Dostępne opcjonalne
soczewki powiększające.

Odbijająca ciepło, jasnoszara powłoka
wykonana z nylonu odpornego na
wysokie temperatury.

Powiększony obszar ust i nosa w celu
zmniejszenia gromadzenia się CO.
Gładka zaokrąglona krawędź
dla dodatkowej wygody.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

25

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

27

MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®

OCHRONA W PRZEMYŚLE CIĘŻKIM

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

W celu zwiększenia wygody i stabilności, maska Z-Link® może być również
wyposażona w system miękkich wkładek Comfort-Link™.
To więcej niż maska oddechowa, to system zapewniający pełną ochronę
od ramion w górę - głowy, twarzy, oczu, słuchu* i dróg oddechowych.

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

29
OCHRONA OCZU I TWARZY
PRZED UDERZENIAMI
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ

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

* Przy użyciu z systemem Quiet-Link™.

Opcjonalny system Comfort-Link™
zapewnia doskonały poziom stabilności
i komfortu noszenia.
Pokazano bez peleryny tylko dla celów wizualnych.

ZABEZPIECZENIE KASKU

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

Pierwsza na świecie wielofunkcyjna maska
oddechowa z wyściółką. W pełni regulowany
system miękkich wkładek zapewnia całkowitą
kontrolę nad kaskiem i umiejscowieniem głowy.

MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®

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. Dzięki 5 opcjom osłon (w tym osłoną z odcieniem 5), Z-Link® jest
idealna do użytkowania przy natryskiwaniu łukowym.

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU CE

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®
28

RPB® Z-Link® to coś więcej niż produkt. To system. Od spawania
(z zastosowaniem Z-Link+®) po szlifowanie, Z-Link® jest najbardziej
wszechstronną wielofunkcyjną maską oddechową na świecie.
Zaprojektowana z myślą o wygodzie, Z-Link® da Ci więcej energii
na najlepsze chwile w życiu.

NAJWYŻSZY POZIOM
KOMFORTU

Otwierana osłona.

Deflektor powietrza umożliwia
regulację przepływu powietrza.

Stała osłona żuchwy zapewnia
solidne mocowanie peleryny.

QUIET-LINK ™
System ochrony słuchu.

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

Regulowany system miękkich
wkładek zapewnia wygodę
i optymalny rozkład masy.

31
COMFORT-LINK
System wkładek.

™

COMMS-LINK ™
Wewnętrzny system komunikacji

Dostępne 3 rodzaje materiału
peleryny: Tychem® 2000,
Tychem® 4000 lub Zytec® FR.

Vision-Link™ uchwyt do mocowania światła.

* W przypadku korzystania z systemu ochrony słuchu Quiet-Link™.
Patent USA nr US D802,117 S.

Otwarta osłona pokazana jest wyłącznie
w celach marketingowych. Osłony nie
wolno otwierać podczas pracy.

MASKA ODDECHOWA Z-LINK ®

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

DODATKI

VISION-LINK ™
System oświetleniowy kasku

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA
TEMAT PRODUKTU

Wybór spośród 5 przeciwmgielnych i odpornych
na zarysowania osłon ANSI Z87+ (EN166):
przezroczystych, z zielonym zabarwieniem
(odcień 5), z żółtym zabarwieniem, z czarnym
zabarwieniem i lustrzanych.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI
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MASKA ODDECHOWA Z100™

Wykonany z tkaniny RPB® Zytec® Z100™ lekki kaptur zapewniający najwyższy
komfort w porównaniu z konwencjonalnymi osłonami do stosowania przy
szlifowaniu lub obcisłymi zakrywającymi całą twarz maskami oddechowymi.
Kaptur chroni całą głowę eliminując konieczność stosowania dodatkowej
ochrony głowy.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

Ponadto użytkownicy z włosami na twarzy często decydują się na stosowanie
tej luźno dopasowanej maski oddechowej, bowiem nie naraża ona na
niebezpieczeństwo i chroni drogi oddechowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie rpbsafety.com/z100

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU C

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

Dzięki luźno dopasowanej masce
oddechowej Z100™ nie trzeba
wykonywać przymiarek, dzięki czemu
oszczędzasz czas i pieniądze przy
zachowaniu zgodności z OSHA.

MASKA ODDECHOWA Z100™

MASKA ODDECHOWA Z100™
34

Maska oddechowa RPB® Z100™ to ekonomiczne i lekkie wagowo
rozwiązanie dla różnych branż i aplikacji do stosowania przy
szlifowaniu i lutowaniu.

ZAOSZCZĘDŹ
CZAS I PIENIĄDZE

35
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LEKKA WAGOWO OCHRONA
PRZY WYKONYWANIU PRAC
SZLIFIERSKICH

Pętla umożliwia łatwe przechowywanie.

KASK

Szybkozłączka do rurki oddechowej zapewnia
bezpieczeństwo i można ją łatwo wymienić.

MASKA ODDECHOWA Z100™

DODATKI
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Dostępna opcja z odrywaną folią ochronną.

Dodatkowy obszyty kołnierz do kierowania
przepływu powietrza nad górną częścią
ciała zapewnia dodatkową wygodę.
RPB® Zytec® to materiał
ognioodporny przeznaczony do
stosowania w ekstremalnych
warunkach.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA
TEMAT PRODUKTU

Kanał powietrzny kieruje
przepływ powietrza do strefy
oddechowej operatora.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI
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WYTWARZANIE I DOPROWADZANIE POWIETRZA

PX4 AIR® PAPR
40

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

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

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.

Szczegółowe informacje podano na stronie rpbsafety.com/px4-air

MASKA ODDECHOWA
Z DOPROWADZENIEM
POWIETRZA, TYPU C

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 prędkości wentylatora.
Gdy wartość przepływu jest
poniżej minimalnych wymagań,
urządzenie ostrzega użytkownika
za pomocą alarmu dźwiękowego
i wibracyjnego.

PX4 AIR® PAPR

Maska RPB® PX4 Air® jest wytrzymałym i wszechstronnym
zasilanym urządzeniem oczyszczającym powietrze (PAPR)
gwarantującym czystość wdychanego powietrza.

WYŚWIETLACZ
LED
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OCZYSZCZAJĄCA POWIETRZE
MASKA ODDECHOWA
PX4 AIR®

3 poziomy filtrowania:
iskrochron, filtr wstępny
i filtr HE.

Elektroniczna kalibracja zapewnia
optymalny przepływ powietrza.

Niezwykle cichy wentylator pracuje
na poziomie hałasu 65dba.

Ergonomicznie zaprojektowana,
dopasowana do dolnej części
pleców operatora.

Dostępne są dwie opcje paska:
standardowy pasek lub pasek Nomax® FR
do użytku w warunkach iskrzenia.

PX4 AIR® PAPR

Wysoce wydajny wkład filtra
zapewnia maksymalną filtrację.

Gdy przepływ jest poniżej minimalnych
wymagań, włącza się alarm dźwiękowy
i wibracyjny.
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Niezwykle wydajny wentylator
niemiecki o dużej prędkości.

Ważąca zaledwie 1150 g (40,5 uncji)
wyposażona w akumulator, pasek i filtry.

Długi czas pracy na baterii - do
10 godzin na jednym ładowaniu.

RPB ® ZAKRES PRODUKCJI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
NA TEMAT PRODUKTU

DOPROWADZANIE POWIETRZA
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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.

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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DOPROWADZANIE POWIETRZA
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Modele RPB® przeznaczone do stosowania przy produkcji można podłączyć do
sprężonego powietrza przy użyciu następujących elementów:

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

WIĘKSZA
WYDAJNOŚĆ
PRACY

* Dostępne są inne urządzenia przepływowe.

DOPROWADZANIE POWIETRZA

Łatwa regulacja temperatury
za pomocą dźwigni.

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.

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 PRODUKCJI

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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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
Znajdź dystrybutora rpbsafety.com/find-your-distributor
Zapytaj o ofertę rpbsafety.com/request-a-quote
Rozpocznij 30-dniowy test rpbsafety.com/buy-to-try

Zadzwoń do nas bezpłatnie 1-866-494-4599

