
PERSONALPRO RAITISILMAMASKI HITSAUKSEEN JA HIONTAAN

PERSONALPRO TUOTESARJA
Plymovent Personal Pro -tuotesarja on suunniteltu antamaan 
käyttäjälle äärimmäistä suojaa  hitsatessa, hiottaessa ja aina 
kun ilmassa on paljon höyryä ja pölyä. Personal Pro tarjoaa 
käyttäjälle mukavuutta ja optimaalista istuvuutta. Tuloksena 
turvallisempi ja tuottavampi ympäristö.

MONIPUOLISET OMINAISUUDET
Plymoventin PersonalPro hitsausmaski on yksi markkinoiden 
monipuolisimpia. Maski tummuu automaattisesti ja 
näkökenttä on laaja, jonka ansiosta käyttäjä näkee hyvin myös 
sivuille. Materiaalivalinta, sävy 5 polykarbonaatti, lisää 
näkyvyyttä, mukavuutta ja suojaa. Maskissa on myös 
lisävisiiri hitsausläpän alla, jonka ansiosta näkyvyys on hyvä 
myös hiottaessa.

Kokonaisuutta täydentää hengitysilmanpuhdistaja (PAPR), 
joka puhaltaa puhdasta ilmaa maskiin. Käyttäjä hengittää siis 
hioessaan ja hitsatessaan hiukkassuodattimen puhdistamaa 
ilmaa. PAPR-yksikkö toimii tehokkaana suojana silmä- ja 
kasvovammoja vastaan samalla poistaen työhön liittyvät 
hengitysvaikeudet.

HENGITYSILMAA PUHDISTAVA 
(PAPR) -YKSIKKÖ

Hengitysilmaa puhdistava (PAPR) -yksikkö 
on kevyt kantaa mukana. Laitteessa on 
kaksi ilmavirtaus tehoa. Laite varoittaa 
käyttäjää äänimerkillä myös suodattimen 
tukkeutumisesta sekä akkujen alhaisesta 
varaustilasta.

www.plymovent.com



SUODATIN

PAPR-yksikössä käytetty suodatin on 
luokiteltu uudelleen käytettävien 
kiinteiden ja nestemäisten hiukkasten 
standardin mukaisesti (RSLP). Saatavana 
myös aktiivihiilellä (lisävaruste).

SUURENNUSLASI (lisävaruste)

Maskin läpän alla olevaan kehykseen, 
automaattitummennussuodattimen päälle  
voidaan asentaa suurennuslasi 
parantamaan hitsaajan näkökykyä. 
Suurentavia linssejä on saatavilla 
seuraavilla asteikoilla: +1.00, +1.50, +2.00 
ja +2.50

VALJAAT (lisävaruste)

Valjaat lisäävät työmukavuutta, sillä niiden 
avulla osa hengitysilmaa puhdistavan 
suodattimen painosta jakautuu vyötäröltä 
hartioille. Valjaat kiinnittyvät neljällä 
kiinnikkeellä vyöhön ja ne voidaan säätää 
käyttäjän pituuden mukaan.

JATKOVYÖ (lisävaruste)

30 cm pitkällä jatkovyöllä voidaan 
jatkaa PAPR-yksikköön liitetyn vyön 
pituutta. Vyön liittäminen tapahtuu 
vain yhdellä napsautuksella.

Plymovent tarjoaa tuotteita, järjestelmiä ja 
palveluita työympäristön parantamiseen 
kaikkialla maailmassa.

Arvostamme ympäristöä ja valmistamamme 
tuotteet ovat korkealaatuisia. Useiden vuosien 
kokemus ja ammattitaito yhdistettynä 
sitoutumiseen auttavat meitä palvelemaan 
asiakasta hänen tarpeidensa mukaisesti.

Valosuojaus DIN 9-13

Valon taso DIN 4

Siirtymäaika 0,2 ms

Valokaarianturit 4

Näkösuoja 93 x 43 mm

Optinen luokka 1/1/1/2

Teknologia kierretty nemaattinen

Näkökenttä 160°

Suojat sivuille 
lisävarusteena

Toiminnot Portaaton säätö

Paino 581 g

Virran syöttö Aurinkoenergia ja akut

Herkkyyden säätö 

Viiveen säätö 

Hiontastandardit EN 175B

Standardit EN 166B, EN 379

Soveltuu
Hitsaus; elektrodit,  
MIG/MAG,TIG 
Hionta

MASKIN TEKNISET TIEDOT

Suodatin PRSL

Tehokkuus / vuoto TH2

Ilmamäärä 180 l/min. - 220 l/min.

Käyttöaika 10 tuntia

Akku
Ladattava litiumioniakku

Esisuodatin 

Akku vähissä-varoitus 

Suodatin tukossa-varoitus 

Suojaletku 

Standardi EN 12941

Paino 
(yksikkö + akku + vyö + suodatin)

1180 g 

PaPr-YKSIKÖN TEKNISET TIEDOT

Automaattisesti tummuvan kypärän vakiovarusteisiin kuuluvat lisäksi 
myös hengitysilmaletku, puhallinyksikkö sekä säilytyslaukku.

Maahantuonti ja myynti:

Tammiholma Oy
puh. 09 3505220

www.tammiholma.fi




