VIKING™ PAPR 3350 ZVÁRAČSKÁ KUKLA
Napájaný respirátor na čistenie vzduchu
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ZVÁRAČSKÉ KUKLY

VIKING™ PAPR 3350
Komfort, výkon a efektivita

Čistý vzduch pre bezpečné zváranie
Čo sa týka operácií zvárania, bezpečnosť priamo
súvisí s kvalitou vzduchu. Tam, kde sa musí zváranie
vykonávať v uzavretých alebo iných priestoroch, ako aj
tam, kde je náročné zabezpečiť účinnú ventiláciu alebo
inak kontrolovať vystavenie sa splodinám zo zvárania,
je poslednou obrannou líniou osobné ochranné
vybavenie pre jednotlivých operátorov. VIKING™ PAPR
(Powered Air Purifying Respirator, napájaný respirátor
na čistenie vzduchu) poskytuje po celé dni účinné
riešenie na čistenie vzduchu.

Optická čírosť 1/1/1/1
VIKING™ PAPR je kompletný systém ktorý čistí okolitý
vzduch v dielni a dodáva filtrovaný, dýchateľný vzduch
až na osem hodín bez prerušenia.
Dvojrýchlostné dúchadlo ženie vzduch cez hadicu do
kukly VIKING™ 3350 s perfektnou optickou čírosťou
1/1/1/1. Nastaviteľný výfukový systém (s podanou
žiadosťou o patent) vnútri kukly smeruje vzduch preč
od očí, aby nevyschli. Systém PAPR má triedu ochrany
dýchacích ciest TH2 (EN 12941).
Riadna ventilácia nemusí byť dostupná v každom
prostredí. Vďaka PAPR v náročnom prostredí privediete
ochranu pred splodinami a prefiltrovaný vzduch priamo
k operátorovi a ponecháte ich tam po celý deň.
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Prečo VIKING™ PAPR 3350?
9 hod.

» Ľahká a komfortná
Hmotnosť dúchadla je 998 g, celý
systém váži 2,8 kg, pričom väčšinu tvorí
súprava na opasku a hadica a nachádza
sa mimo hlavy a ramien. Nízkoprofilové
dúchadlo v jednotke na opasku
umožňuje neobmedzený pohyb.

Lincoln Electric

Hlavní konkurenti

8 hod.

Doba prevádzky batérií

prekonáva prevádzkovú dobu batérie
v konkurenčných systémoch. Zvukové
a vibračné signály alarmu, keď je
batéria takmer vybitá.

» Dve rýchlosti, konštantné
zásobovanie

» Vydrží celý deň (a o niečo viac)
Hlavní konkurenti

Operátori môžu pracovať celú
zmenu (alebo dlhšie) bez prerušenia.
PAPR prichádza so štandardnou
osemhodinovou batériou, ktorá

Zváračská kukla Lincoln Electric
VIKING PAPR 3350

Systém PAPR udržiava pozitívny tlak
pri dvoch rýchlostiach: 180 a 210 litrov
za minútu. Systém automaticky
prispôsobuje rýchlosti ventilátora,
aby udržal konštantný prúd vzduchu.

VIKING PAPR – kryt

Dve vzduchové priehradky umožňujú používateľovi nastaviť si vzduch pre maximálny komfort a zabrániť vyschýnaniu očí.

Prvá priehradka (červená) – ovláda pomer vzduchu
medzi čelom a spánkami

Druhá priehradka (purpurová) – smeruje vzduch bližšie
alebo ďalej od vašej tváre

Špecifikácie VIKING™ PAPR 3350
Alarmy

zvukové a vibračné

Rozmery zostavy dúchadla (Š × V × H) 203 x 191 x 76 mm

Ochrana hlavy

Plameňovzdorné

Hmotnosť dúchadla
(vrátane batérie, opaska a filtrov)

1,0 kg

Optická trieda

1/1/1/1 (podľa EN 379)

Prúd vzduchu

nízka rýchlosť: 180+ Ipm (6+ cfm)
vysoká rýchlosť: 210+ Ipm (7,4+ cfm)

Rýchlosť prepínania šošoviek (sek.)

1/25 000

Variabilné tienenie/ovládanie

5 – 13, vnútorné

Prevádzková teplota

-5 až 55 °C

Typ batérií

lítium-iónová (nabíjacia)

Doba nabíjania batérií

tri hodiny

Počet nabíjacích cyklov batérií

500 nabíjacích cyklov

Veľkosť opaska
Schválenie respirátora

736 až 1321 mm
(max. 1524 mm s príslušenstvom
na upevnenie na opasok)
EN 12941-1998/A2 2008 – Trieda TH2P

Priradený faktor ochrany
Náhradná batéria kukly

Číslo výrobku

K3930-2

Možnosť zväčšovacej šošovky „Cheater“ áno
Tienenie pre režim brúsenia/ovládanie

3,5, vnútorné

Ovládanie citlivosti na svetlo

plynulé

Ovládanie oneskorenia z tmavého
po bledý priezor (sek.)

0,1 – 1,0 plne nastaviteľné

Snímače oblúka

4

Intenzita prúdu TIG

DC > 2 A – AC > 2 A

Normy pre kukly

CE, ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3

TH2

Veľkosť vložky

133 x 114 mm

CR 2450

Veľkosť priezoru

95 x 85 mm

Životnosť batérií

8 hodín

Zostava dúchadla

záruka 1 rok

Nabíjanie

vstup 220 voltov

Kukla ADF

záruka 3 roky
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Čo je súčasťou
•	Jednotka dúchadla
•	Kukla VIKING 3350 čierna
•	Pokrývka hlavy
•	Hadica
•	2 filtre čiastočiek
•	736 – 1321 mm opasok s vypchávkami
•	Ramenný popruh
•	220 V nabíjačka batérií
•	Športový vak
•	Dobíjacia batéria
•	Predfilter
•	Chránič proti iskreniu
•	Kryt hadice
•	Dodatočné krycie šošovky kukly:

vnútorné 2 ks, vonkajšie 5 ks
• Návod na používanie

Náhradné diely
Číslo položky

Opis

Množ./bal.

KP5121-2

Zostava kukly VIKING PAPR 3350 (bal. obsahuje ochranu hlavy a pokrývku hlavy)

1

KP2898-1

Vonkajšia krycia šošovka– 114 × 133 × 1 mm

5

S27978-32

Tesnenie vonkajšej krycej šošovky

1

KP3045-3

3350 filter automatického stmavovania

1

KP3044-1

Vnútorná krycia šošovka– 94,7 × 89,7 × 1 mm

25

S27978-33

Držiak šošovky

1

KP3942-1

Ochrana hlavy (vrátane zberača a čelenky)

1

KP3943-1

Čelenka

12

KP3940-1

Pokrývka hlavy (s hákom a slučkou)

1

KP3944-1

Zostava dúchadla (bal. obsahuje zostavu krytu filtra)

1

KP3937-1

Súprava batérií štandard

1

KP3424-2

Zostava HE filtra

2

KP3424-6

Zostava HE filtra

6

KP3935-1

Predfilter

6

KP3936-1

Kryt proti iskreniu

1

KP3932-1

Nabíjačka batérií

1

KP5123-1

Zostava na opasok PAPR

1

KP5124-1

Zostava ramenného popruhu

1

KP3939-1

Predĺženie opaska (predĺži opasok na 1524 mm)

1

KP5122-1

Zostava hadíc s krytom

1

KP3046-100

Šošovka Cheater, ZVÄČŠ. 1,00 – 51 × 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,0

1

KP3046-125

Šošovka Cheater, ZVÄČŠ. 1,25 – 51 × 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,25

1

KP3046-150

Šošovka Cheater, ZVÄČŠ. 1,50 – 51 × 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,5

1

KP3046-175

Šošovka Cheater, ZVÄČŠ. 1,75 – 51 × 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 1,75

1

KP3046-200

Šošovka Cheater, ZVÄČŠ. 2,00 – 51 × 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 2,0

1

KP3046-225

Šošovka Cheater, ZVÄČŠ. 2,25 – 51 × 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 2,25

1

KP3046-250

Šošovka Cheater, ZVÄČŠ. 2,50 – 51 × 108 mm RÁM, ZVÄČŠ. 2,5

1

K3096-1

Športový vak

1

KP4255-1

Adaptér s európskou zástrčkou

1
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