Funkční schéma ochrany dýchacích cest stlačeným vzduchem
S 3-stupňovými filtry stlačeného vzduchu

Kukla

Stříkací pistole

S 2-stupňovými filtry stlačeného vzduchu

Kukla

Stříkací pistole

CZ-Prospekt A4 air vision 5000.indd 5

25.11.2016 09:03:38

SATA systém ochrany dýchání–
Komfortní. Úplný.
Ochranná kukla s přívodem stlačeného vzduchu v kom-

Ochranná kukla s přívodem stlačeného vzduchu v kom-

binaci s 3-stupňovými filtry stlačeného vzduchu na zdi,

binaci s 2-stupňovými filtry stlačeného vzduchu na zdi,

např. SATA filtr 484 s integrovaným stupněm s aktivním

např. SATA filtr 444 bez integrovaného stupně s aktiv-

uhlím

ním uhlím

SATA air vision 5000 sada
Výr. č.: 213819

SATA air vision 5000 carbon sada
Výr. č.: 1000124

SATA air vision 5000 kukla
Výr. č.: 1000249

SATA air vision 5000 kukla
Výr. č.:1000249

SATA air regulator opasek
Výr. č.: 1000215

SATA air regulator opasek
Výr. č.: 1000215

SATA air regulator
Výr. č.: 1000190

SATA air regulator carbon
Výr. č.: 1000174

Hadice k lakování
k napojení jedné stříkací pistole na
jednotku na opasku, 1,2 m
Výr. č.: 13870

Další sestavy
SATA air regulator set
Výr. č.: 213827
SATA air carbon regulator set
Výr. č.: 214734

Volitelné příslušenství
SATA air warmer carbon (ohřívač
vzduchu verze pro carbon)
Výr. č.: 1000140
SATA air humidifier - Zvlhčovač
vzduchu
Výr. č.: 1000033
SATA air warmer (ohřívač vzduchu)
Výr. č.: 1007005
SATA air cooler (ochlazovač vzduchu)
Výr. č.: 1006982

Více informací k tématu ochrana dýchacích cest obdržíte u svého SATA odborného prodejce.
Váš SATA prodejce

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Německo
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com
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Chyby a technické změny vyhrazeny. SATA, SATAjet a/nebo jiné zde v obsahu zmíněné SATA produkty
jsou buď registrované značky nebo značky společnosti SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo v ostatních zemích.

Bezpečnostní hadice na stlačený
vzduch
odolná vůči sešlápnutí a prasknutí,
6m
Výr. č. 49080

SATA filtr s aktivním uhlím (příslušenství)
pro SATA air carbon regulator
Výr. č.: 218206

215228/4032-22

Nutné příslušenství
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Chyby a technické změny vyhrazeny. SATA, SATAjet a/nebo jiné zde v obsahu zmíněné SATA produkty
jsou buď registrované značky nebo značky společnosti SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo v ostatních zemích.

SATA®air vision 5000

Lakovací pistole
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Zaměřeno na ochranu dýchacích
cest
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SATA® air vision 5000:
Ochrana dýchání je ochranou zdraví

Vaši pracovníci si zaslouží absolutní bezpečnost díky externímu přívodu čistého
vzduchu do lakovací kabiny.
Se SATA air vision 5000 máte "na očích" nejen ochranu zdraví, ale zažijete také
nové komfortní dýchání díky úplně nově koncipovanému přívodu vzduchu. Moderní, ergonomicky orientovaný design
kukly umožňuje, že kukla sedí na skoro každý tvar
hlavy a může se individuálně nastavit dle obvodu,
výšky a polohy hlavy.

SATA air vision 5000 skladba systému

Možnost:

SATA air
carbon regulator
SATA air
regulator belt

SATA air
regulator
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SATA air
warmer carbon

Možnost:

Možnost:

Možnost:

SATA air
cooler*

SATA air
humidifier

SATA air vision 5000
kukla

SATA air
warmer*
* k dostání v 1. čtvrtletí
2017
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VÝHODY
 Vysoká kvalita dýchacího vzduchu: Systém ochrany
dýchacích cest nezávislý na okolním vzduchu bez
ohrožení lakýrníka plnými filtry ze vzduchu v kabině

 Žádný odpor při nádechu a vysoký komfort dýchání
 Vysoká ochranná funkce, také pro dlouho trvající
práci

 Chrání až do 100 násobku hodnoty TRK*

 Ovládání hledí pomocí jedné ruky
 Bezreflexní pohled díky speciálním fóliím odolným vůči
rozpouštědlům

 Nízké provozní náklady, rychlá amortizace pořizovacích nákladů

 Ergonomický design s možností individuálního
nastavení

pro rovnoměrné a příjemné ovzdušnění kukly

 Velký zorník: cca. 297 cm2 při 220° možném úhlu
pohledu

 Nízká hladina hluku: 64 dB (přibližně jako rozhovor
ze vzdálenosti 1 m)

 Ochrana hlavy před udeřením pro bezpečnou práci
 Výměnné fólie zajišťují neustále jasný průhled na
oblast práce

 Pomocí SATA CCS-disků (Color Code System) je
možné individuálně označit kuklu, SATA air regulator
a air carbon

 Použití po filtraci; ideálně s filtrem SATA filter 484
– přívod vzduchu pomocí bezpečnostní vzduchové
hadice

 Optimalizované proudění a jemné rozdělení vzduchu

* TRK= Technische Richtkonzentration - hodnota koncentrace karcinogenních a jiných látek
Více informací na: www.sata.com/satavision5000

Zvýšený objem průtoku vzduchu vytváří
předepsaný přetlak
uvnitř kukly a zabraňuje vniknutí stříkací
mlhy

Bezpečnost:

Komfort:

150 Nl/min upraveného stlačeného vzduchu, např.

Díky novému systému rozvádění vzduchu se snížilo

pomocí filtru SATA 484, zajistí normou stanovený přede-

proudění vzduchu a tím také hladina hluku na 64 dB(A).

psaný lehký přetlak v kukle a jistě zabrání vniknutí

Tím se stává práce vysloveně příjemnou. Možností je

stříkací mlhy (overspray) nebo par. Akustický varovný

také pořízení nástavce, který změní proudění vzduchu v

signál varuje před poklesem množství vzduchu, které

kukle. Velký bez reflexní průzor umožňuje největší

jde do kukly resp. poklesem pod minimální povolenou

možný rozhled z kukly. Pro příjemné nošení je možné

hranici.

kuklu nastavit na skoro každou velikost hlavy díky
možnosti nastavení dle objemu, výšky a polohy.
Komfortní pásek pro čelo se dá nasadit během vteřiny
– na přání je možné nasadit pásek také zhora hlavy,
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SATA air regulator belt
Modulární výstavba systému
na opasku dovoluje individuální přizpůsobení se pracovním požadavkům a rozšíření
o další části systému.

SATA air vision 5000 kukla
Ergonomický design s možností individuálního nastavení a
minimalizovaným prouděním
vzduchu zajišťují maximální
komfort nošení – výměnné fólie
dovolují vždy dobrou viditelnost
na pracovní objekt.

SATA air regulator
Regulace vzduchu SATA
air regulator se pro zvýšení komfortu nošení dá nastavit na opasku až do
úhlu +/- 45°.

SATA air warmer (ohřívač vzduchu)*
SATA air warmer ohřívá vzduch pro dýchání do příjemné teploty. Teplota zde může
být individuálně nastavena.
SATA air cooler (ochlazovač vzduchu)*
SATA air cooler ochlazuje vzduch pro dýchání
v horkém prostředí na příjemnou teplotu. Teplota zde může být individuálně nastavena.

SATA air humidifier - Zvlhčovač vzduchu
Zvlhčovač vzduchu může zvýšit relativní vlhkost vzduchu až ke 30%. Zabraňuje tím vysušení sliznic.

SATA air carbon regulator - jednotka
s aktivním uhlím
SATA air carbon regulator zajišťuje
požadovanou ochranu zejména u
připojených filtračních systémů bez
stupně s aktivním uhlím. Díky připojení jednotky s aktivním uhlím dostane lakýrník optimálně
upravený vzduch k
dýchání. SATA air
carbon regulator se
dá na opasku nastavit do úhlu +/- 45°.

SATA air warmer carbon
(ohřívač vzduchu verze pro
carbon)
K ohřívání protékajícího stlačeného vzduchu může být opcionálně vložen
SATA air warmer carbon do SATA air carbon regulatoru. Je možné zvýšit teplotu
vzduchu pro dýchání dle okolních podmínek
a potřeby vzduchu mezi 4 °C a 20 °C.

* k dostání v 1. čtvrtletí 2017

který je součástí dodávky. Tak je zajištěna

regulace. Jednoduchým zacvaknutím do doku, je

hygiena a komfort v kukle po celou dobu práce.

možné systém na opasku rozšířit dle individuál-

Praktičnost:

ních potřeb o užitečné příslušenství jako je např.
ohřívač/ochlazovač vzduchu SATA air warmer/air

Modulární konstrukce nového systému na opasku

cooler a/nebo zvlhčovač vzduchu SATA air

dovoluje jednoduché rozšíření a přizpůsobení se

humidifier. Speciálně pro SATA air carbon

pracovním nárokům. Tak může být například

regulator byl vyvinut SATA air warmer carbon.

jednotka na úpravu vzduchu na pravé nebo levé
straně opasku. To stejné platí pro napojení
alternativní jednotky s aktivním uhlím včetně
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