PRESS RELEASE
Novembro de 2020

AIRLITE
AirLite, a nova máscara PAPR
Durante os trabalhos de soldadura, a segurança está estremamente ligada à qualidade do ar. Quando
se está a soldar em zonas sem sistema de respiração eficaz ou se é difícil controlar a exposição
do operador aos fumos da soldadura, é necessário escolher os equipamentos de proteção mais
adequados.

A máscara PAPR (Powered Air Purifying Respirator) Air Lite responde a esta exigência: além de garantir
uma proteção completa ao nível do rosto, filtra o ar exterior para o tornar purificado e respirável para
o operador até 8 horas de utilização.
MÁSCARA
Air Lite é uma máscara de escurecimento automático
variável. Permite regular o escurecimento numa dupla
escala de valores (5÷8/ 9÷13 DIN) em função do
processo de soldadura ou da aplicação.

A ampla área de visão (98x55 mm) juntamente com os 4 sensores e a velocidade de escurecimento
(0,1 ms) tornam Air Lite segura nos mais diferentes trabalhos.

AIRLITE
AirLite, a nova máscara PAPR
AirLite pode ser utilizada em todos os trabalhos de soldadura
MMA, MIG-MAG e TIG (>5 A) além de ter uma função específica
para rebarbar.

APARELHO DE RESPIRAÇÃO
PROTEÇÃO
Graças ao filtro integrado, o aparelho de respiração (TH2) assegura uma elevada qualidade do ar
respirável pelo operador.
PROTEÇÃO
Fluxo de ar de 2 velocidades:
Normal: 150LPM
Alta: 180LPM
O aparelho de respiração tem uma dupla velocidade para regular o fluxo de ar filtrado dentro da máscara
de soldadura, conforme os trabalhos.
PROTEÇÃO
O aparelho de respiração é alimentado por uma bateria de lítio que garante o seu
funcionamento ao longo do tempo (até 8 horas a velocidade normal). O estado de
carga da bateria, indicado com LEDs específicos, é sempre visualizável diretamente na
parte frontal do aparelho de respiração para monitorizar o andamento.
MÁXIMA SEGURANÇA
A concentração no próprio trabalho não deve prejudicar a segurança. O alarme sonoro
indica ao operador quando a bateria está prestes a descarregar e quando o filtro da
máscara está obstruído.
ACESSÓRIOS
AirLite é fornecida numa prática bolsa
para transporte ou para guardar após
cada utilização e dispõe de inúmeros
acessórios.
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