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BETA 90 SFA/XFA

Aparaty oddechowe Beta FA dostarczają użytkownikowi chłodne, czyste powietrze do oddychania. Źródłem
może być zasilany akumulatorem moduł filtrujący PFU 210e, zapewniający optymalną swobodę ruchu w

całym miejscu pracy, lub system dostarczania powietrza z sieci, którego przepływ reguluje reduktor RSA 230.
Choć w drugim przypadku ruch jest ograniczony do niewielkiego obszaru, systemy powietrza

doprowadzonego doskonale sprawdzają się w sytuacjach, gdy nagromadzenie gazów osłonowych i oparów
spawalniczych może spowodować niedobór powietrza do oddychania. Przyłbice Beta FA mają certyfikat

gwarantujący maksymalny poziom wnikania wewnętrznego 2% w przypadku podłączenia do modułu
filtrującego PFU 210e. Oferują także możliwość montażu filtrów cząstek stałych i pochłaniaczy gazowych.
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GŁÓWNE ZALETY

SWOBODNE
ODDYCHANIE

Oddychanie bez wysiłku i
ochrona przed znikaniem
niebezpiecznych oparów

spawalniczych dzięki
nadciśnieniu.

DOPŁYW CZYSTEGO
I BEZPIECZNEGO

POWIETRZA

Filtr o wysokiej wydajności
zapewnia usuwanie co najmniej

99,998% zanieczyszczeń z
powietrza.

KORZYŚCI

• Beta 90 SFA/XFA

• Do spawania, sczepiania, cięcia, szlifowania i inspekcji

• Modele z modułem filtrującym zasilanym akumulatorem lub reduktorem powietrza
doprowadzanego

• Model XFA wyposażono w filtr samościemniający LiFE+ Color ADF z odcieniami 14 i 15

• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 i AS/NZS 1716

• Opcjonalny filtr cząstek stałych i pochłaniacz gazowy

• Akumulatory modułów filtrujących o krótkim czasie ładowania

• Skórzany pas i metalowa sprzączka

• Bardzo wygodne nagłowie

• Opcjonalna soczewka powiększająca
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OPCJE PRODUKTOWE

Beta 90 SFA

W połączeniu z elektrycznym modułem
oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR)
oferuje ochronę klasy TH2. Możliwość założenia
filtra cząstek stałych i pochłaniacza gazowego.

Zawartość zestawu: przyłbica Beta 90 SFA,
samościemniający filtr spawalniczy SA 47,

elektryczny moduł filtrujący PFU 210e, przewód
powietrzny, filtr wstępny, filtr cząstek stałych,

akumulator 3,2 Ah, ładowarka i przepływomierz.

Beta 90 XFA

W połączeniu z elektrycznym modułem
oczyszczania i doprowadzania powietrza (PAPR)
oferuje ochronę klasy TH2. Możliwość założenia
filtra cząstek stałych i pochłaniacza gazowego.

Zawartość zestawu: przyłbica Beta 90 XFA,
samościemniający filtr spawalniczy XA 47,

elektryczny moduł filtrujący PFU 210e, przewód
powietrzny, filtr wstępny, filtr cząstek stałych,

akumulator 3,2 Ah, ładowarka i przepływomierz.

Beta 90 SFA Airline

Spawalniczy aparat oddechowy podłączany do
źródła powietrza doprowadzanego. Przyłbica
spawalnicza Beta 90 SFA, spawalniczy filtr

samościemniający SA 47, reduktor powietrza
doprowadzanego RSA 230, przewód powietrzny,

adapter przewodu powietrznego do RSA 230 i
przepływomierz.

Beta 90 XFA Airline

Spawalniczy aparat oddechowy podłączany do
źródła powietrza doprowadzanego. Przyłbica
spawalnicza Beta 90 XFA, spawalniczy filtr

samościemniający XA 47, reduktor powietrza
doprowadzanego RSA 230, przewód powietrzny,

adapter przewodu powietrznego do RSA 230 i
przepływomierz.
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CECHY

false false

false false
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AKCESORIA

PFU 210e

Solidne urządzenie PFU 210e umożliwia
przełączanie prędkości wentylatora między
160 l/min a 210 l/min, obejmuje wskaźniki

stanu akumulatora i filtra oraz wybór
akumulatorów o standardowej lub

zwiększonej wytrzymałości.

PFU 210e

Do aparatu oddechowego PFU 210e są
dostępne następujące filtry: iskrochron, filtr

wstępny, filtr cząstek stałych, filtr
przeciwzapachowy oraz pochłaniacz

gazowy. Więcej informacji na temat filtrów
Kemppi i oferty tej firmy można znaleźć w

katalogu bezpieczeństwa.

RSA 230

Mocowany na pasie reduktor powietrza
doprowadzanego. Umożliwia regulację

przepływu powietrza do przyłbicy aparatu
oddechowego spawacza. Jest dostarczany

wraz z przyłbicami Gamma i Beta
przeznaczonymi do systemów powietrza

doprowadzanego z sieci. Zawiera wymienny
tłumik akustyczny, który ogranicza szum
generowany przez przepływ powietrza.

SA 47

Spawalniczy filtr samościemniający oferuje
regulację stopnia zaciemnienia w zakresie

9–13 oraz tryb szlifowania.

XA 47

Spawalniczy filtr samościemniający w
technologii LiFE+ Color ADF, która zapewnia

lepszą widoczność. Regulacja stopnia
zaciemnienia: 5, 8, 9–13 i 14, 15.
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DANE TECHNICZNE

Beta 90 SFA

Kod produktu 9873300

Masa 615 g

Temperatura użytkowania -5…+55 °C

EN 175 S-B

EN 12941 TH2

AS/NZS 1716; P1

Zakres zaciemnienia 9-13

Beta 90 XFA

Kod produktu 9873302

Masa 615 g

Temperatura użytkowania -5…+55 °C

EN 175 S-B

EN 12941 TH2

AS/NZS 1716; P1

Zakres zaciemnienia 9-15

Beta 90 SFA Airline

Kod produktu 9873301

Masa 634 g

Temperatura użytkowania -5…+55 °C

EN 175 S-B

Zakres zaciemnienia 9-13

Beta 90 XFA Airline

Kod produktu 9873303

Masa 634 g

Temperatura użytkowania -5…+55 °C

EN 175 S-B

Zakres zaciemnienia 9-15
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AKCESORIA

PFU 210e

Masa 2510 g

Temperatura użytkowania -5…+55 °C

Min. natężenie przepływu powietrza 160 l/min

Maks. natężenie przepływu powietrza 210 l/min

Typ akumulatora Li-ion

RSA 230

Masa 1600 g

Min. natężenie przepływu powietrza 160 l/min

Maks. natężenie przepływu powietrza 400 l/min
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą pasją jest
tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów
na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia
ponad 800 specjalistów ds. spawania w 17 krajach i osiąga roczny
obrót przekraczający 150 mln EUR. Oferujemy inteligentne
urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi
eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu
wymagających aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci
partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia
w ponad 60 krajach.

http://kemppi.com
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