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Többféle funkció, többféle rendeltetés

• Légzéscsatlakozók széles választéka a 

sokoldalú alkalmazhatóságért

• Széles választási lehetŒség a szırŒkbŒl, 

mint például PSL, APSL, BPSL, ABPSL, 

ABEPSL, ABEKPSL és ABEKHgPSL

TeljesítményfigyelŒ kijelzŒ

• Sokoldalú riasztó rendszer, amely biztosítja 

a mıködési biztonságot

• Az akkumulátor és a szırŒ állapotának 

folyamatos kijelzése, figyelmeztetŒ 

hangjelzés a szırŒcserére, vagy a feltöltésre

• Egyetlen feltöltéssel 7-15 órás üzemidŒ (az 

alkalmazott szırŒ / légzéscsatlakozó 

kombinációtól függŒen)

Intelligencia

• Az elektronikusan szabályozható 

levegŒellátásnak köszönhetŒen, amely 

automatikusan ellensúlyozza a szırŒ 

ellenállásának változását, folyamatosan 

kellemes légáramlás valósul meg.

• A készülékbe beépített adatrögzítŒ rendszer 

megbízható és letölthetŒ információt nyújt a 

karbantartásra vonatkozóan

• A ventilátoros egységre egyedülálló 3 éves 

vagy 1800 órás (amelyik hamarabb letelik), 

az akkumulátorra pedig 1 éves garancia 

vonatkozik

P R O F L O W  S C
Széleskörıen alkalmazható, rásegítéses, szırési típusú védelmi rendszer a

Scott Health & Safety kínálatában

R u g a l m a s a b b  …  b i z t o n s á g o s a b b  …  s o k o l d a l ú b b
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A Proflow SC a rásegítéses, szırési típusú légzésvédŒ készülékek
új generációját képviseli. Az intelligens és könnyen használható
PF SC számos elŒrehaladott technikai vívmánnyal rendelkezik az
eredeti Proflow koncepcióhoz képest. A könnyı, kompakt és
ergonómikus kialakítású Proflow SC hátlapja hajlított, ami
biztosítja a felhasználó kényelmét még hosszú ideig tartó viselet
során is. A légzéscsatlakozók széles választékának köszönhetŒen
a lehetŒ legtöbb területen alkalmazható.
     A ventilátoros egységre vonatkozó egyedülálló, 3 éves garancia
már önmagában is bizonyítja a Proflow SC megbízhatóságát és
strapabíróságát.



Minimális karbantartási igény

• A felhasználónak sem kalibrációt, sem karbantartást nem kell végeznie
• Az elektronika segítségével a hivatalos Scott 

szervizközpontok hibakeresŒ ellenŒrzéseket tudnak 
folytatni, és rendelkezésre tudják bocsátani az összes 
korábbi szervizelésre vonatkozó adatot

Alacsony fenntartási költségek

• A tartós szerkezetnek és a nagy igénybevételt kibíró 
anyagoknak köszönhetŒen a termék hosszú ideig 
használható

• A zuhanyálló konstrukció megkönnyíti a fertŒtlenítést

Folytonos készenléti állapot

• A beépített akkumulátor biztonságosan helyezkedik el a 
burkolaton belül és töltése is ebben a helyzetben történik

• Gyorsan újratölthetŒ, könnyı NiMH akkumulátor
• Az intelligens töltŒegység jelzi a töltési állapotot, és 

automatikusan csepptöltésre áll vissza miután az 
akkumulátor teljesen feltöltŒdött, így az akkumulátor 
készenléti állapotban is a töltŒn maradhat

• Lefedett be- és kikapcsoló gomb a véletlenszerı kikapcsolás 
elkerülésére
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Légáram:

Akkumulátor:

Az akkumulátor

üzemideje:

TöltŒ:

Allapotjelzés:

A készülék súlya

szırŒk nélkül:

Zajszint:

HŒmérséklet

tartomány:

Töltési hŒmérséklet:

Behatolási védelem:

Minimum 120 l / perc, automatikus szabályozás. A ventilátoros egység automatikusan

kompenzálja a szırŒeltömŒdés, a magasabb ellenállású szırŒ behelyezése, vagy

a munkaintenzitás üteme miatti áramlási-ellenállás növekedést.

UjratölthetŒ, PF NiMH 9,6V/Standard. Választható PF NiMH 9,6V/Power.

Egyetlen feltöltéssel (a szırŒ és a légzéscsatlakozó kombinációjától függŒen)

7-15 órán át üzemeltethetŒ a készülék.

A feltöltés 6 órát vesz igénybe. Automatikus csepptöltés.

Az akkumulátor töltési szintjének (A) és a szırŒ eltömŒdésének (P) vizuális kijelzése.

15 perccel a teljes lemerülést megelŒzŒen berregŒ hang jelzi, hogy az akkumulátor

lemerülŒben van.

1,4 kg

< 70 dB

-10 °C  …  + 50 °C

A feltöltést +20 °C körül ajánlott végezni.

IP54S IEC 60529.

M Ù S Z A K I  A D A T O K
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TH2 SISAKOK ÉS KAMZSAK

FLOWHOOD 1
Rendkívül könnyı félkámzsa olyan alkalmazási
területekre, ahol a mechanikai hatások elleni
védelemre nincs szükség.
• Hajlékony acetát látómezŒvel ellátott, tartós,

poliuretánnal bevont nejlonból készült 
félkámzsa

• Két méretben kapható, hogy az illeszkedés 
minden felhasználó számára megfelelŒ legyen

CE minŒsítés: EN 12941, TH2.

Pro2000

PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL

TH2 SISAKOK ÉS KAMZSAK

ProvizorAutomask
Flowhood 5

Flowhood 3Procap Flowhood 1

FLOWHOOD 5
A Flowhood 5 a fej-, az arc- és a légzésvédelem
ötvözetét kínálja.
• Könnyı, jól kiegyensúlyozott ABS sisak
• A levegŒáram megosztása minimálisra 

csökkenti a huzathatás-érzetet
• Választható polikarbonát vagy acetát 

látómezŒvel, amihez poliuretánnal bevont 
nejlon tömítŒél tartozik

CE minŒsítés: EN 12941, TH2. EN 397.

EN 166 1B9 (Szem- és arcvédelem).

AUTOMASK
Könnyı, kényelmes és többfunkciós arcvédŒ.
• A tartós keret polietilénbŒl készül, az acetát 

látómezŒ pedig páramentesített bevonattal 
rendelkezik

• CserélhetŒ és mosható poliéter habszivacsból
készült tömítŒszegély

CE minŒsítés: EN 12941, TH2. EN 166 3B

osztály (Szem- és arcvédelem)

PROVIZOR
A könnyı arcvédŒ bŒrbarát szilikonból készült
tömítŒéllel, öntött keretbŒl és cserélhetŒ,
páramentesített acetát látómezŒvel rendelkezik.
• Fejpántválaszték: kényelmes textil vagy puha

szilikon
• Kapható hozzá „L” csatlakozóval ellátott 

légzŒcsŒ
• A mechanikai hatásoknak ellenálló, az EN 

166-os szabvány 3B osztályának megfelelŒ 
látómezŒ.

CE minŒsítés: EN 12941, TH2.

PROCAP
A rásegítéses légzésvédŒ sisak egyszerre képes
megvalósítani a légzés-, fej-, arc-, szem-, és
választhatóan a hallásvédelmet. Az erŒs, hŒálló
poliamidból készült Procap sisak állítható
fejpánttal, a párhuzamos vezetŒsíneken futó
arcvédŒ keret pedig kényelmes tömítŒszegéllyel
rendelkezik.
• Kapható mechanikai hatások, vakító 

fényviszonyok, hŒség és infravörös sugárzás
ellen védŒ látómezŒvel

• A csuklópántos légzŒcsŒ szabad mozgást tesz
lehetŒvé

CE minŒsítés: EN 12941, TH2. EN 397.

EN 166/169. EN 175. EN 352-3.

FLOWHOOD 3
A Flowhood 3 a légzés- és az arcvédelem
ötvözetét kínálja.
• A cserélhetŒ és felhajtható látómezŒ 

polikarbonát vagy acetát változatban 
kapható

• Könnyı és kényelmes, széles 
tömítŒszegéllyel

CE minŒsítés: EN 12941, TH2.

LÉGZÉSCSATLAKOZOK
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TH3 KAMZSAK ÉS SISAKOK

Automask-LitehoodFlowhood 2

Pro2000

PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL

Flowhood 25

FLOWHOOD 2
Könnyı, teljes kámzsa hajlékony acetát
látómezŒvel, amely a lehetŒ legmagasabb szintı
védelmet nyújtja a rásegítéses légzŒkészülékek
között.
• Húzózsinór a nyak-rész szorosságának 

beállítására
• Illeszkedési problémák nincsenek, 

szemüvegesek és szakállasok is hordhatják
• Tartós poliuretánnal bevont nejlon anyag
CE minŒsítés: EN 12941, TH3.

AUTOMASK-LITEHOOD
A könnyı, kényelmes és többfunkciós
Automask arcvédŒ PVC kámzsával
kiegészítve.
• Teljes fej- és a nyakvédelmet, illetve 

kiváló mechanikai hatásokkal szembeni
arcvédelmet nyújt

• Tovább növeli a légzésvédelem szintjét.
CE minŒsítés: EN 12941, TH3.

FLOWHOOD 25
Ez a légzéscsatlakozó a legnagyobb igénybevétel
esetén is megfelelŒ fej-, arc- és légzésvédelmet
nyújt. Ezenkívül a Hypalonból készült teljes
kámzsa védelmet nyújt fröccsenŒ vegyi
anyagokkal szemben is. A rásegítéses légzésvédŒk
közül a lehetŒ legmagasabb szintı védelmet
nyújtja.
• Nagy kockázatú környezethez igazodó integrált

védelem
• A már bevált, állítható racsnis Protector 

védŒsisakot alkalmazza
CE minŒsítés: EN 12941 TH3, EN 397

(Fej) és EN 166 1B9 (Szem és arc).

FLOWHOOD 2/AS
Antisztatikus kámzsa
Mint a Flowhood 2, feljavított, fehér,
antisztatikus poliuretán bevonattal.
• Az AS kámzsa megakadályozza a sztatikus

feltöltŒdést és átvitelt
• A lefedett szegések megakadályozzák a 

folyadékok áthatolását
• Illeszkedési problémák nincsenek, 

szemüvegesek és szakállasok is hordhatják
CE minŒsítés: EN 12941, TH3.

FLOWHOOD 25/AS
Mint a Flowhood 25, fekete, antisztatikus
Hypalonból.
CE minŒsítés: EN 12941 TH3, EN 397

(Fej) és EN 166 1B9 (Szem és arc).

FLOWHOOD 2/SU
Egyszer használatos kámzsa
Mint a Flowhood 2, fehér, nem-szövött
anyagból.
• Eldobható/egyszer használatos megoldás,

így nincs szükség a használat utáni 
fertŒtlenítésre

• Költségtakarékos – a légzŒcsŒ 
újrahasználható, csak a kámzsa-részt kell
kicserélni

• Jól illeszkedik – nem szükséges húzózsinórt
alkalmazni

CE minŒsítés: EN 12941, TH3.

FLOWHOOD 25/CS
Mint a Flowhood 25, nem szövött Butil-Viton
kaucsuk, hogy a vegyi anyagokkal szemben még
nagyobb védelmet nyújtson.
CE minŒsítés: EN 12941 TH3, EN 397 (Fej) és

EN 166 1B9 (Szem és arc).

TH3 KAMZSAK ÉS SISAKOK

LÉGZÉSCSATLAKOZOK

Flowhood 2/SUFlowhood 25/CS Flowhood 2/AS

´
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Promask

HEGESZTÃSISAKOK ÉS -PAJZSOK

Sari

TM3 LÉGZÉSCSATLAKOZOK

Albatross 300 WS-PF

Pro2000

PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL

Pro2000

PSL
A-PSL
B-PSL
AB-PSL
ABE-PSL
ABEK-PSL
ABEKHg-PSL

LÉGZÉSCSATLAKOZOK

Procap
Welding

HEGESZTÃSISAKOK ÉS -PAJZSOK TM3 LÉGZÉSCSATLAKOZOK

PROCAP WELDING
Rendelkezik a Procap összes elŒnyével, valamint
egy leválasztható, nagyon könnyı, felhajtható
hegesztŒpajzzsal is.
• 110x90 mm-es lencsenyílás, amelybe 

elektrooptikai és passzív hegesztŒlencsék 
illeszthetŒek be

• Az egyedülálló, szabadalmazott, dupla, sínen 
gördülŒ látómezŒ szerkezetnek köszönhetŒen a
felhasználó könnyedén leveheti a hegesztŒpajzsot
vagy mindkét látómezŒt

CE minŒsítés: EN 12941, TH2. EN 175. EN 397.

PROMASK Black és
PROMASK Sil
Teljesálarcok
A Promask rendkívül kényelmes, mindamellett
magas szintı védelmet nyújt.
• A Promask Black speciális, a vegyi 

anyagokkal szemben magas szintı 
ellenállásra képes, bŒrbarát halobutil 
elasztomerbŒl készül

• A Promask Sil teljesálarc sárga színı, 
hipoallergén szilikon

Mindkét álarc CE minŒsítése megfelel az

EN 12942 TM3-as szabványnak.

SARI teljesálarc
A puha, természetes kaucsukból készült Sari
a lehetŒ legmagasabb szintı védelmet nyújtja
gázokkal, gŒzökkel és részecskékkel szemben.
• JellemzŒje a kényelmes álarctest, a széles 

látómezŒ és a kiváló idomulás a felhasználó
fejéhez.

CE minŒsítés: EN 12942 TM3.

ALBATROSS 300 hegesztŒpajzs
Passzív és elektrooptikai lencsékkel
kompatibilis, 60 x 110 mm-es, felhajtható
hegesztŒpajzs EN 12941 TH1.

WS-PF hegesztŒpajzs
A WS-PF egy, a Proflow rendszerrel kompatibilis
új, könnyı hegesztŒpajzs. A tiszta levegŒ
közvetlenül a fejtetŒn lévŒ csŒvezetéken át érkezik
a légzési zónába.
• A WS-PF egy színezett, UV-szırŒs látómezŒvel

és egy felhajtható hegesztŒ látómezŒvel 
rendelkezik

• A levegŒáram megosztása minimálisra 
csökkenti a huzathatás-érzetet

• Használata kényelmes – az oldalirányú 
elmozdulás kizárt

CE minŒsítés: EN 12941, TH2. EN 175

(hegesztés).

Promask Sil

´

´

´
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VÉDELMI TÉNYEZÃK

Részecske- és kombinált szırŒvel
ellátott rásegítéses légzésvédŒk

1) LégzésvédŒ készülékek – Használatra, kezelésre és karbantartásra vonatkozó javaslatok.
    EN 529:2005.
2) BGR 190 “Benutzung von Atemschutzgeräten”. HVBG. 2004 április. Németország. (Megegyezik a finnországi Munkahelyi
    Egészség és Biztonság Intézet adataival, Szociális és Egészségügyi Minisztérium, Finnország, Helsinki, 2007).
3) BS4275 “Munkahelyi légzésvédŒ felszerelések” HSE 2005. Egyesült Királyság.
A Scott Health & Safety Oy javaslata szerint a lehetŒ legóvatosabb értékı védelmi tényezŒt kell használni. Ez megegyezik
a nemzetközi gyakorlatban bevett szokással.

TH1 rásegítéses légzésvédŒ 10 5 10
TH2 rásegítéses légzésvédŒ 50 20 20
TH3 rásegítéses légzésvédŒ 500 100 40
Rásegítéses légzésvédŒ TM1 20 10 10
Rásegítéses légzésvédŒ TM2 200 100 20
Rásegítéses légzésvédŒ TM3 2000 500 40

Névleges védelmi
tényezŒk  1)

Az O.E.L. értékek
többszörösei, HVBG

 2)

BS 4275
Meghatározott

védelmi tényezŒk  3)

PROFLOW SC ALKALMAZASI UTMUTATO

Alumínium-feldolgozás

Azbeszt eltávolítás

Nukleáris ipar

Gyógyszergyártás

Acélipar

Olomfeldolgozás

Festékszórás

Vegyi üzemek

Altalános karbantartás

Laboratóriumok

Hegesztés

Hajógyárak

Öntészet

MezŒgazdaság

Malmok és silók

Élelmiszer-feldolgozás

Növényvédelem

Allattenyésztés

Csiszolás

Robbantási munkálatok

Izocianátokkal végzett munkák

Petrolkémia

Textilipar

Üvegszál erŒsítésı mıanyagok (GRP) gyártása

Bányászat

Bontás és karbantartás

Magasépítés és szerelés

Tisztítás és szennyvízkezelés

Papír és cellulózipar

Elektronika / nyomtatott áramkörök gyártása

Procap
Welding

Alarctestek
Alkalmazás

Teljesá-
larcok

Flow-
hood 1, 3

Automask,
Provizor

Flow-
hood 2

Flow-
hood 5

Automask-
Litehood

Procap &
Flowhood 25

A Proflow SC-vel kompatibilis kombinációk és osztálybasorolások EN 12941 és 12942

TH2 kámzsák és
sisakok, illetve Procap
Weld és WS-PF

ALARCTESTEK Teljesálarcok WS-AF és Albatross
300 hegesztŒpajzsok

TH3 kámzsák és
sisakok

SZÙRÃK

PF10 PSL TM3PSL TH3PSL TH2PSL TH1PSL
CF22 APSL TM3A2PSL TH3A2PSL TH2A2PSL TH1A2PSL
CF22 BPSL TM3B2PSL TH3B2PSL TH2B2PSL TH1B2PSL
CF22 ABPSL TM3A1B2PSL TH3A1B2PSL TH2A1B2PSL TH1A1B2PSL
CF22 ABEPSL TM3A1B2E1PSL TH3A1B2E1PSL TH2A1B2E1PSL TH1A1B2E1PSL
CF32 ABEKPSL TM3A1B2E2K2PSL TH3A1B2E2K2PSL TH2A1B2E2K2PSL TH1A1B2E2K2PSL
CF32 ABEKHgPSL TM3A2B2E2K2HgPSL TH3A2B2E2K2HgPSL TH2A2B2E2K2HgPSL TH1A2B2E2K2HgPSL

´
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Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gŒzök, továbbá ammónia, valamint mérgezŒ
szilárd és folyékony részecskék.

Szilárd és folyékony, valamint radioaktív és mérgezŒ részecskék, illetve
mikroorganizmusok, pl. baktériumok és vírusok.

CF 22
A PSL R
CF 22
B PSL R
CF 22
AB PSL R
CF 22
ABE PSL R
CF 32
ABEK PSL R

PF10 PSL R

Szerves vegyületek gázai és gŒzei, illetve mérgezŒ szilárd és folyékony részecskék.

Szervetlen gázok és gŒzök, továbbá mérgezŒ szilárd és folyékony részecskék.

Szerves, szervetlen gázok és gŒzök, továbbá mérgezŒ szilárd és folyékony részecskék.

Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gŒzök, továbbá mérgezŒ szilárd és folyékony
részecskék.

042670

042671

042674

042678

052670

042799

RészecskeszırŒ

Szerves, szervetlen, illetve savas gázok és gŒzök, továbbá ammónia, higanygŒz és
higanyvegyületek, valamint mérgezŒ szilárd és folyékony részecskék.

042798CF 32
ABEKHg PSL R

064024 Proflow SC ventilátoros egység, akkumulátorral, töltŒvel, légzŒcsŒvel és övvel

RENDELÉSI  ADATOK
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Alarctestek

064281 Flowhood 1 S/M félkámzsa
064280 Flowhood 1 M/L félkámzsa
064282 Flowhood 2 teljes kámzsa
064283 Flowhood 2/AS antisztatikus teljes kámzsa
064670 Flowhood 2/SU egyszer használatos kámzsa
064285 Flowhood 3 kámzsa látómezŒvel
064286 Flowhood 5 kámzsa sisakkal
064284 Flowhood 25 az egész fejet és vállat takaró kámzsa

sisakkal és PC látómezŒvel
064286 Flowhood 25 AC látómezŒvel
064287 Flowhood 25/AS antisztatikus változat PC látómezŒvel
064299 Flowhood 25/CS Butil-Viton kaucsukból a vegyi 

anyagokkal szembeni nagyobb ellenállás érdekében
064401 Procap sisak, színtelen PC látómezŒ
064403 Procap sisak, 3-as árnyaltú AC látómezŒ

064404 Procap sisak, 5-ös árnyaltú AC látómezŒ
064405 Procap sisak, arannyal bevont PC látómezŒ a 

hŒsugárzással szembeni védelemhez
063080 Automask arcvédŒ
063085 Automask-Litehood kámzsa
064181 Provizor arcvédŒ
064421 Procap Weld hegesztŒsisak
064570 WS-PF hegesztŒpajzs
063280 Albatross 300 hegesztŒpajzs
012681 Promask M, standard méretı teljesálarc
012670 Promask S, kisméretı teljesálarc
012882 Promask Silicone M sárga
012883 Promask Silicone S sárga
011680 Sari NR teljesálarc

PRAKTIKUS SZOLGALTATAS
A Proflow SC automatikusan rögzít megbízható adatokat a ventilátoros egység
használatára és teljesítményére vonatkozóan, amelyeket késŒbb le lehet tölteni:
• Tárolja a korábbi karbantartásokra vonatkozó adatokat
• A nyilvántartási számok és a felhasználó azonosítója a készülékben tárolódik
• MegŒrzi a feltöltésre vonatkozó adatokat
• Figyelemmel kíséri a szırési ellenállást, ami segít betervezni a szırŒcserét
• Adatletöltés használat közben, lehetŒség a felhasználó teljes körı tájékoztatására
• A hibákat rögzítŒ memóriának köszönhetŒen hibaüzenetet tud küldeni
• Tartozik hozzá diagnosztikai program – Auto Analysis
• MegŒrzi a garancia állapotára vonatkozó adatokat
• A szervizelést megfelelŒ engedéllyel rendelkezŒ szakember végezze, továbbá javasoljuk,
  hogy évente végeztessen kalibrációt és ellenŒrzést.

PROFLOW SC KÉSZENLÉTI CSOMAGOK

PF SC ventilátoros egység, akkumulátor, töltŒ, álarctest
és 2 P3-as részecskeszırŒ.

Cikkszám

A Pro2000 szırŒk megfelelnek a legújabb EN szabványoknak: jogosultak az „R” (többször használható), valamint
a CE jelzésre és szabványos (EN 148-1), 40 mm-es, zsinórmenetes csatlakozóval rendelkeznek.

Kombinált szırŒk

´

´ ´

´

SFS-EN ISO 9001:2000
No. 1067-06

SFS-EN ISO 14001:2001
No. 5073-01

Egyesült Királyság:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, ENGLAND
Ügyfélszolgálat:
Tel: +44 (0)1695 711711
Fax: +44 (0)1695 711772
Email: scott.sales.uk@tycoint.com

Finnország:
Scott Health & Safety Oy
P.O.BOX 501
FI-65101 Vaasa,
FINLAND
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +358 (0) 6 3244 543, -544
Fax: +358 (0) 6 3244 591
Email: scott.sales.fin@tycoint.com

www.scotthealthsafety.com A szállított eszköz mıszaki jellemzŒi a termékek
folyamatos fejlesztésének eredményeként eltérhetnek az
e kiadványban leírtaktól.

Forgalmazó:


