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bestrijden?

Gebruik dan de KITE EPR luchtkap.
Dé lichtgewicht adembescherming
tegen met brandharen vervuilde
lucht. Geeft een overdaad aan frisse
en schone lucht!
KITE is een motor-ondersteund ademlucht-vizier waarbij de motor, batterij en filter zijn geïntegreerd in het
vizier. Er is dus geen unit op de rug nodig! De KITE levert gefilterde lucht die door de lichte overdruk in het
vizier zorgt voor een comfortabele en veilige bescherming van de luchtwegen, ventilatie, warmteafvoer en
bovendien bescherming van ogen en gezicht tegen stof en rondvliegende deeltjes biedt. De grijze kap is
gemaakt van waterdicht PU gecoat stretchdoek en is gemakkelijk schoon te maken. De kap is met klittenband
aan het vizier vastgemaakt gemaakt en kan gemakkelijk worden verwijderd. Voor het P3 filter is een
voorfilterhouder met RVS gaas geplaatst ter bescherming van het filtermateriaal tegen beschadiging door
takken. Tevens zorgt deze houder ervoor dat er geen brandhaartjes tussen filter en behuizing kunnen vallen.
Met stof vervuilde lucht

Hoog draagcomfort en goede balans
• Gewicht slecht 980 gram, inclusief filter
• Perfecte pasvorm op het hoofd en rondom gezicht
•
Zeer geschikt voor bril- en baarddragers
• Makkelijk gebruik: unit opzetten en hoofdmaat instellen
• Motor inschakelen
Elektronisch controle systeem
• Houdt de luchtstroom constant op 160 l/min
Schone
• Waarschuwing bij vervuild filter of lege batterij
en koele
• Looptijd met volle batterij: +/- 10 uur (bij een schoon filter) .
lucht

Overschot
lucht via
gezichtsafdichting

•
•
•
•

Zachte, elastische gezichtsafdichting zorgt voor overdruk
Verend opgespannen spatruitjes beschermen het vizier
Voorzien van comfortabele zweetbanden
Veel accessoires leverbaar, o.a. beschermkappen voor over het
hoofd, LED verlichting in rood/wit.

Wordt geheel compleet geleverd in een
opbergtas inclusief grijze kap, oplader,
filter, zweetbandjes, wegwerpkapje,
spatruitje en een luchtstroommeter.

TECHNISCHE SPECIFCATIES
LUCHTSTROOM
Luchthoeveelheid:
Alarmsignaal:
Accu en lader
Type:
Gebruikstijd:
Oplaadtijd:
Oplaad cycli:
Indicator op oplader:
Maten, gewichten
Gewicht:
Hoofdmaat:
Normen
EN 12941 Aanblaasfilter apparaat
Nominale protectiefactor
EN 166 Oogbescherming

Gepatenteerd, ontwikkeld én geproduceerd in Nederland

160 Liter/ minuut
Filter vol, accu leeg
Li-Ion oplaadbaar
+/- 10 uur met schoon filter
+/- 4 uur
> 500
Rode LED
980 g. inclusief filter
53 – 66 cm
Klasse TH2P
50
Klasse B, medium impact

