
Ochranný faktor (APF): 20
Schváleno: EN140: 1988 
EN143 2000/ABEK1 P3 RD 
Hmotnost: 320 g
Velikosti: S/M a M/L
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Ergonomické provedení masky poskytuje 
uživateli pohodlí s menším pocitem ome-
zení, aniž by byla ohrožena účinnost  
a efektivnost masky. 
 
Zorník je konstruován z polykarbonátu  
a odolává nárazům částic až do rychlosti 
45 m za vteřinu. 

Povrchová úprava zorníku splňuje
standardní vlastnosti proti zamlžení  
a úprava proti poškrábání ve srovnání 
s jinými zorníky na trhu je předstihuje.  
 
Respirační strana je identická a kompa-
tibilní se stávající výrobní řadou protipra-
chových a nízkoprofilových masek Elipse.

Velký zpětný výfukový ventil redukuje na-
hromaděné teplo a únavu uživatele.

Jednoduchá výměna filtrů bez šroubo-
vání. 
                                                                    
Praktický systém uvolnění ochranné 
mřížky umožňuje snadnou a rychlou 
výměnu filtrů.  
 
Čtyřbodový nastavitelný upínací systém  
s ochranným páskem na zátylku posky-
tuje větší pohodlí pro uživatele.

Jedinečné provedení skládaného filtru 
poskytuje dostatečnou plochu filtru, kte-
rá snižuje tlakovou ztrátu při minimalizaci 
rozměrů filtru.

Ochranná mřížka chrání filtr před 
rozstřikem a jinými částicemi. 
 
Snadná a jednoduchá údržba.  

Inovativní materiál filtru HESPA® ne-
degraduje ve vlhkém prostředí, pro-
dlužuje životnost filtru. Vyrobeno z 
medicínských zdravotně nezávad-
ných materiálů, neobsahujících latex  
a silikon, nealergizujících, bez zápachu.

ABEK1: Lakování, rozpouštědla pro au-
tomobilový a lodní průmysl nebo opravy. 
Mořírny.  Kyselé plyny a páry (kromě oxi-
du uhelnatého)
Výroba a manipulace s využitím 
kyselin, např. kyselina sírová... 
 
Proti organickým, anorganickým a ky-
selým parám a plynům, proti parám amo-
niaku a jeho derivátům. 

Typ Filtru - Filtr A1B1E1K1

Zachycuje 99,98% všech prachových a aerosolových částic 
do velikosti 0,3 μm. 

Proti organickým, anorganickým a kyselým parám a plynům, proti 
parám amoniaku a jeho derivátům. 

 

Teplotní rozsah
-5 °C  +55 °C

Rozměry
Maska (s P3 prach): 93 X 128 X 195 mm 
Filtr (s P3 prach): 90 x 94,5 x 55 mm 

Hmotnost
Maska + filtr: od 441 g
Tělo masky: 100 g
Filtr: 137 g

Skladovatelnost
3 roky pro masku a filtry



Objednací čísla

SPM007 Pouzdro pro masku ELIPSE 
INTEGRA - lze připevnit k opasku

Spotřební materiál/Příslušenství Katalog. číslo Popis

ABEK1 P3 RD výměnné Filtry SPR492 Náhradní filtr ABEK1 P3 RD, sada 2ks

Přepravní pouzdro SPM007 Přepravní pouzdro pro High Performance masku ELIPSE

Kryt zorníku SPM520 Kryt zorníku, sada 10 ks

Rámeček pro výměnné filtry SPM523 Rámeček pro výměnné filtry P3 High Performance, sada 2 ks

P3 výměnné filtry SPM524 Výměnné filtry P3 pro masku High Performance, sada 2 ks
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Rámeček a filtr P3 pro masky High Performance

Maska/Polomaska Katalog. číslo Popis

ELIPSE ABEK1 P3 SPR534 Obličejová maska ELIPSE Integra ABEK1 P3, S/M

SPR535 Obličejová maska ELIPSE Integra ABEK1 P3, M/L

SPR492 Sada filtrů ABEK1 P3 pro polomasku ELIPSE


