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Purificador de Ar Motorizado
Compact Air Série 200
fotografia
a ser publicada
em breve

O sistema de alarme triplo alerta o usuário sobre bateria
fraca e fluxo baixo. O versátil purificador de ar
motorizado pode ser usado com máscaras faciais e
capuzes.

Informações sobre Códigos e pedidos
Códigos
CA201

Conjunto do purificador de ar motorizado com cinta de náilon
Conjunto do Compact Air Série 200 para uso com capuzes e
máscaras faciais ajustáveis Série Primair. Acolchoado dorsal padrão e
cinta de náilon. Emite alarmes de fluxo baixo e bateria fraca. Inclui
conjunto de ventilador e bateria, cinta e acolchoado dorsal, carregador
e estojo de transporte. Peça o tubo respiratório, os cartuchos e/ou
filtros e a máscara facial ou capuz separadamente.

CA201D

Conjunto do purificador de ar motorizado com cinta de PVC
Conjunto do Compact Air Série 200 para uso com capuzes e
máscaras faciais ajustáveis Série Primair. Acolchoado dorsal decon e
cinta de PVC. Emite alarmes de fluxo baixo e bateria fraca. Inclui
conjunto de ventilador e bateria, cinta e acolchoado dorsal, carregador
e estojo de transporte. Peça o tubo respiratório, os cartuchos e/ou
filtros e a máscara facial ou capuz separadamente.

Códigos
CA201LA

Conjunto do purificador de ar motorizado com cinta de náilon
Conjunto do Compact Air Série 200 para uso com capuzes e
máscaras faciais ajustáveis Série Primair. Acolchoado dorsal padrão e
cinta de náilon. Inclui adaptador de tomada para ser usado no Brasil.
Emite alarmes de fluxo baixo e bateria fraca. Inclui conjunto de
ventilador e bateria, cinta e acolchoado dorsal, carregador e estojo de
transporte. Peça o tubo respiratório, os cartuchos e/ou filtros e a
máscara facial ou capuz separadamente.

Informações adicionais
Máscaras faciais ou capuzes, tubos respiratórios, filtros e/ou cartuchos são vendidos separadamente.
Informações sobre a embalagem
Inclui conjunto de ventilador e bateria, acolchoado dorsal e cinta.
Materiais perigosos
Bateria de íon de lítio. Consulte as normas locais para obter informações sobre remessa.
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Purificador de Ar Motorizado Compact Air Série 200
Principais recursos
Disponível com tubos respiratórios de 0,86 m e 1,02 m. O conjunto do purificador de ar motorizado possui um sistema de
alarme triplo para alertar o usuário sobre bateria fraca e fluxo baixo. Esse versátil purificador de ar motorizado pode ser
usado com máscaras faciais e capuzes ajustáveis North. O purificador de ar motorizado pode ser usado com máscaras
faciais ou capuzes. O sensor ajusta o fluxo de acordo com os requisitos da OSHA e da CSA. Acolchoado dorsal padrão
com cinta de náilon ou versão decon com cinta de PVC. O sistema de alarme triplo emite um alerta vibratório, visual e audível
para que os usuários saibam quando há fluxo baixo ou bateria fraca mesmo em ambientes barulhentos ou quando os
usuários estão distraídos.
Setores/Usos recomendados
Other
Químico
Construção
Governo
Manufatura
Metalurgia
Transporte
Utilitários
Soldagem
Nuclear

Medicina

Órgãos Públicos

Perigos
Partículas volantes

Risco Biológico

Químico

Contaminação

Gases, Vapores e Fumaça

Regulamentações
Norma - Certificado pela NIOSH para uso com a máscara semifacial North Série 5500 e 7700, máscaras faciais completos
North Série 5400 e 7600 e capuzes Série Primair.
Marca histórica
North

Especificações
Bateria
Íon de lítio
Ciclos de carregamento da bateria
250 ciclos de descarregamento/carregamento
Tempo de carregamento da bateria
No máximo 8 horas
Duração da bateria
8 horas na maioria das condições (consulte o Manual de instruções do usuário e a folha de dados técnicos para obter
mais informações).
Peso do conjunto do purificador de ar motorizado
3,18 Kg

Literatura e Documentos
797_pdf
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/19327356508/1033.aspx
RESPIRATORY PROTECTION Technical Data North Compact Air 200 Series Powered Air Purifying Respirator 1 North
Compact Air 200 Series Powered Air-Purifying Respirator Product Description: The North Compact Air 200 Series is a belt
mounted Powered Air Purifying Respirator (PAPR) approved by the National Institute of Occupa
798_pdf
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/19327356509/1033.aspx
Now you can continue working as long as possible without trying to guess when the battery will need recharging or
your filters need to be changed. The North Compact Air 200 Series PAPR includes multiple alarms, giving you the heads
up you need to work as long as possible without fear of losing power. Hear It, See It, F

Treinamento e uso correto
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Purificador de Ar Motorizado Compact Air Série 200
Consulte o Manual de instruções do usuário para saber mais sobre uso, limpeza e armazenamento.

Suporte técnico
800-873-5242
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