Brasil

Parceiros Onde comprar

Família Do Produto

Respiradores Reutilizáveis
Série N
A Honeywell Industrial Safety oferece uma variedade
de máscaras que podem ser configuradas para
Respiradores Purificadores de Ar (APR), Respiradores
Purificadores de Ar Motorizados (PAPR), e
Respiradores de Suprimento de Ar de Fluxo Contínuo
(CF-SAR). A oferta de máscaras inclui 2 modelos de
peça facial inteira, Séries 7600 e 6500 Opti-Fit e 2
modelos de semifacial, Séries 7700 e 5500. Para
escolher a máscara que melhor atende as suas
necessidades, use o gráfico de comparação abaixo.

Brochura para IPad
FAQ
Poster Instrutivo - Colocação e Remoção de
Respiradores Faciais Honeywell
Vista Explodida

Informações sobre Códigos e pedidos
Códigos
RU65005S

Série RU6500 Tamanho Pequeno
Facial Inteira de silicone com tirante de cabeça de 5 ponto

RU65005M

Série RU6500 Tamanho Médio
Facial Inteira de silicone com tirante de cabeça de 5 ponto

RU65005L

Série RU6500 Tamanho Grande
Facial Inteira de silicone com tirante de cabeça de 5 ponto

Informações adicionais
A Série 6500 Opti-Fit é a nova Opti-Fit compatível com todos os cartuchos da Honeywell, isso inclui combinações de
filtros/cartuchos de baixo perfil, filtros flexíveis, filtros de partículas P100 e todos os acessórios utilizados com esses
cartuchos e filtros.
Informações sobre a embalagem
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Respiradores Reutilizáveis Série N
Comprimento 33 cm; Largura 23cm; Altura 14 cm; Peso 1,04 kg

Visão geral
Principais recursos
A máscara Série 6500 Opti-Fit inclui não só as características preferenciais e benefícios da Opti-Fit, mas também
apresenta atualizações e melhorias adicionais.
Ampla área de visualização para visibilidade sem distorções e com claridade óptica
Lentes depolicarbonato com campo de visão de 200° que atendem às normas ANSI para alto impacto
Copa nasal de silicone que oferece um ajuste suave para uso durante todo o dia
Área de vedação de silicone que fornece excelente ajuste facial
Escolha entre o tirante de cabeça de 5 pontos ou rede de malha industrial para manter os trabalhadores confortáveis e
em conformidade
MELHORIA! O tirante de cabeça de 5 pontos reforçado oferece ajuste rápido e fácil
MELHORIA! O conector do cartucho com rosca mais profundo praticamente elimina desligamentos acidentais e exposição
do trabalhador aos contaminantes
NOVO! Aprovado para aceitar cartuchos e ﬁ ltros da série N, utilizando a mesma plataforma de cartucho das Série, 7700,
5500 e 7600. Mais escolhas, mais simples de manter!
MELHORIA! A porta de entrada para conexão frontal com linha de ar já vem no modelo padrão
Setores/Usos recomendados
Agricultura
Metalurgia

Químico
Utilitários

Construção

Governo

Manufatura

Mineração

Petróleo e Gás

Perigos
Abrasão

Risco Biológico

Químico

Contaminação

Gases, Vapores e Fumaça

Regulamentações

Especificações
Comprimento
33 cm
Largura
23 cm
Altura
14 cm
Peso
1,04 kg

Literatura e Documentos
FT - Serie 6500 Opti-Fit - P - 1905Rev01 - 29072015
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Reusable_Respirators/4294994928/1046.aspx
P -1905Rev01 -29072015 Proteo Respiratria RESPIRADORES REUTILIZVEIS Facial Inteira Srie 6500 Opti-Fit Descrio do
Produto: Respirador purificador de ar tipo pea facial, com vedao e copa nasal em silicone e lente em policarbonato.
Possui 5 pontos de ajuste e sustentao independentes da rea de vedao. Conectores tipo rosca.
Brochura Serie 6500 Opti-Fit para IPad
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Reusable_Respirators/4294994926/1046.aspx
Respiradores Reutilizveis Honeywell PROTEO RESPIRATRIA Incio Conhea Opes Srie 7600 Srie 6500 OPTI-FIT Sries
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Respiradores Reutilizáveis Série N
7700/5500 Informaes para realizar pedidosFamlia de Respiradores Reutilizveis Srie N A Honeywell Industrial Safety
oferece uma variedade de mscaras que podem ser configuradas para Respiradores Purificadores de Ar
FAQ - Mascara Serie 6500 Opti-Fit
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Reusable_Respirators/4294994927/1046.aspx
1 Mscara Facial Inteira Srie 6500 Opti-Fit A srie 6500 Opti-Fit a mscara facial inteira Sperian Survivair Opti-Fit™
redesenhada. uma mscara de silicone, agora compatvel com a srie N de cartuchos e fi ltros. A mscara est disponvel com
fi xao por tirante ou rede de nylon para a cabea (acessrio). P: As caractersticas da
Poster - Colocacao e Remocao de Mascaras
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Reusable_Respirators/4294994929/1046.aspx
Instrues de Colocao e Remoo de Respiradores Faciais Honeywell Este pster demonstra como inspecionar e colocar seu
respirador. 7600 6500 Opti-Fit A Honeywell Industrial Safety oferece uma linha de respiradores de Mscaras Faciais que
so criadas para minimizar a respirao de contaminantes. Mas elas devem ser usadas correta
Vista Explodida Serie 6500 Opti-Fit
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection
/Reusable_Respirators/4294994930/1046.aspx
Nmero da peaDescrioComposio1aRP962157Mscara bsica, preta, pequenaSilicone1bRP962167Mscara bsica, preta,
mdiaSilicone1cRP962177Mscara bsica, preta, grandeSilicone2RP702007LentesPolicarbonato3RP962031Aro da Lente,
superiorNylon4RP962037Aro da Lente, inferiorNylon5RP839102Parafuso, cabea do soquete, 8-32Ao Inoxidvel6RPB14
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