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GVS FILTER TECHNOLOGY

SAĞLIK
YAŞAM BİLİMLERİ
OTOMOTİV
GÜVENLİK
EV EŞYASI
TİCARİ VE ENDÜSTRİYEL
MEMBRAN
www.gvs.com

GVS Grup, mikro filtrasyon
cihazları konusunda dünyanın
önde gelen üreticilerinden
biridir. GVS Filtre Teknoloji;
Sağlık, Yaşam Bilimleri,
Otomotiv, Ev Eşyası, Güvenlik,
Kimya ve Karbon, Kozmetik
ile İnşaat sektörlerindeki çok
sayıda uygulamayı kapsayan,
yenilikçi ve kendi içinde
filtreleme geliştirme ortamı
olan geniş bir yelpazede filtre
ve bileşenleri üretmektedir.
GVS Güvenlik Filtreleri bölümü
halihazırda geniş bir yelpazeye
sahip ürün çeşidine ek olarak
özel tasarım ve üretim olanağı
sunmaktadır. Genel merkezi
Bolonya, İtalya'da olan GVS,
Çin, Brezilya, ABD, İtalya,
Romanya ve İngiltere gibi çok
sayıda lokasyonda üretim
faaliyetlerinde bulunmaktadır.

GÜVENLİK

YENİLİKÇİ TASARIM, KOMPAKT PROFİL, DEĞİŞTİRİLEBİLİR FİLTRELER, BENZERSİZ KONFOR İÇİN
HİPO-ALERJİK MATERYALLER, HEPA ETKİN KORUMA, DÜŞÜK SOLUNUM DİRENCİ

YUMUŞAK - IŞIK - DİRENÇLİ

Elipse® marka yüz maskeleri GVS tarafından İngiltere'de tasarlanmış,
geliştirilmiş ve üretilmiş olup, maske tasarımında büyük bir gelişimi ortaya
koymaktadır. Sınıfında pazardaki en hafif ürünlerden biri olan bu maskelerin
sahip olduğu ergonomik şekil sayesinde, kullanan kişilere maksimum görüş
alanı sunarken, koruyucu gözlükler, baretler ve gürültüden korunma ürünleri
ile uyumlu bir şekilde kullanılabilir, ve filtre değiştirebilme imkanı maskenin
genel kullanım ömrünü uzatır. Kompakt profile sahip bu maskeler hipoalerjik materyalden yapılmış olup değiştirilebilir filtrelerin minimum etkinlik
oranı %99,95 ya da 0,3 mikron parçacık boyutundan yüksektir.

ANATOMIK TASARIM

Kullanıcıyı rahatsız etmeden surata mükemmel bir şekilde uyan aşırı
hafif maske çeşitleri. Gövde ve filtrelerin kompakt profili, tüm Elipse®
markalı maskelerin mükemmel bir şekilde yüze oturmasını ve kullanım
sırasında mümkün olan en yüksek görüş alanını sunmasını sağlar, ayrıca
kullanıcının tercih ettiği diğer göz ya da gürültüden korunma ürünleriyle
uyumludur. Elipse® maskeleri 2 ölçüde sunulmaktadır.

RAHAT VE HİPO-ALERJİK

ELIPSE® maskelerde kullanılan TPE'nin (Termo Plastik Elastomer) esnek
ve yumuşak özelliği sayesinde sunulan benzersiz konfor bu maskelerin
uzun süreli kullanımlarında dahi çok rahattır. Maskede kullanılan

materyaller kokusuz ve hipo-alerjik, "FDA"(Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi) uyumlu, lateks ve silikon içermez.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR FİLTRELER

Patentli, yenilikçi ve yüksek verimli benzersiz, ufak, ince, esnek, güçlü ve
hafif filtreler. Elipse yenilikçi filtrelerin gelişimi özellikle benzer boyutlu
partikül filtreleriyle karşılaştırıldığında en düşük solunum direncine sahip
olarak, en küçük ve en hafif filtreler olacak şekilde tasarlanmıştır.

YÜKSEK KORUMA VE DİRENÇ

Buhar, toz, metal dumanı, yağ ve su buharı, mikro organizmalardan
minimum %99,95 geçirgenlik oranıyla maksimum koruma.
GVS tarafından geliştirilmiş özel bir sentetik malzeme olan HESPA®
filtrelerinin kullanımı, yüksek verimlilik ve düşük solunum direnci
sağlayarak hava akışına düşük direnç gösterir ve böylelikle kullanıcıların
daha az yorulmasına imkan verir.
Maskenin imalatında kullanılan malzemeler yangın direnci ve alev
yavaşlatma sınıfını belirleyen DIN 53438 standardı uyarınca F1 olarak
sınıflandırılmıştır.

Elipse® İngiltere’de
üretilmektedir.
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SOLUNUM KORUMA REHBERİ
Solunum koruma ürünlerinin seçimi için göstergeler mevcut bilgiye dayalıdır.
ELIPSE® maskeleri, her kullanımdan önce satın alan ve kullanıcı tarafından,
kullanılan maske ve filtrelerin kirletici madde ve yoğunluğuna uygun
olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Ürünlerin seçimi ve kullanımıyla
ilgili nihai sorumluluk tamamen satın alan ve kullanan kişiye aittir.

FİLTRE TÜRLERİ

Toz filtreleri havadaki parçacıkları tutar ve değişik şekillerde bulunabilir,
ayrıca partikül, gaz ve rahatsız edici kokulara karşı koruma sağlamak
üzere farklı kalınlık, gözenek ve yüzeylere sahip filtre çeşitleri ile filtreleme
özelliklerini arttırır. Aktive edilmiş karbon kartuş filtreleri gaz ve buharları
tutan spesifik etkinleştirilmiş karbon içerirken kullanılan diğer filtreler ile
birlikte gaz, buhar ve parçacıkları tutar.

FİLTRELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Farklı filtreleme verimliliğine sahip çeşitli türde parçacık toz filtreleri
mevcuttur. Çevresel kirlilik koşullarına karşı en uygun korumaya
sahip ürünleri seçebilirsiniz. Havadaki partiküller, mekanik ve/
veya elektrostatik hareketlerle filtre tarafından tutulur. Gaz filtreleri
için maddeler filtredeki etkinleştirilmiş karbonun kimyasal-fiziksel
hareketleri tarafından tutulur ve transferler emilerek nötrleştirilebilir.
Emici malzemede gaz ve buhar yakalama verimliliğinin filtre
malzemesinin kapasitesi dolana kadar en az %100 olduğu kabul edilir.
Gaz filtreleri için tamamlanma zamanı ya da filtrenin doygunluğa
ulaşarak kirleticinin filtreden geçmeye başladığı süre kullanılır. Bu
"kırılma" zamanı kullanılan emici malzemenin miktarı, kirleticiye karşı
filtreleme kapasitesi ve çevresel yoğunluklara bağlıdır.

YÜZE UYGUNLUK TESTI

Yüze uygunluk testi, yüz maskesinin doğru şekilde takılmış olduğu ve
maskenin kenarlarından filtrelenmemiş havanın içeri sızmadığından
emin olmak üzere kullanılan yöntemdir. Testin amaçlarından biri,
kullanan kişinin kayışları ayarlayarak maskeyi doğru şekilde nasıl
takacağını bilmesini ve kullanıcı üzerindeki performansını doğrulamayı
sağlamaktır. İkinci amacı maskeyi kullanan kişinin kendisine doğru
şekilde uyan ürün türü ya da boyunu kullanıyor olduğundan emin
olmaktır.
İki ana yöntem mevcuttur:
• Niteliksel: Testi yapan kişi uygun maskeyi takar ardından başlığı giyerek
bir çember oluşturur. Bitrex gibi bir çözelti, testi yapan kişi bir dizi egzersiz
gerçekleştirirken kapağa püskürtülür. Çözeltinin tadı sadece maske
doğru takılmadığı veya yüze uyum sağlamadığı durumda alınmalıdır.
• Niceliksel: Kişi,ortamdaki parçacıklarla maske içindeki parçacıkların
sayısını ölçen bir Portacount ile test edilir, böylece bir Uygunluk
Faktörü hesaplanabilir. Bu tür bir test solunum cihazı çeşitli maskelerin
uygunluğunu doğru şekilde karşılaştırmanıza da olanak tanır.
İngiltere satış ekibimiz Fit2Fit onaylıdır ve gerekli eğitim ya da tavsiyeyi size
sunabilir.
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Açıklama
Kod
Niteliksel Yüze Uygunluk SPM002
Seti

Ambalaj
Her kutuda 1 set

Portacount Yüze
Uygunluk Seti adaptörü

Her kutuda
10 set

SPM414

Partiküllere karşı koruma (toz, buhar ve zehirli dumanlar)

TOZ:

Toz, katı bir malzeme ufak parçalara ayrıldığında oluşur.
Toz ne kadar ufak olursa risk o kadar yüksek olur.
Buğu, sprey boyama gibi moleküllere ayrılma ve
sıvı malzemelerden

süreleri tarafından
BUHAR: yoğunlaşma
oluşan ufak damlacıklardır.

Solunum filtreleri EN143'te artan verimlilikle 3 koruma sınıfına
sahiptir; normal olarak ortam ile maske içindeki kirliliğin
yoğunluğu arasındaki oran olan Nominal Koruma Faktörü (NPF)
ile ifade edilir. Sonuç olarak elde edilen faktör, cihazın ortamdaki
yoğunluğu kaç kez azaltabileceğini gösterir.

katı bir malzeme yüksek ısıyla buharlaştığında
DUMANLAR: Dumanlar,
oluşur. Buhar hızlı bir şekilde soğur ve çok ufak
parçacıklar şeklinde yoğunlaşır.

Toz maskelerinin etkinlik sınıfları 		
P1 						
P2 						
P3 						

Minimum toplam filtreleme verimliliği
80% 					
94% 					
99,95% 					

NPF
4
10
40

Maks. ortam yoğunluğu
En fazla 4 x TLV
En fazla 10 x TLV
En fazla 40 x TLV

Toz önleyici filtreler BEYAZ renge sahiptir.

Gaz ve buharlara karşı koruma
Gaz ve buharlar: Gaz ve buharlar çok küçük moleküller olup parçacık filtrelerine nüfuz ederler. Bunlara karşı bir kimyasal filtre
kullanmanız gereklidir.
Gaz maskelerinde, farklı renk kodu ve harfler ile belirlenmiş, zararlı maddeleri fiziksel ve kimyasal yöntemlerle tutan aktif karbon filtreleri
bulunmaktadır:

Tür 		Koruma 						Sınıfı
A		
B		
E		
K		
AX		
		

Kaynama noktası 65°C üzerinde olan organik gazlar ve buharlar
İnorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç)
Sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar 		
Amonyak ve organik amonyak türevleri			
Kaynama noktası ≤ 65 °C altında olan belirli organik gazlar
ve buharlar. Sadece tek kullanım için.

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3

Her bir gaz önleyici filtre türü için filtrenin emebileceği kirleticilere bağlı olarak üç koruma sınıfı mevcuttur. Bu nedenle seçim kirletici yoğunluğuna
göre belirlenir:

Sınıf 		

1		
2		
3		

Kapasitesi Kullanım limiti
düşük 		
orta 		
yüksek 		

1,000 ppm
5,000 ppm
10,000 ppm

Kombine filtreler (gaz ve toz), ilgili gazların renginin yanı sıra, beyaz bir şerit içerir ve verimlilik sınıflarına göre ayırt edici tüm harfleri gösterir.
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SOLUNUM MASKE VE
FİLTRELERİNİN SEÇİM
REHBERİ
ENDÜSTRİ
Ziraat
Otomotiv

ZARARLI MADDE / RİSK

Önerilen Filtre
P3

P3 Karbonlu

A1P3

Tahıl Tozu
Tarım İlacı
Boya buharı
5000 ppm'e kadar
Silika Tozu

İnşaat

Boya Buharı,
1000 ppm'ye kadar
Asbest
Kalıplar
Beton Tozu
Taş Tozu

Yapı
Malzemeleri

Agrega Tozu
Tahta Tozu
Çimento Tozu

Gıda

Kümes Hayvanları
Tozlar (Mandıra)
Cam Elyafları
Sikloheksan
Kompozit Elyaflar
Çözücüler

Üretim

Kurşun Dumanları
Klor
Formaldehit
Sülfürik Asit (sadece gaz)
Sülfürik Asit (toz)
Amonyak bazlı kimyasallar

Madencilik

Kömür Tozu
Silika Tozu

Kaynak ve Metal Metal (herhangi biri)
Sektörü
Boyalı metal (bakım)
Bu, sadece uygun en düşük koruma seviyesini ve aynı anda yalnızca tek bir kullanıcı için tavsiye edilen rehberdir.
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B1P3

Önerilen Filtre
A1

AE1

E1

A2P3

ABEK

ABEKP3

İş yeri için uygun korumayı seçmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel satış danışmanınıza ulaşın.
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Yüzünüze uyumlu bir
şekilde tasarlanmıştır
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ELIPSE YÜZ MASKESİ - P3

TOZ, DUMAN VE BUHAR İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR FİLTRELER İLE BİRLİKTE
130 g!

AÇIKLAMA

Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer
göz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısı
sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım. Kullanıcının solunum direncini
azaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum
düzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf. Daha iyi konfor
ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak
tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış. Maske EN140 ile uyumludur: 1998
Elipse 2 boyutta sunulur.
Filtre BS EN143:2000/A1 P3 ( R D ) uyumludur
Maskeler ve filtreler CE onaylıdır.

SERTIFIKASYON

KORUMA ÖZELLIKLERI

Mikro organizmalar, mermer, titanyum oksit, sabuntaşı, kaya yünü, tahta,
deterjan, tekstil elyafları, baharatlar, tuz, besin vb....
Akciğer hastalığına yol açabilen toza karşı korur. Özellikle kömür, silika,
pamuk, demir cevheri, grafit, kaolin, çinko, alüminyum tozları. Asbest,
boksit, kömür, silika, demir gibi zararlı tozlara ve mangan, kurşun ve
krom gibi zehirli tozlara karşı korur.
Katlanmış, değiştirilebilir P3 filtreleri 0,3 mikronda minimum %99,95
verimliliğe ve her filtre için 47,5 L/dak. akışta 4,2 milibar solunum
direncine sahiptir. Dolma sonrası maksimum solunum direnci 7 milibar'dır.

FILTRE TÜRÜ / SINIFI

HESPA (Yüksek Verimlilikli Sentetik Partikül Hava Filtresi) + P3(R D) *
>%99,95 (minimum geçirgenlik).
Küçük yoğunluktaki organik buhar ve kokuların bertaraf edilmesi ve
yüksek konfor için etkinleştirilmiş karbon ile mevcuttur.

MALZEMELER

Maske ve filtreler için kullanılan malzemeler hipo-alerjik, kokusuz,
medikal sınıfa sahip ve lateks ya da silikon içermez.

UYGULAMA SAHASI:

SICAKLIK ARALIĞI:

Madencilik, çelikhaneler, dökümhaneler, mekanik, ilaç, çimento, cam, seramik, -5°C +55°C
kimyasal, tekstil endüstrileri. Tersaneler, pil üretimi, toksik atık bertarafı, asbest
elyaflarıyla, ıslah, ağır metaller (kurşun, nikel, krom), aktif manipülasyon.

DEPOLAMA ÖMRÜ: ELIPSE P3 (R D)

5 yıl, maske ve filtreler için.
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ELIPSE YÜZ MASKESİ ÖZELLİKLERİ
Boyutlar
Maske: 93 mm x 128 mm x 110 mm
Filtre: 12 mm x 94 mm x 50 mm

Kullanım Ömrü:
Filtreler tıkanma söz konusu olana ve
kullanan kişi kendini rahatsız hissedene
kadar kullanılabilir. Kullanım ömrü, iş
Ağırlık
yerindeki yoğunluğa ve etkinlik düzeyine
Maske + Filtre: 132 g
bağlıdır. Filtreleme seviyesi tüm kullanım
Maske gövdesi: 97,6 g
boyunca sabit ve %99,95 oranıyla üstün
Sadece filtre, her biri 17,2 g
düzeyde kalacaktır.
Maske dayanıklıdır ve kullanım ömrü
Malzeme:
depolama ve bakıma bağlıdır. Tüm
Maske: Medikal seviyede TPE (Silikonsuz) maskeler depolama için bir polietilen
Filtreler: Mekanik tip HESPA Sentetik
ambalaj ile sunulur ancak ayrıca aşağıdaki
ortam, üzeri TPE kalıplı / kapsüllü.
taşıma çantasının kullanılması tavsiye
Filtreler su itici ve yeniden kullanılabilir edilir.
niteliklidir.
Model

8

Açıklama
Elipse Yarım Yüz Maskesi
P3 filtre ile birlikte

Kod
SPR299 (S/M)
SPR501 (M/L)

Ambalaj
Her kutuda 10
adet

Elipse P3 değiştirilebilir
filtreler

SPR316

Her kutuda 2
adet 10 set

Elipse Yarım Yüz Maskesi
P3 rahatsız edici koku
filtreleriyle birlikte

SPR337 (S/M)
SPR502 (M/L)

Her kutuda 10
adet

Elipse P3 değiştirilebilir
filtreler rahatsız edici
kokular için

SPR336

Her kutuda 2
adet 10 set

Elispe Toz Maskesi Taşıma SPM001
Çantası
(Kemer tutucu)

Her kutuda 10
adet

Portacount Yüze
Uygunluk Seti adaptörü

Her kutuda 10
adet

SPM414

www.gvs.com

enkapsüle patentli
teknoloji

ELIPSE

TEK KULLANIMLIK
MASKELER

EN140 EN143

EN149

vs

KONFOR
GEÇİRGENLİK

<2%
>99,95%

0,3 µm

P3 FİLTRELEME

<5%
99%

TEST EDİLEN

0,6 µm

TOZ KORUMA MİKRON BOYUTU

DOLAMİT TESTİ

OPSİYONEL

TASARRUF
Tasarruf tanıtımı için lütfen GVS satış sorumlusu ile iletişim kurun
www.gvs.com
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Genel Amaçlı Gaz
ve Toz filtreleri
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ELIPSE GENEL AMAÇLI KOMBİNE GAZ VE TOZ MASKESİ

AÇIKLAMA

Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğer
göz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu,tam bir görüş açısı
sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maske
içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan tam merkezde büyük ve
dönmeyen valf. Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi
güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen
- A1P3 (R) ve FFA1P3: Kaynama noktası belirtildiği şekilde > 65 derece
hafif, kaydırmaz kayış. Elipse 2 boyutta sunulur.
C olan belirli organik gaz ve buharlara karşı koruma için.
- B1P3: İnorganik gaz ve buharlara karşı koruma için.
- Bir P3 Elemanı içerir: Toz, metal dumanları, yağ ve su buharı ve mikro
Etkinleştirilmiş karbon, maksimum yüzeyde tutma verimliliği için belirli organizmalara karşı koruma. HESPA (Yüksek Verimlilikli Sentetik Parçacık
bir gözenek yapısına ve ideal solunum direnci için belirli bir gözenek Hava Filtresi) + A1P3* (R) > %99,95 (minimum geçirgenlik) Yüksek
boyutuna sahiptir. Maskeler , bir dizi gaz, buhar, toz ve buğuya karşı verimlilikli etkinleştirilmiş karbon filtre.

FILTRE TÜRÜ / SINIFI

KORUMA ÖZELLIKLERI

koruma sağlamak için iki etkinleştirilmiş karbon filtreleme yapısına
sahiptir. Bu yapı dolduktan sonra yedek filtrelerle birlikte değiştirilebilir.
Bu filtreler 1.000 ppm...xTLV'ye varan yoğunluktaki maddeler ile 50
Maske ve filtreler için kullanılan malzemeler hipo-alerjik, kokusuz, FDA
TLV'ye varan toz ve buğuya karşı çok çeşitli koruma sağlar.
uyumlu ve lateks ya da silikon içermez.

MALZEMELER

SICAKLIK ARALIĞI:

UYGULAMA SAHASI:

- A1P3: Boya, Otomotiv ve Tersane sektöründe ya da onarımındaki -5°C +55°C
çözeltiler. Ayrıca inşaat sektöründe kullanılır.
- B1P3: Yalıtım, endüstriyel ya da tüketici ürünleri, metal ayırma,
mikro elektronik alanları gibi Arsin, İyot, Klor ya da Formaldehit
Maske ve Filtreler için 3 yıl.
kullanılan imalatlar

DEPOLAMA ÖMRÜ: ELIPSE GAZ MASKESI

SERTIFIKASYON

Maske EN140 ile uyumludur: 1998
Filtreler EN14387 ile uyumludur: (R D)
EN405 (R D) ile uyumlu Bakım Gerektirmeyen maskeler
Maskeler ve filtreler CE onaylıdır.
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11

ELIPSE GENEL AMAÇLI GAZ MASKESİ ÖZELLİKLERİ
Boyutlar
Maske: 93 mm x 128 mm x 140 mm
Filtre: 48,5 x 94,5 x 60 mm
Ağırlık
Maske + Filtre: 257,7 g
Maske gövdesi: 97,6 g
Sadece filtre, her biri 83 g
Malzeme:
Maske: Medikal sınıfta TPE (Silikonsuz)
Filtreler:
• ABS kabuğa sahip etkinleştirilmiş
karbon
• Mekanik tip HESPA Sentetik ortam,
üzeri TPE dökme kalıp / kapsüllü.

Model
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Kullanım Ömrü:
Filtreler tamamen tıkanana ve
kullanıcı rahatsız hissedene kadar ya
da etkinleştirilmiş karbon tükenene ve
kullanan kişi tarafından kirletici kokusu
/ tadı hissedilene kadar kullanılabilir.
Kullanım ömrü, iş yerindeki yoğunluğa
ve etkinlik düzeyine bağlıdır. Filtreleme
seviyesi kullanım boyunca sabit kalır.
Tüm maskeler etkinleştirilmiş karbonun
kullanım ömrünü maksimum düzeye
çıkarmak amacıyla depolama için
alüminyum fermuarlı folyo poşetle
sunulur. Toz filtrelerin kullanım ömrü
aşağıdaki hazır setlerimiz kullanılarak
artabilir.

Açıklama
Kod
A1P3 Organik Gaz ve Toz için SPR338 (S/M)
Yeniden Kullanılabilir Yarım SPR503 (M/L)
Yüz Maskesi

Ambalaj
Her kutuda 10
adet

Yedek A1P3 Filtre Çifti

SPR341

Her kutuda 2
adet 6 set

B1P3 İnorganik Gaz ve Toz
için Yeniden Kullanılabilir
Yarım Yüz Maskesi

SPR425 (S/M)
SPR505 (M/L)

Her kutuda 10
adet

Yedek B1P3 Filtre Çifti

SPR426

FFA1P3 Organik Gaz ve Toz
için Bakım Gerektirmeyen
Yarım Yüz Maskesi

SPR359 (S/M)
SPR504 (M/L)

Model
6 set 2 filtre

Filtreler değiştirilemez
Önfiltre Setleri
2 tutucu ve 10 ped

Kod
SPM420

Ambalaj
Her kutuda
10 set

Her kutuda
10 set

Önfiltre Seti
20 ped

SPM421

Her kutuda
10 set

www.gvs.com

Yüksek Performanslı Gaz
filtreleri
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ELIPSE MASKE YÜKSEK PERFORMANSLI GAZ VE TOZ KOMBİNE
BÜTÜN GAZLAR İÇİN FİLTRELEME ÇEŞİTLERİ

AÇIKLAMA

Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği
diğer göz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş
açısı sunan kompakt, hafif ve esnek tasarım. Düşük solunum direnci, gaz
performansı artan ve daha uzun kullanım ömrüne sahip yeni filtreler.
Güçlendirilmiş tutma performansına sahip yeni ve geliştirilmiş kafa bandı
mandalı. Elipse 2 boyutta sunulur.

SERTIFIKASYON

KORUMA ÖZELLIKLERI

Maske EN140 ile uyumludur: 1998
Etkinleştirilmiş karbon, maksimum yüzeyde tutma verimliliği ve Filtreler EN14387 ile uyumludur: ( R D )
optimize solunum direnci için belirli bir gözenek yapısına ve boyutuna EN405 ( R D ) ile uyumlu Bakım Gerektirmeyen maskeler
sahiptir. Maskeler, bir dizi gaz, buhar, toz ve buğuya karşı koruma Maskeler ve filtreler CE onaylıdır.
için belirli iki etkinleştirilmiş karbon filtreleme elemanıyla sunulur. Bu
elemanlar tükendikten sonra yedek filtrelerle değiştirilebilir. Bu filtreler
5.000 ppm...xTLV'ye varan yoğunluktaki maddeler ile 50 TLV'ye varan
GVS iki tip Yüksek performanslı filtre sunar: Çeşitli gazların listesi tozlu ve
toz ve buğulara karşı çok çeşitli koruma sağlar.
tozsuz ortamda koruma için oluşturulmuştur.

FILTRE TÜRÜ / SINIFI
MALZEMELER

UYGULAMA SAHASI:

Koruma

Türü 			

Maske ve filtreler için kullanılan malzemeler hipo-alerjik, kokusuz, FDA
uyumlu ve lateks ya da silikon içermez.

A		
		
B		
		
E		

Kaynama noktası 65°C üzerinde olan organik 		
gazlar ve buharlart 			
İnorganik gazlar ve buharlar 			
(karbon monoksit hariç)
Sülfür dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar

-5°C +55°C

K		
Amonyak ve organik amonyak türevleri 		
			 			
		
AX		
Kaynama noktası ≤ 65 °C olan organik gazlar ve
		
buharlar. Tek bir kullanım içindir.
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SICAKLIK ARALIĞI:
DEPOLAMA ÖMRÜ: ELIPSE GAZ MASKESI

3 yıl, maske ve filtreler için.

www.gvs.com

ELIPSE MASKE YÜKSEK PERFORMANSLI GAZ ÖZELLIKLERI
Boyutlar
Maske (aktif karbon): 93 X 128 X 175
Maske (P3 Toz ile): 93 X 128 X 195
Filtre (aktif karbon): 85 x 94,5 x 45 mm
Filtre (P3 Toz ile): 90 x 94,5 x 55 mm
Ağırlık
Maske + Filtre: 320 - 374 g
Maske gövdesi: 100 g
Filtre: 110 - 137 g

Model

Malzeme:
Maske:
Medikal seviyede TPE(Silikonsuz)
Filtreler:
• ABS tutucuya sahip etkinleştirilmiş
karbon
• Mekanik tip HESPA Sentetik ortam,
üzeri TPE dökme kalıp / kapsüllü. (P3
koruması ile Kombine filtreler için).

Açıklama

Kod

Ambalaj

A1 1000 ppm'e kadar
SPR511 (S/M)
Organik Gaz ve Buharlar için SPR512 (M/L)
Yeniden Kullanılabilir Yarım
Yüz Maskesi

10 pcs. per box

A1 Yedek filtreler

SPR513

5 sets of 2 pcs.
per box

E1 Asitli Gaz ve Buharlar için
Yeniden Kullanılabilir Yarım
Yüz Maskesi

SPR514 (S/M)
SPR515 (M/L)

10 pcs. per box

E1 Yedek filtreler

SPR516

AE1 Asitli ve Organik Gaz
ve Buharlar için Yeniden
Kullanılabilir Yarım Yüz
Maskesi

SPR517 (S/M)
SPR518 (M/L)

AE1 Yedek filtreler

SPR519

Kullanım ömrü:
Filtreler tamamen tıkanan ve kullanıcı rahatsız hissedene kadar ya da etkinleştirilmiş
karbon tükenene ve kullanan kişi tarafından kirletici kokusu / tadı hissedilene kadar
kullanılabilir. Kullanım ömrü, iş yerindeki yoğunluğa ve etkinlik düzeyine bağlıdır.
Filtreleme seviyesi kullanım boyunca sabit kalır. Tüm maskeler etkinleştirilmiş
karbonun kullanım ömrünü maksimum düzeye çıkarmak amacıyla depolama için
alüminyum fermuarlı folyo poşetle sunulur. Toz elemanı genellikle diğer çeşitlerde
kullanılana göre iki kat malzemeye sahip olup daha uzun kullanım ömrü için
tasarlanmıştır.
Model

Kod
Açıklama
A2P3 5000 ppm'e kadar
SPR495 (S/M)
Organik Gaz ve Buharlar ve
SPR496 (M/L)
Toz için Yeniden Kullanılabilir
Yarım Yüz Maskesi

Ambalaj

A2P3 Yedek filtreler

5 sets of 2 pcs.
per box

SPR497

5 sets of 2 pcs.
per box

10 pcs. per box

ABEK1P3 Birden çok Gaz ve SPR490 (S/M)
Buharlar ile Toz için Yeniden SPR491 (M/L)
Kullanılabilir Yarım Yüz
Maskesi

10 pcs. per box

ABEK1P3 Yedek filtreler

SPR492

5 sets of 2 pcs.
per box

FFA2P3 (EN405) 5000
ppm'e kadar Organik Gaz
ve Buharlar ile Toz için
Yarım Yüz Maske Filtreler
değiştirilemez

SPR498 (S/M)
SPR499 (M/L)

10 pcs. per box

FFABEK1P3 (EN405) Çeşitli
Gaz ve Buharlar ile Toz
için Bakım Gerektirmeyen
Yarım Yüz Maske Filtreler
değiştirilemez

SPR493 (S/M)
SPR494 (M/L)

10 pcs. per box

5 sets of 2 pcs.
per box

ABEK1 Birden çok Gaz
ve Buharlar için Yeniden
Kullanılabilir Yarım Yüz
Maskesi

SPR487 (S/M)
SPR488 (M/L)

10 pcs. per box

ABEK1 Yedek filtreler

SPR489

5 sets of 2 pcs.
per box

www.gvs.com

10 pcs. per box
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Yeni ¾ Maske
sistemi
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ELIPSE INTEGRA KOMBİNE GÖZ VE SOLUNUM CİHAZI KORUMASI
KOMBINE GÜVENLIK

324 g!

209 g!

AÇIKLAMA

Yüze kusursuz bir şekilde uyan ve benzersiz ve yenilikçi bir kombine
koruma sunan, uyumsuzluk, buhar oluşumu risklerini azaltan kompakt,
hafif ve esnek tasarım. Kullanıcının teneffüs direncini azaltmasına olanak
tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan tam
merkezde büyük ve dönmeyen valf. Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da
ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda
kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış. Elipse Integra 2 boyutta
sunulur.

KORUMA ÖZELLIKLERI

Lens Polikarbonat olarak tasarlanmıştır ve saniyede 45 m darbelere
dayanır. Uygulanan kaplama uzun süreli dayanıklılık için piyasada
görülen (N) Sis Önleme özelliklerini ve standart (K) çizik önleme
kaplamasını karşılar. Solunum maskesi aynıdır ve mevcut Elipse Toz
ve genel amaçlı ürün çeşitleriyle uyumludur.

FILTRE TÜRÜ / SINIFI

- A1P3 (R) belirtildiği şekilde kaynama noktası > 65 derece C olan belirli
organik gazlar ve ince tozlar ile buharlara karşı kombine koruma için.
- HESPA (Yüksek Verimlilikli Sentetik Parçacık Hava Filtresi) + A1P3* (R)
> %99,95 (minimum verimlilik) Küçük yoğunluktaki organik buharların/
kokuların bertaraf edilmesi ve yüksek konfor için etkinleştirilmiş karbon
ile mevcuttur.

UYGULAMA SAHASI

MALZEMELER

Madencilik, çelikhaneler, dökümhaneler, mekanik, ilaç, çimento, cam,
seramik, kimyasal, tekstil endüstrileri. Tersaneler, pil üretimi, toksik atık Maske ve filtreler için kullanılan malzemeler hipo-alerjik, kokusuz, FDA
bertarafı, asbest elyaflarıyla, ıslah, ağır metaller (kurşun, nikel, krom), uyumlu ve lateks ya da silikon içermez.
aktif manipülasyon.

SERTIFIKASYON

SICAKLIK ARALIĞI

-5°C +55°C

Integra Mask (Koruyucu gözlükle bir arada) EN140 ile uyumludur: 1998
Integra Mask (Koruyucu gözlükle bir arada) EN166 2.F.K.N ile uyumludur.
P3 için filtreler EN143:2000/A1 P3 ( R D ) ile uyumludur
3 yıl, maske ve filtreler için, A1P3 için.
A1P3 için Gaz ve Toz kombine için filtreler EN14387 ile uyumludur
5 yıl, maske ve filtreler için, P3 için.
Integra maske ve filtreleri CE onaylıdır.

DEPOLAMA ÖMRÜ: ELIPSE

www.gvs.com
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ELIPSE INTEGRA MASKESI ÖZELLIKLERI
Boyutlar
P3 ile maske: 170 x 165 x 190 mm
A1P3 ile maske: 170 x 165 x 190 mm
Filtre A1P3 48,5 x 94,5 x 60 mm
Filtre P3 12 mm x 94 mm x 50 mm
Ağırlık
A1P3 ile maske: 324 g
P3 ile maske: 209 g
Filtre A1P3 83 g
Filtre P3 17,2 g

Model
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Malzeme:
Maske: Medikal seviyede TPE (Silikonsuz)
Koruyucu gözlük çevresi: Çizik önleme/
sis önleme için akıtmalı kaplama ile
polikarbonat.
Koruyucu gözlük hattı: Medikal seviyede
TPE (Silikonsuz)

Model

Kullanım Ömrü:
Elipse Çeşitlerinde filtreler aynıdır ve
kullanım ömrü için aynı kriterleri takip
eder.Filtreler, Yüksek Performanslı
filtreler hariç Elipse ve Integra
Çeşitlerinin her ikisini için kullanılabilir.

Açıklama
Kod
P3 Elipse Integra
SPR407 (S/M)
Sadece Toz ile uygulama için SPR406 (M/L)
maske

Ambalaj
Her kutuda 5
adet

P3 yedek filtreler

Her kutuda 2
adet 10 set

SPR316

P3 Rahatsız edici koku SPR404 (S/M)
Elipse Integra
SPR405 (M/L)
Sadece Toz ile uygulama için
maske

Her kutuda 5
adet

P3 rahatsız edici koku
yedek filtreleri

SPR336

Her kutuda 2
adet 10 set

A1P3 Elipse Integra
Organik Gazlar ve Toz ile
uygulama için maske

SPR444 (S/M)
SPR401 (M/L)

Her kutuda 5
adet

A1P3 yedek filtreler

SPR341

Her kutuda 2
adet 6 set

www.gvs.com

Açıklama
Koruyucu vizör x 10

Kod
SPM520

Ambalaj
Her kutuda 10
adet 50 set

Integra Kılıfı

SPM007

Her kutuda 5
adet

YENİ ELIPSE INTEGRA

INTEGRA EN 140 UYARINCA TEK BİR KOMBİNE SOLUNUM KORUMASI OLARAK TEST EDİLMİŞ VE
ONAYLANMIŞTIR.SABİT GÜVENLIK GÖZLÜĞÜNE SAHIP ONAYLI TEK YARIM YÜZ MASKEDİR
DAHİLİ BUHAR
ÖNLEYİCİ İŞLEM

DOĞRUDAN HAVALANDIRMA
EN 166 KOŞULLARINI
%60 AŞAN ÜSTÜN ÇIZIK
ÖNLEME

ÖN DARBE KORUMASI
45 M/SN.
KOLAY AYARLAMA

YÜKSEK GÖRÜŞ ALANI

YANAL DARBELER
45 M/SN.
DOĞRUDAN
HAVALANDIRMA
MASKEDE KIRLETICIYE
IZIN VERMEYEN
TEST EDILMIŞ TAM
SIZDIRMAZLIK

TOZDAN ORGANIK GAZA
FILTRE SEÇIM OLANAĞI
DAHA IYI UYUM
IÇIN IKI MASKE
BOYUTU •S/M •M/L

DAHA AZ BUĞU/SIS

www.gvs.com
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