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Maski Tiki start są jednymi z najbardziej zaawan-
sowanych produktów zabezpieczających obec-
nych na rynku. Opracowane zostały w Szwecji 
na potrzeby personelu pracującego w środowi-
skach niebezpiecznych. 
Dmuchawa automatycznie reguluje natężenie 
strumienia przepływu powietrza w zależności od 

zapotrzebowania użytkownika i ułatwia oddy-
chanie nawet w dłuższych okresach. Maska Tiki 
ma wbudowane diody LED i jest certyfikowana 
zgodnie z najwyższą klasą bezpieczeństwa dla 
sprzętu oczyszczającego ze wspomaganiem 
przepływu powietrza (PAPR), EN 12942 TM3P.

Ochrona i prostota konstrukcji

Tiki start

Zestaw startowy Tiki
Zestaw ten zawiera wszystko, co jest niezbędne, aby zacząć korzystać 
ze sprzętu ochronnego Tiki. Maskę, paski przytrzymujące, filtr P3, zespół 
dmuchawy z akumulatorem wewnętrznym, ładowarką i użyteczną miękką 
torbą. Dostępne są trzy różne rozmiary masek: S, M i L.

1050-51 TikiSTART Mała 

1050-52 TikiSTART Średnia 

1050-53 TikiSTART Duża

TikiMULTI
To jest najlepszy wybór w przypadku więcej niż jednego użytkownika. 
Zestaw TikiMULTI jest dostarczany w walizce, zawierającej dwa 
akumulatory zewnętrzne, zespół dmuchawy bez akumulatora 
wewnętrznego (zespół jest o 40 g lżejszy) ładowarkę podłączaną do 
gniazdka ściennego oraz ładowarkę samochodową. 
Można dodać zestaw TikiUSER dla każdego 
użytkownika zawierający wybór masek w rozmiarze 
osobistym, paski przytrzymujące, filtr P3 i miękką torbę.

1107-51 TikiMULTI 

1073-52 TikiUSER Średnia 

1073-53 TikiUSER Duża

TikiPRO
Jest to najlepszy wybór dla profesjonalnego użytkownika pracującego 
z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej na co dzień. Cały sprzęt 
dostarczany jest w walizce, w której mieści się również więcej masek. 
Zestaw zawiera maskę, paski przytrzymujące, filtr P3, zespół dmuchawy z 
akumulatorem wewnętrznym, uszczelkę złącza gwintowego, ładowarkę i 
akumulator zewnętrzny. 

1113-52 TikiPRO Średnia 

1113-53 TikiPRO Duża
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Części zamienne

Akcesoria

Zestaw akumulatora zewnętrznego 
TikiEXTERN
Zestaw z akumulatorem zewnętrznym, ła-
dowarką oraz kablem ładowarki. Ten aku-
mulator zewnętrzny ma wysoką pojem-
ność. Jest wyposażony również w klamrę 
do dogodnego mocowania na pasku.

1007-51 Akumulator zewnętrzny i ładowarka

Paski przytrzymujące TikiHARNESS 
opakowanie 5 szt.
Miękkie paski przytrzymujące, 
pozwalające utrzymać maskę na miejscu. 

1012 -51 Paski przytrzymujące 5 szt.

Maski TikiMASK opakowanie 5 szt.
Maski na wymianę.

1010-51 opakowanie 5 szt. masek S 

1010-52 opakowanie 5 szt. masek M 

1010-53 opakowanie 5 szt. masek L

Zestaw TikiUSER
Maska, paski przytrzymujące, filtr i miękka 
torba. Rozmiary masek: średni lub duży.

1073-52 Średnia 

1073-53 Duża

Filtr TikiFILTER
Wymienne filtry cząstek stałych P3.

1005-51 filtry cząstek stałych P3 2 szt. 

1005-52 filtry cząstek stałych P3 120 szt. 

1005-53 filtry cząstek stałych P3 2x30 szt.

Ładowarka TikiCAR
Ładowarka samochodowa na 
napięcie 12-24V 

1080-51 Ładowarka samochodowa

Ładowarka TikiCHARGER
Ładowarka podłączana do gniazdek 
prądu przemiennego (AC) 

1013-53 Ładowarka

Uchwyt na okulary
Uchwyt służący do umocowania wewnątrz 
maski okularów typu „flip-up”. 

1120-51 Uchwyt Tiki do mocowania okularów

Uszczelka złącza gwintowego
Uszczelnia otwór znajdujący się w 
masce po lewej stronie, przeznaczony 
do podłączenia akumulatora 
zewnętrznego. 

1121-52 Uszczelka złącza gwintowego Tiki
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Maska Tiki ma zasilanie akumulatorowe z akumulatorem 
wewnętrznym, który wystarcza na 1–2,5 godziny pracy w 
zależności od obciążenia. Jako wyposażenie dodatkowe 
dostępny jest akumulator zewnętrzny o większej 
pojemności. Zespół dmuchawy wyposażony jest w 
oświetlenie LED, które ułatwia pracę w ciemności.

Łatwa w użyciu maska wykonana jest 
z tworzyw sztucznych PET-G oraz 
TPE i charakteryzuje się całkowicie 
nieprzesłoniętą widocznością. Doskonała 
widoczność ułatwia komunikację, 
ponieważ pozwala widzieć oczy i mimikę 
twarzy współpracowników.
Podczas noszenia maski również 
korzystanie z telefonu nie sprawia 
trudności.

Wytrzymałe paski 
przetrzymujące o miękkiej i 
lekkiej konstrukcji, zapewniają 
optymalny komfort.

Filtr cząstek stałych chroni przed 
wszystkimi rodzajami zanieczyszczeń w 
postaci cząstek stałych (P3). Wymiana 
zarówno filtra jak i maski jest szybka i łatwa. 
Filtr ma kształt kwadratowy, co pozwala 
uzyskać maksymalną powierzchnię 
filtracyjną i długotrwałą żywotność.

Dmuchawa z akumulatorem 
zewnętrznym, w zależności od 
obciążenia, może pracować przez 
6 do 10 godzin.

Zespół dmuchawy reguluje 
obroty dmuchawy w zależności 
od ilości powietrza potrzebnego 
do utrzymania nadciśnienia w 
ochronnym aparacie oddechowym. 
Niektóre z zalet tego rozwiązania 
to zwiększony komfort, dłuższa 
żywotność akumulatora oraz filtra i 
ciszej pracująca dmuchawa. 

Maska Tiki jest innowacyjnym ochronnym aparatem oddechowym, przeznaczonym do stosowania w wymagających warunkach, w których istnieje potrzeba ochrony 
przed unoszącymi się w powietrzu cząsteczkami oraz bakteriami. Dmuchawa automatycznie reguluje natężenie strumienia przepływu powietrza w zależności od 
zapotrzebowania użytkownika. Wyprodukowano w Szwecji

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9 
SE-19740 40 Bro
SZWECJA

+46(0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikisafety.com
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