
MADE IN SWEDEN

Tiki medical – revolutionaire hulpmiddelen voor  
bescherming van de luchtwegen
Tiki medical is speciaal ontworpen voor medisch gebruik en heeft 
een hoog comfort- en veiligheidsniveau.
Het is een van de meest geavanceerde veiligheidsproducten op 
de markt, maar voor de gebruiker ook een van de makkelijkst te 
gebruiken producten. Het masker heeft een in- en uitademfilter, is 
volautomatisch en past de luchtstroom aan, aan de behoefte van 
de gebruiker. Tiki heeft ingebouwde verlichting en is gecertificeerd 
volgens EN 12942 TM3P, de hoogste beschermingsklasse voor 
luchtzuiverende ademhalingstoestellen (PAPR).

 

 

 

 

Beschermingscertificaten  EN 12942-klasse TM3P, APF 40, NPF

Batterijduur  Interne batterij – tot 2,5 uur

 Externe batterij – tot 10 uur

Oplaadtijd  Interne batterij – circa 1 uur

 Externe batterij – circa 2,5 uur

Batterijtype en levensduur  Lipo-batterij met een levensduur van minimaal 1.000 oplaadcycli

 (circa 20% capaciteitsverlies na 1.000 cycli)

Bedrijfstemperatuur  -10°C tot +50°C

Drukgevoeligheid  < 0,2 mB

Waarschuwingstijd batterij  > 15 min. (normale omstandigheden)

Waarschuwingsalarm batterij  Elke 5 seconden een knipperende rode led en een pieptoon

Minimaal luchtdebiet  200 l/min

Minimaal filterdebiet  100 l/min

Druktrigger  ≤2 millibar

Drukalarm  Elke seconde twee knipperende rode leds en pieptonen

Specificaties batterijlading  Ingang 100-240 V AC, uitgang 0,7 A

Gewicht en materiaal masker  Klein 92 g, medium 102 g, groot 112 g, PET, TPE

Gewicht en materiaal blazer  165 g, ABS, elektronica en lipo-batterij

Gewicht en materiaal filter  70 g, ABS-plastic en HEPA-glasvezel

Gewicht en materiaal hoofdbanden  33 g, katoen en elastaan

Gewicht externe batterij  200 g

Gewicht batterijkabel  48 g

Totaal gewicht (excl. ext. bat.)  Klein 430 g, medium 440 g, groot 450 g

Kalibratie  Elektronische kalibratie door twee knoppen 5 seconden in te drukken, 
 geen externe apparatuur nodig

Opslagomstandigheden  Langetermijnopslag (> 6 maanden): 17°C tot 28°C bij < 60% RLv

 Middellangetermijnopslag (1–6 maanden): 0°C tot 38°C

 Kortetermijnopslag (< 1 maand): -20°C tot 40°C bij < 30% RLv

Garantie  12 maanden of 2.000 uur op de blaasunit bij voorlegging van
 het aankoopbewijs. Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige garantie.
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