
MADE IN SWEDEN

Tiki medical – revolucionāra elpošanas 
aizsardzība aprīkojums.
Tiki medical ir paredzēts īpaši medicīniskai lietošanai, ar augstu 
komfortu un drošību.
Tas ir viens no vismodernākajiem drošības produktiem tirgū, 
taču lietotājam tas ir viens no vienkāršāk lietojamajiem. Maska 
ar gan inhalācijas, gan izelpas filtru ir pilnībā automātiska un 
pielāgo gaisa plūsmu pēc lietotāja nepieciešamības, Tiki ir 
iebūvēts apgaismojums un tā ir sertificēta augstākajai gaisa at-
tīrīšanas respiratoru (PAPR) aizsardzības klasei, EN 12942 TM3P.

 

 

 

 

Aizsardzības sertifikāti  EN 12942 Klase TM3P, APF 40, NPF

Bateriju kalpošanas ilgums  Iekšējā baterija – līdz 2,5 stundām

 Ārējā baterija – līdz 10 stundām

Uzlādes laiks  Iekšējā baterija – vidēji 1 stunda

 Ārējā baterija – vidēji 2,5 stundas

Baterijas veids un kalpošanas laiks  LiPo baterija ar minimālo kalpošanas laiku līdz 1000 uzlādes reizēm

 (vidēji 20% kapacitātes zudums pēc 1000 uzlādes reizēm)

Darba temperatūra  -10 līdz +50°C

Spiediena jutība  <0,2 MB

Baterijas brīdinājuma laiks  >15 min (normālos apstākļos)

Baterijas brīdinājuma signāls  Mirgo viens sarkans LED gaismas signāls un ik pēc 5 sekundēm dzirdami pīkstieni

Minimālais brīvās plūsmas gaiss  200 L/min

Minimālā filtra brīvā plūsma  100 L/min

Spiediena robeža  ≤2 millibar

Spiediena signāls  Mirgo divi sarkani LED gaismas signāli un ik pēc 1 sekundes dzirdami pīkstieni

Baterijas uzlādes parametri  Ievade 100–240 V AC Izvade 0,7 A

Maskas svars un materiāls  Mazs 92 g, Vidējs 102 g, Liels 112 g, PET, TPE

Ventilatora svars un materiāls  165 g, ABS, elektroniskā un LiPo baterija

Filtra svars un materiāls  70 g, ABS plastika un HEPA stikla šķiedra

Lences svars un materiāls  33 g, kokvilna un elastāns

Ārējās baterijas svars  200 g

Baterijas kabeļa svars  48 g

Kopējais svars  Mazs 430 g, Vidējs 440 g, Liels 450 g

Kalibrēšana  Piespiest un turēt divas pogas 5 sekundes elektroniskai kalibrēšanai, papildus 
aprīkojums nav nepieciešams

Uzglabāšanas nosacījumi  Ilgtermiņa uzglabāšana (>6 mēneši): No 17°C līdz 28°C pie <60% relatīvā mitruma (RH)

 Vidēji ilga uzglabāšana (1–6 mēneši): no -0°C līdz +38°C

 Īstermiņa uzglabāšana (<1 mēnesi): no -20°C līdz 40°C pie <30% RH

Garantija  12 mēneši vai 2000 stundas ventilatora blokā, uzrādot kvīti. Skatīt pilnu garantiju 
lietošanas instrukcijā.
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