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Modelo OptimAir® MM2K
Para proteção das vias respiratórias do usuário contra partículas de poeiras,
névoas, fumos, asbestos e radionuclides. A peça facial apresenta um
ventilador elétrico e deve ser utilizada com filtro mecânico Classe P3/P100.
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Nota: Este folheto contém informações
gerais sobre o Respirador OptimAir. O
equipamento somente deve ser usado
por pessoal treinado, com pleno
conhecimento de usos, aplicações e
limitações. As instruções que
acompanham o equipamento devem ser
lidas e observadas. Para mais detalhes,
consulte a MSA do Brasil.

Descrição
O Respirador Motorizado OptimAir MM 2K da MSA,
constitui-se de um equipamento leve, devido o
seu projeto com um  novo bloco de baterias de
NiMH.

Este novo conjunto de baterias de NiMH ( Níquel
Metal Hidreto) é bastante leve
(aproximadamente 350 gramas), projetado para
ser fixado ao lado do corpo do usuário, e sendo
pequeno o bastante para caber dentro do bolso. A
bateria fornece autonomia de trabalho de 8 horas.
Outro benefício é que as baterias de NiMH não
apresentam “o efeito memória” como as baterias
de NiCd. A bateria NiMH é selada, resistindo a
respingos de água e podendo ser descontaminada.

O carregador de bateria é um acessório padrão
neste equipamento, podendo recarregar uma
bateria em menos de três horas. Um diodo emissor
de luz (led), indica a condição da bateria: quando
em carga e após a carga completa.

AplicaçãoAplicaçãoAplicaçãoAplicaçãoAplicação
O projeto leve e compacto do OptimAir atende
bem Indústrias Alimentícias, Nucleares,
Laboratórios e outras com ambientes que
apresentem particulados perigosos.

Observação
Os filtros não devem ser utilizados em atmosferas
contendo gases e vapores ou Imediatamente
Perigosas à Vida e à Saúde ( IPVS), ou ainda com
menos de 18% de Oxigênio.

Informações para pedido
Referência Descrição
218256 Respirador Motorizado OptimAir MM2K
218200 Cartucho P3 (cx. com 10 pçs.)
496080 Optifilter XL, type HE (cx. com 50 pçs.)
496081 Optifilter XL, type HE (cx. com 6 pçs.)

AprAprAprAprAprooooovvvvvaçãoaçãoaçãoaçãoação
O Respirador Purificador de Ar Motorizado OptimAir
MM2K, é aprovado no DSST (Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho) conforme C.A Nº
13.036, para proteção das vias respiratórias do
usuário contra Poeiras, Névoas, Asbestos e
Radionuclides.


