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SPECIFICATIES
AAnblAASSySTEEm lIThIum-Ion bATTErIj En bEhuIzIng

Type Impactbestendig ABS Type Lithium-ion herlaadbaar

Filters 3xEN 148-1 schroefdraadverbinding Spanning 7,2 V

lengte luchtslang 840 mm optie 970 mm bedrijfsduur 8-13 uur

Aansluiting
EN148-1 bajonetsluiting/
schroefdraadverbinding 

oplaadtijd 8 uur 

gewicht 410 g omkasting Impactbestendig ABS

Afmetingen 145 x 112 x 93 mm gewicht 510 g 

Afmetingen 105 x 80 x 78 mm 

unIvErSElE bATTErIjlAdEr drAAgTAS mET voErIng vAn voorgEvormd SChuIm

Type Volautomatisch materiaal Polypropyleen

Primaire spanning 110-220 V/50-60 Hz Afmetingen 380 x 330 x 132 mm

Secundaire  
spanning

4,8 V/7,2 V

gewicht 270 g 

Afmetingen 108 x 67 x 36 mm

TEChnISChE gEgEvEnS

goedkeuringen EN12941 (TH1-TH2-TH3) / EN12942* (TM2-TM3) / CE 0194

Type filters/bescherming Deeltjes enkel en combinatie deeltjes, gas en damp

gewicht van het apparaat (zonder filters en luchtslang) 1,05 kg

luchtstroom
Minimaal 170 l/min, automatische verstelling conform  
EN-vereisten

maximale vochtigheid < 80%

Temperatuurbereik in gebruik en opgeslagen -10°C / +50°C

oplaadtemperatuur (batterij) 0°C / +30°C

Leid ze naar veiligheid – Bouw een duurzame veiligheidscultuur op via uitgebreide opleidingsmogelijkheden, innovatieve technologieën en 
comfortabele producten die uitstekende prestaties leveren. Honeywell Safety Products is de ideale partner om een veiligheidscultuur in te voeren 
waar werknemers zelf veilige keuzes maken. 

1  Selecteer uw Compact Air® 200 kit
versie met kap en lashelm - A150401 - Compact Air® 200 bajonetkit: aanblaasunit, lithium-ion batterij  
en behuizing, universele batterijlader, riem met comfortkussen, luchtslang voor kappen (840 mm lang), 
luchtstroomindicator en draagtas met voering van voorgevormd schuim.

versie met masker - A150400 - Compact Air® 200 din schroefdraadkit*: aanblaasunit, lithium-ion batterij  
en behuizing, universele batterijlader, riem met comfortkussen, luchtslang voor maskers (970 mm lang), 
luchtstroomindicator en draagtas met voering van voorgevormd schuim.

2  Selecteer uw gezichtsbescherming 
Kap lashelm masker

voor de keuze van kap, lashelm of masker kunt u de configuratietabel in dit document raadplegen.

3   Selecteer uw filter

FILTERS GECERTIFICEERD vooR GEbRuIk MET CoMPACT AIR® 200
P3 A2P3 R SL Ab2P3 R SL AbEk2P3 R SL AbEk2HgP3 R SL

1786000 of A168091 1783010 of A168099* 1783040 of A168103* 1784000 of A168104* 1785019 of A168112*

raadpleeg de configuratietabel in dit document.

4   Selecteer uw onderdelen en optionele accessoires 
A160712 Afdichtingsringen - 10 st. A161370 Luchtslang voor bajonetkit, 840 mm lang

CA222Eu Lithium-ion batterij en behuizing A161356 Luchtslang voor bajonetkit, 970 mm lang

CA231Eu Universele batterijlader A161378 Luchtslang, DIN*

A160696 Riem en comfortkussen A160531 Luchtstroomaanwijzer 

A160723 Comfortkussen A160368 Draagtas met voering van voorgevormd schuim

A160684 Decontaminatieriem in PVC A161301-10 Slanghoes Tyvek® -10 st.

A160727 Decontaminatiecomfortkussen in PVC

Eén toestel voor alles!

bestelling van uw Compact Air® 200 
aanblaasfiltersysteem kit

Compact Air® 200 Series - een vereenvoudigd selectieproces voor de uitrusting:
om een volledig aanblaasfiltersysteem te kiezen, moet u slechts drie 
onderdelen kiezen: een kit (te gebruiken met kappen/lashelmen of maskers), 
de kap of masker en de filters. Er zijn optionele onderdelen en accessoires 
beschikbaar indien nodig, zoals langere luchtslangen en speciale riemen voor 
gemakkelijke decontaminatie.

het volledige Compact Air® 200  
systeem omvat: 

aanblaassysteem, lithium-ion batterij 
en behuizing, universele batterijlader, 
riem met comfortkussen, luchtslang, 
luchtstroomaanwijzer en draagtas met 
voering van voorgevormd schuim.
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Compact Air® 200 Series Aanblaasfiltersysteem
“No Worry, No Guesswork” *

VEILIGHEID, COMFORT, FLEXIBILITEIT

Aanblaasfiltersysteem

*EN-certificatie aangevraagd.

*EN-certificatie aangevraagd.

Voor alle vermelde standaarden zonder datum, zie de recentste versie.

*Geen zorgen, Geen giswerk



        

Compact Air® 200 Series Aanblaasfiltersysteem

gebruikt een drievoudig alarmsysteem (hoorbaar, 
zichtbaar en vibratie). wanneer de batterij nog slechts 
10% lading heeft, waarschuwt het alarmsysteem de 
gebruiker, waarbij het geluidsalarm continu 
weerklinkt wanneer de batterijlading tot 5% is gezakt. 
het alarm gaat ook af wanneer de filters (P3-
filtercomponenten) geblokkeerd of verstopt raken.

I  Het geluidsalarm is bij de luchtslang gesitueerd, zodat 
het ook in lawaaierige omgevingen kan worden 
gehoord.

I  Daarnaast wordt een trilalarm geactiveerd, dat ook  
door dikke kleding heen vloeibaar is, zodat zelfs werkers  
met gehoorproblemen of die in extreem lawaaierige 
omgevingen werken, worden gewaarschuwd bij een lage 
batterijlading of verstopte filters (P3-filtercomponenten).

I  Het derde alarm, ten slotte, is een LED die de werker 
meldt wanneer de batterij op raakt of de P3-
filtercomponenten moeten worden ververst.

het alarm gaat af in drie situaties:

het Compact Air® 200 Series Aanblaasfiltersysteem is makkelijk te gebruiken. 
hij omvat een drievoudig alarm, dat u op tijd waarschuwt, zodat u zo lang 
mogelijk kunt blijven werken zonder te moeten raden wanneer de batterij 
moet worden opgeladen of de filters moeten worden vernieuwd.

verhoogde veiligheid

Flexibiliteit 

www.honeywellsafety.com www.honeywellsafety.comwww.honeywellsafety.com

ALARMCRITERIuM HooRbAAR ALARM TRILALARM ZICHTbAAR ALARM

10% batterijlading 
over

Vier pieptonen iedere  
30 seconden

Trilling gedurende vier 
seconden bij intervallen 

van 30 seconden

CHECK BATTERY  
(Controleer batterij) 
De LED verandert  
van groen in rood

5% batterijlading over
Aangehouden 

pieptoon tot de batterij 
leeg is

-
CHECK BATTERY  

(Controleer batterij) 
LED blijft rood

Geblokkeerde of 
verstopte filters (P3-
filtercomponenten)

Aangehouden 
pieptonen

Trilling gedurende 
drie seconden 

bij intervallen van  
10 seconden

CHECK FILTER  
(Controleer filter) 
De LED verandert  
van groen in rood

lichte lithium-ion batterij 

I De lichte batterij biedt een hoger comfort gedurende een langere bedrijfsduur.
I  Door het ontbreken van het “geheugeneffect” hoeft de gebruiker de batterij niet leeg te 

maken alvorens op te laden. 
I  De batterij biedt minimaal acht uur gebruiksduur, afhankelijk van het filter en de concentratie 

van de vervuiling.

de luchtstroom wordt automatisch aangepast aan de En-vereisten 

I  Ongeacht de mate van filterverzadiging of de batterijlading, u beschikt altijd over de juiste 
luchtstroom. Deze luchtstroom wordt elektronisch constant gehouden op 170 L/PM.  
Bij andere PAPR-bescherming zonder sensorgestuurde aanpassing kan de luchtstroom 
afnemen wanneer de filters verzadigd raken.

de intelligente lader laadt de batterij op in circa acht uur en voorkomt overlading 

I  U kunt de batterij rustig 's nachts laten laden, of gedurende het weekend - hij zal niet 
beschadigd raken.

Comfort en prestaties

*EN-certificatie aangevraagd.  (1) De keuze tussen twee referenties van filters hangt af van het land van productie.

In gebruik In alarmtoestand

Eén toestel voor maskers, losse kappen of lashelmen

I  De Compact Air® 200 past zich aan aan de voorkeuren van de 
werkers. Hij biedt de nodige flexibiliteit voor onderaannemers en 
opdrachten over diverse vestigingen met wisselende behoeften.

ruime keuze van kappen en gezichtsbeschermingen  
(16 modellen) 

I  De kappen, lashelmen en maskers kunnen worden gebruikt in 
uiteenlopende werkomgevingen (laswerk, chemie, automobiel enz.).

Keuze uit nylon of PvC decontaminatieriem en comfortkussen

I  De lichte nylon riem biedt een maximaal comfort. De PVC-riem en 
comfortkussen worden gebruikt in gevallen waar een vlotte en 
betrouwbare decontaminatie van essentieel belang is.

FILTERS GECERTIFICEERD MET CoMPACT AIR® 200 *(1)

HooFDbESCHERMINGEN
P3 A2P3 R SL Ab2P3 R SL AbEk2P3 R SL AbEk2HgP3 R SL

1786000 of A168091 1783010 of A168099* 1783040 of A168103* 1784000 of A168104* 1785019 of A168112*
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PRIMAIR - vl  
Ref. A114110 TH2 TH2 TH2 TH2 _

koLIbRI - vl  
Ref. A114102 TH1 TH1 TH1 TH1  _

JuNIoR A - vl  
Ref. A114106 TH1 TH1 TH1 TH1  _

JuNIoR A Combi - vl  
Ref. A114300 * * * * _

JuNIoR b - vl 
Ref. A114400
JuNIoR b Combi - vl (PU) 
Ref. A114200
JuNIoR b Combi - vl (Neoprene) 
Ref. A114201

TH3 TH3 TH3 TH3 TH3

PRIMAIR PLuS - vl 
Ref. PA111EU
PRIMAIR PLuS - vl 
Ref. PA121EU

TH3 TH3 TH3 TH3 TH3

EuRoMASkI - vl  
Ref. A114703 TH2 TH2 TH2 TH2  _ 

TIGERHooD 90X110 - vl  
Ref. A114725 * * * * _

TIGERHooD 50X108 - vl  
Ref. A114728 * * * * _

PRIMAIR FM Eo1 
Ref. PA231EO1 * * * * _

M
AS

kE
RS

N5400 
Ref. N65754201, Ref. N65754301 * * * * _

PANoRAMASquE
Ref. 1710394 * * * * _

oPTIFIT  
Ref. 1715011, Ref. 1715021 * * * * *

HALF MASk N7700  
Ref. N65770015, Ref. N65770016 * * * * _
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