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1. El kitabının kapsamı

Bu kılavuz, Clemco Apollo 100 Tedarik Edilen Hava Maskesinin güvenli çalışması için kurulum, 
çalıştırma, bakım, yedek parçalar ve önemli uyarıları içerir.
Ekipmanı kurmadan veya çalıştırmadan önce el kitabının tamamını okuyun.

Apollo Maske ile birlikte aşağıdaki ek donanımlar kullanılabilir:

AÇIKLAMA Bölüm - NO

Hava Filtresi CPF - 20  or  CPF - 80 

03580 respective 

03527 

Karbon Monoksit Alarmı 03590 

Bu ilave ekipmanların basınçlı hava beslemesi ile basınçlı hava besleme hortumu arasına monte 

edilmesi gerekir.

2. Uygulamalar ve Sınırlamalar
2.1. Genel açıklama
Apollo 100 CE özel olarak geliştirilmiş ve patlatma için onaylanmıştır. (MSHA - NIOSH ve EN 271) 
Aşağıdaki Uyarılar ve Sınırlamalar izlenmelidir:
- Verilen hava EN 12021'e uygun olmalıdır.
- Apollo 100 CE, örneğin; kaynak veya boya.
-Sadece, yaşam ve sağlık için yakın bir tehlike arz etmeyen atmosferlerde kullanım için ve

   % 19,5'lik minimum oksijen hacmi içerir.

- Yanıcı ortamlarda kullanılamaz.

- Bu ürünün saf oksijenle veya oksijenle zenginleştirilmiş havayla kullanılması yasaktır. 

- Apollo 100CE, kullanıcının başını ve boynunu, neden olduğu çarpma ve aşınmaya karşı korur

   aşındırıcı ribaunt.

- Kask, kafanın normal düşey veya biraz eğik duruşu için uygundur. Gibi zorla duruşlarda 

  Yatarken yatay duruş, hava göstergesi çalışmaz.

- Kask -6 ° - 40 ° C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir.

- Ürün 4 ° C sıcaklıkta kullanılırsa, oluşmaması için su içeriği azaltılmalıdır. 

   ürünün donması.

- Verilen havanın 3 ila 8 bar arasında olması gerekir. Bu basıncı sağlamak için kullanabilirsiniz 

   Entegre basınç regülatörüne sahip Hava Filtresi CPF 20 (Parça No: 03580 D).

- En yüksek iş oranı sırasında en yüksek soluma havası gereksinimi olduğu anda, 

kask görünebilir.
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2.2 ZEHİRLİ TOZ ZEHİRLENMESİ

Tip 1 ve Tip 2 operatör güvenliği kıyafetleri için EN ISO 14877: 2002 (D) 'ye göre aşağıdakiler 
geçerlidir:

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) tarafından yapılan son araştırmalar, korunmasız 

aşındırıcı patlatma operatörleri ve aşındırıcı patlayıcı çevresinde kurşun içeren toza maruz 

kalabilecek diğer personel için potansiyel kurşun zehirlenmesi riskleri keşfetti.

Bu kurşun zehirli toz, öncelikle kurşun içeren boyaların çıkarılmasının bir sonucudur.

Yaşam ve sağlık için tehlike ayrıca ağır metal, asbest veya diğer toksik madde tozu içeren 

renklerden de kaynaklanabilir. Kurşun zehirlenmesi ölüme neden olabilir. Maksimum zemin seviyesi 

derişimi TRGS 900 ila 0,1 mg / m3 arasında bildirilmiştir.

Bu nedenle, Patlatma Yüklenicisinin, hangi boyayı çıkarması gerektiğine karar vermesi çok 

önemlidir. Gerekirse, o zaman bu malzemelerden biriyle birlikte kullanılan bir kask veya ilave bir 

Hava Maskesi kullanmak zorundadır.

Kumlama Maskesi Apollo 100CE, bu tür zehirli bir ortamda herhangi bir kısıtlama olmaksızın EN 
ISO 14877: 2002 (D) 'ye göre operatör güvenliği kıyafeti Tip 3 ile herhangi bir kombinasyon 
halinde kullanılabilir.

2.3 Kulak Koruması

Bu ekipmanı kullanırken daima uygun şekilde takılmış kulak tıkacı kullanın.

3. AÇIKLAMA

Bir maskeden asgari sürüm için ana bileşenler şunlardır:

 Pelerin takma kayışı, süspansiyon ve uyarlanmış pelerinli kask

 Solunum havası hortumu (uzunluk = yaklaşık 700mm)

 Hızlı bağlantı borusu rakorlu (dişi) solunum havası besleme hortumu (uzunluk = 10M)

 hava kontrol valfi
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4. HAZIRLIK

Lütfen kontrol ediniz, aşağıdaki bileşenleri hazırlayınız:

(1) Kask Süspansiyonunu Ayarlayın- Pelerini çıkarın (bkz. 8.4)

- Kaskı süspansiyondan çıkarın ve ayarlayın (bkz. 7.2)

(2) Lens sisteminin 

yerinde olduğunu 

kontrol edin

- İç lens (Değiştirme bkz. 8.1) - Dış 

Lens (Değiştirme bkz. 8.2)

- 3 delikli kapak Lensi (Değiştirme bkz. 8.2)

Solunum cihazı takımı asla sabit iç lens, dış lens ve kapak lensi 

olmadan kullanılmamalıdır!

(3) Kemer Kayışı hava kontrol vanasına takın.
( 
4) Solunum Hortumu - Solunum borusu grubunun kaplini

kaskın arkasında hava giriş bağlantısı.

- Hava kontrol vanasının diğer tarafı.

Solunum aletini taşımak için kalıplı tutma sapı kullanın. Solunum 

hortumunu asla solunum hortumundan tutmayınız, taşımayınız veya 

asmayınız!

Maskenin bu şekilde yanlış kullanılması hortuma zarar verebilir!
(5) Hava Beslemesi Hortumu - Hava besleme hortumunu takmak için hızlı bağlantı borusunu kullanın

Hava kontrol vanasına.

- Hava besleme hortumunun diğer ucu

Hava Filtresi CPF - 20 ilgili CPF - 80 (birden fazla Blaster)

5. HAVA BESLEME
Bu solunum sistemine hava beslemesi, kullanıcının güvenliği için kritik bir bileşendir ve bu 
teslimat kapsamında değildir. Bu bölümü dikkatle okuyun. Kötü kalitede hava, kullanıcının ciddi 
şekilde yaralanmasına veya ölmesine neden olur. (bakınız 2.2)
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5.1 Hava Kalitesi

Solunum cihazına verilen havanın kalitesi, kullanıcının güvenliği için son derece önemlidir. Oksijen, 

asetilen veya azot gibi diğer gaz hatlarına yanlışlıkla bağlanmasını önlemek için özel dikkat 

gösterilmelidir.

Solunum havası hattını asla gaz ve partikül kirliliği için test edilmemiş bir hava kaynağına 
bağlamayın.
Piston tipini, yağ banyosunu ve havanın solunması için kompresörleri kullanmayın. Bu 
kompresörler tehlikeli seviyelerde karbon monoksit üretebilir.
Solunum havasında kabul edilemez seviyelerde karbonmonoksit (CO) veya diğer gazların 
bulunması kullanıcının ölümüne neden olabilir.
Solunum havası sadece aşağıdaki koşullarda kullanılmalıdır:

- Solunum cihazını beslemek için kullanılan solunum havası solunabilir hava olmalıdır ve buna izin 
verilmezyüzde 19,5'ten az oksijen içermesi.

 Solunum cihazını kullanmadan önce, kullanıcı el kitabını ve tüm talimatları, etiketleri ve

basınçlı hava kaynağı ile ilgili uyarılar. Kompresör üreticisinin tüm açıklamalarına ve 

uyarılarına özellikle dikkat edin.

 Yağla yağlanmış bir kompresör kullanılıyorsa, yüksek sıcaklık alarmı veya

karbon monoksit (CO) alarmı veya her ikisi de. Sadece yüksek sıcaklık alarmı kullanılırsa, 

kompresörden gelen hava karbon monoksit varlığı açısından sık sık test edilmelidir.

Kullanıcı, solunum havasının, kompresörün, karbon monoksit alarm sisteminin, Hava 

Filtresinin ve cihazların aşınmasının kontrolünden sorumludur. Sıcak veya düzgün bir şekilde 

korunmamış bir kompresör karbon monoksit veya kötü koku verebilir. için

iyi bir solunum havası kalitesi sağlamak için karbon monoksiti çıkarmak veya dönüştürmek için 

sistemleri de kullanabilirsiniz. Havadaki maksimum CO2 konsantrasyonunun 10 ppm olmasına 

izin verilir

(1.000.000 başına parçacıklar)
 Hava kompresörü tipine bakılmaksızın, kirleticileri önlemek için önlemler alınmalıdır

kompresör girişinden girmekten. Kompresör girişi, motor egzozunda ve herhangi bir yanma 

formunda bulunan karbon monoksit de dahil olmak üzere tüm toksik kirletici kaynaklardan 

uzağa yerleştirilmelidir. Kompresör girişinin yakınında hiçbir araca izin verilmemelidir. .

 Yukarıda açıklanan önlemler taşınabilir kompresörler için de geçerlidir. Ek olarak, durumda

motorlu kompresörlerde, motor egzoz gazlarının kompresörün hava girişine girmesini önlemek 

için önlemler alınmalıdır. Kompresör motor egzozu, kompresör hava girişinden güvenli bir 

şekilde rüzgarın olduğu bir yere borulanmalıdır. Kompresörler tasarım ve işletimde farklılık 

gösterebilir.
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CPF-20 Filtresi (parça No 03550) gibi monte edilmiş bir Hava Filtresi birbirine bağlanmalı ve

kötü kokuları, yağ suyunu, yoğuşan suyu, borulardan paslanmayı ve diğer içerikleri 

süzmek için düzenli tutulur.

5.2 Hava - Hacim Hızı, Basınç ve Hortum Uzunluğu
Nefes almak için yeterli oksijene sahip olmak için bir patlayıcıdan ihtiyaç duyulan hava miktarı
160l / dak ve 200l / dak.
Bu minimum miktar, hacim göstergesinin açık olduğundan emin olur; bu, bayrağın çekildiği anlamına 
gelir.

Hava Filtresi ve Kontrol Vanası arasındaki Besleme Hortumu olarak yalnızca Güvenlik Onaylı CE 
onaylı Hortumlar kullanabilirsiniz. Bölüm 11 - Yedek Parçalar)

Filtre ve Kontrol vanası arasındaki maksimum hortum uzunluğu 40 m olabilir. Gerekirse

daha uzun hortumlar kullanın, uygun önlemleri almak için üreticiye başvurmalısınız.

Besleme Hortumu'ndaki maksimum basınç 8 bar'dır.

6. OPERASYON

Ameliyattan önce kask, solunum borusu, hava besleme hortumu, hava giriş kapları ve fittingleri 
iyice kontrol edilmeli ve tüm toz ve döküntülerden temizlenmelidir. Ayrıca kask 
süspansiyonunu kontrol edin ve gerekirse ayarlayın (bkz. Bölüm 6.2 - Ayarlar).

İşleme başlamadan önce aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

(1) Çalışma - Kompresörü çalıştır

- Hava besleme hattına basınç vermek için servis valfini 

açın
2) Hava basıncını kontrol edin - Gaz maskesi takılıyken basınç ayarlanmalıdır

3) Güvenliği kontrol et - Tüm güvenliği ve birlikte kullanılan solunum ekipmanını kontrol edin

üretici tarafından önerildiği şekilde solunum cihazı ile birlikte.
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(4) Hava besleme hortumunu 
kontrol edin - Hava besleme hortumlarını ve bağlantılarını kontrol edin.

- sızdırmazlık ve - sızıntılar

(5) Maskeyi takın - Solunum maskesini takınız (aşındırıcı maddenin içeri girmesini 

önlemek için mümkün olduğunca dik tutunuz.)

- Örgü manşeti iç yakanın üzerine rahatça oturacak şekilde yerleştirin. 

Yaka, kaskın içine giren tozun önlenmesine yardımcı olur. Gömlek 

yakalarının veya diğer maddelerin, manşonun kullanıcının boynuna 

sağladığı alana müdahale etmesine izin vermeyin.

- Pili tamamen uzatmak için pelerin aşağı çekin ve her iki taraftaki 

kayışları kolların altına bağlayın.

- Kayışı ve kontrol vanasını pelerin üzerine yerleştirin, kayışı bel 

çevresine bağlayın ve ayar sürgüsünü kullanarak sıkın.

7. AYARLAR
Kontrol Vanası yeni (Bölüm No: 100074)

Resim 1a) Hava Kontrol Vanası yeni

Clemco’nun Hava Kontrol Vanası, kullanıcının verilen hava maskesini takarken solunum hacmini 

arttırmasını veya azaltmasını sağlar. Düzenlemek için yandaki düğmeyi çevirmek zorunda.

Hava Kaynağına doğru şekilde bağlanırsa, Vana 150l / dak ila 400l / dak arasında solunum havası 

düzenlemesine izin verir
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7.1 Kask Süspansiyonunun Ayarlanması ve Değiştirilmesi

Şekil 2 Süspansiyon Parçaları

Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

(1) Pelerin'i çıkarın - Velcro bağlantıyı açın

- Pelerin ucunu oyuğa kadar itin

- Ucu dışarı çekin ve çıkartılana kadar burun tutucudan dışarı doğru 

itintamamen (bkz. bölüm 8.4)

(2) Süspansiyon tertibatını 

çıkarın

- Dört beyaz plastik parçayı iç kabuktaki kama şeklindeki 

tutuculardan ayırarak süspansiyon tertibatını çıkarın.

(3) Bandı Çözmek - Vinil ter bandını alt kısımdaki dış kısımdan çıkarın.

alt kısımlar (Şekil 2'deki A ve B)

(4) Süspansiyon ayarı - Süspansiyon, 6 ile 8 arasında kafa boyutlarına uyar.

kafa bandı yuvalarında)

- Baş bandı dilini, istediğiniz ana kadar ön tutucudan kaydırın

kafa büyüklüğüne ulaşıldı.

- Her iki tarafta da eşit şekilde ayarlayın.

- Seçilen yuvaları ön banttaki tırnaklara sıkıca bastırın.

(5) Vinil ter bandını sabitleyin - Vinil ter bandını süspansiyonun düğmelerine sabitleyin

(Şekil 2'deki A + B dipleri)
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(6) Askı kayışını kontrol edin - Askı kayışının yerinde olduğunu kontrol edin.

(7) Askı kayışını yeniden 

ayarlayın

- Gerektiğinde oturmayı ve yeniden ayarlamayı askıya alın.

(8) Yeniden askıya alma - Dört parçayı takarak süspansiyonu yeniden takın.

beyaz plastik tırnaklar, iç kabuktaki kama şeklindeki tutucularına 

yerleştirilir. Tırnaklar tamamen ilgili yuvalarına oturmalıdır. (bkz. (2))

(9) Yeniden Giriş Pelerini - Ters sıra (1) 'den

Süspansiyon, baş ile kask arasında sabit bir mesafe tutar. Süspansiyon, kaskın tasarlandığı koruma ve 

rahatlığı sağlamak için düzgün şekilde kurulmalı ve ayarlanmalıdır.

8. BAKIM PROGRAMI VE YEDEK PARÇALARI

Kask, hortumlar, hava giriş kapları ve fittingleri her gün toz veya tortu açısından kontrol edilmeli ve 

kullanmadan önce temizlenmelidir.

Alternatif olarak hava kontrol valfindeki köpük filtre ve süzgecini periyodik olarak inceleyin ve 

temizleyin.

Kaskı kullandıktan sonra, maskeyi tutamağın asmasıyla temiz ve kuru bir alanda saklanmalıdır.

8.1 İç Lenslerin Değiştirilmesi

(1) Açık Çerçeve - Tekneli Kauçuk Mandal.

(2) İç Lensi Çıkarın - Orta lensi ve kapak lensini çıkarın.

- Lens contasını ve iç lensi cam açıklığı flanşından çekerek çıkarın. 

- İç lensi lens contasından çıkarın.

(3) Yeni lens yerleştirin - Contayı temizleyin ve yeni bir iç lensi değiştirin.

- Yeni contayı mercekle birlikte açıklığın üzerine yerleştirin.

dışında.

- Contayı iç mercekle birlikte flanşa yerleştirin ve

ait fiş üzerine bir oyuk yerleştiriniz. (bkz. şekil 3)

- Kask etrafındaki tüm girintiler için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

(4) Delikli kapak lensini ve bir 

orta lensi yerleştirin ve 

çerçeveyi kapatın

- Kapak lensleri

- 3 delikli orta lens.
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8.2 Delikli Kapak Lenslerinin Değiştirilmesi

Bir seferde üç adede kadar kapak lensi takılabilir. Maksimum görünürlük için bir çalışma süresi 

boyunca sürecek çok fazla lens takmanızı öneririz.

Lensleri aşağıdaki şekilde hazırlamak, lenslerin ağır eldiven giyen bir kullanıcı tarafından kolayca 

çıkarılmasını sağlar:

(1) Orta lensi temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin. Üstüne üç kapak lensi yerleştirin.

(2) İki üst merceğin kayışlarını üste ve alt merceğin kayışını aşağı doğru bükün. (bkz. şekil 2)

(3) Vizör çerçevesini açın ve delikli mylar lenslerin geri kalan kısmını ilgili kapak lensini çıkarın.

(4) Mylar merceklerini iç mercek üzerindeki kapak mercekle birlikte yerleştirin, böylece mylar 

merceklerin kayışları vizör çerçevesinden geçer.

(5) Lensleri tutun ve vizör çerçevesini kapatın.

Şekil 3: Mylar lenslerinin değiştirilmesi
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8.3 Süspansiyon

Süspansiyonu değiştirmek veya süspansiyonu ayarlamak için, bkz. Bölüm 7.2. (ve şekil 2)

8.4 Dış Pelerin

Şekil 4: Pelerin Çıkarılması

Pelerin kirlendiğinde veya değiştirilmesi gerektiğinde, aşağıdaki gibi kolayca çıkarılabilir.

(1) Velcro Sekmelerini aç

pelerin Şekil 4'e bakınız

(2) Ayırma Pelerini - Pelerin uçlarını çentiğe kaydırın.

- Tüm pelerin kasktan ayrılana kadar pelerin bir ucunu yivden dışarı 

kaydırmaya devam edin.

(3) Cape yükleyin - Pelerin takılması için pelerin çapındaki Velcro çıkıntılarını ayırın ve 

bir ucunu pimin bağlantı kayışının alt kenarındaki oyuğa, oluğun 

çentiklendiği noktada kaydırın.

- Pelerin tümü yivin içine girinceye kadar pelerin kaskın tabanının 

etrafında kaydırmaya devam edin.

NOT! Toksik olmayan bir silikon bazlı kayganlaştırıcı maddenin

Oluk sürtünmeyi azaltır ve montajı kolaylaştırır.

(4) Velcro tırnaklarını kaybetmek Şekil 4'e bakınız
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8.5 Tasmanın Değiştirilmesi

İç yaka kasktan hava kaçışını kontrol etmede ve toz girişini önlemede önemli bir rol oynar. Tasmayı 

değiştirmek veya yıkamak için pelerin çıkarılması gerekir (Servis bakımı ve temizliği için madde 9'a 

bakınız).

Burun, boynun artık tam oturmayacağı bir noktaya gerildiğinde, burun değiştirilmelidir.

8.6 Lens Çerçevesinin Değiştirilmesi

Sızdırmazlık sağlanmazsa veya lastik mandal kapalı kalmazsa mercek çerçevesi değiştirilmelidir. Lens 

çerçevesini değiştirirken, kaskın iç kısmındaki susturma da değiştirilmelidir.

8.7 Çene Kayışının Değiştirilmesi

Çene kayışı ilk aşınma belirtisinde değiştirilmelidir.

8.8 Hava Hortumunun Değiştirilmesi
Kask ve kontrol valfindeki vidalar, çift taraflı bir yapıştırıcı ile istemeden çözülmeye karşı 
emniyete alınmıştır.

9. SERVİS BAKIMI VE TEMİZLİK
Bu bölümde açıklanan yıkama talimatlarını izleyin. Kullanıcıya tahriş edici veya zararlı olabilecek veya 

solunum cihazının herhangi bir yerinde kullanılan malzemelerin özelliklerini değiştiren herhangi bir 

aşındırıcı kimyasal madde veya çözücü kullanmayın.

9.1. filtre

Filtre (köpük) kontra / valfin içindedir. Köpük filtresini kirlenme ilk işaretinde değiştirin. Bu nedenle, yay 

halkasını küçük bir tornavida ile sökmeniz ve filtreyi kirli köpük ile çıkarmanız gerekir. Bundan sonra, 

bu 3 parçayı zıt sırayla yeniden birleştirin.

9.2. Dış Pelerin

Pelerin ılık su ve hafif bir deterjan kullanılarak makinede yıkanabilir. Bir kurutucuda en düşük sıcaklık 

ayarında kurutun. Kuru temizleme yapmayınız. Sökme ve takma talimatları için bölüm 8.4'e bakın.
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9.3 Yaka

Terleme ve tozun giderilmesi için yaka günlük olarak yıkanmalıdır. Yakayı pelerinden çıkarın ve ılık 

suda ve hafif bir deterjanda yıkayın. Bir kurutucuda en düşük sıcaklık ayarında kurutun. Kuru 

temizleme yapmayınız.

Sökme ve takma talimatları için bölüm 7.2'ye bakınız.

9.4 Ter Bandı / Süspansiyon

Ter bandı, süspansiyon ve süspansiyon kayışı ılık su ve hafif deterjan kullanılarak yıkanmalıdır. 

Süspansiyonu kaldırmak için bölüm 7.2'ye bakınız.

9.5 Kask Düzeneği

Kask montajı dezenfektan ile temizlenmelidir. „Indicur“ ürününü Henkel Şirketi'nden kullanabilirsiniz. *

* UYARI! Bu ürün sadece kaskımızla uyumluluk açısından test edilmiştir. Bunu kullanırken

ürün kılavuzundaki talimatları izlemeniz gerekir. Sonunda cilt ile sindirilebilirlik veya diğer sağlık 

hasarları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

9.6 İç Lens

İç ve orta lensler, çukurlaştırıldığında veya çizildiğinde değiştirilmelidir. Ancak bunları temizlemek için 

hafif deterjan ve su kullanılabilir. Bu lensleri temizlemek için alkol, benzin veya amonyak gibi uçucu 

çözeltiler kullanılmamalıdır. Lensin kurumasını bekleyin; bez ve havlular lens yüzeyini çizebilir.

10 DEPOLAMA

10.1 Günlük Depolama

Solunum cihazı kullanılmadığında, temiz ve kuru bir alanda saklanmalıdır. Solunum aletini kolundan 

asın.

10.2 Uzun süreli depolama

Temizlendikten ve iyice kurutulduktan sonra, pelerin kaskın içine sıkışmış olmalıdır. Solunum cihazı 

daha sonra plastik bir torbaya yerleştirilmeli ve torba toz ve nemi dışarıda tutmak için kapatılmalıdır.
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11. YEDEK PARÇALAR

11.1 Hava Kontrol Vanası

Hava Kontrol Vanası yeni (Ürün No. 100074)

Pos. Part.No. Model Açıklama

(-) 04381 Filtre seti (köpük filtresi, yaylı elek)

(-) 100042 Hava Kontrol valfi yeni; tamamlayınız

(19B) 100074 Hava Kontrol valfi yeni; kemersiz

11.2 Kask

Pos. Art.No. Model Açıklama

(-) 100419 Yedek Parça 
Kask A-100 CE

Kontrol vanası ve pelerinli A 100 CE Kaskı:
- Ekstra olmadan 100418 kask A100CE
- 90130 hava hortumu 9mm x 0,75m vidalı - 
90331 nayloncape A-50 ve A100
- 100042 kontrol vanası yeni

(-) 1000420 Apollo 100 CE APOLLO 100 CE kask dahil:
- Kontrol vanası ve pelerinli 100419 kask - 
Güvenlik ile 9mm x 5m 100421 hava 
hortumu

(-) 1000422 Paket A-100 CE APOLLO 100CE dahil SAFTEY PAKETİ:
- 100419 kask A-100CE kontrol valfli

ve pelerin
- 08921D kumlama takımı - beden 52
- 02243D deri eldiven - CE onaylı - 
güvenlik ile 9 mm x 20 m 100404 hava 
hortumu

(1) 90295D vida

(2) 90041D somun

(3) 20976D pencere çerçevesi

(3A) 90291D dış conta

(4) 21042I 25 pieces lens

(5) 21043I dış lens

(6) 21044I iç lens
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(7) 99996D iç conta

(8) 08892I süspansiyon

(9) 04460I Çene kayışı

(9A) 90266D Çene kayışı için tutucu

(9B) 90267D Çene kayışı için vida

(10) 04430I kemer

(11) 90331D Naylon pelerin

(13) 94260D İç yaka

(15) 04370I Conta(6pcs) 

(16) 01030D Birliği 3/4 “NPTF

(17) 90084D 9 mm Hava besleme hortumu için kelepçe

(18) 90130D 9 mm x 0,75 m Hava besleme hortumu tamamlandı

(21) 10534I Süspansiyon

(22) 20975D Dış kabuk

(23) 100065 Pencere çerçevesi için lastik mandal

(25) 90733D 100 büyük mandalı

(26) 90783D Mandallı Tutucu

(27) 100362 Hava Bayrağı

(28) 100364 Hortum A100-CE

(29) 100365 Soket A100-CE

100380 Kulak tıkacı

100403 Kaplin 9mm güvenlik (CE onaylı)

100421 5 m Hava Besleme Hortumu 9mm Güvenlik 
Bağlantılı ve (CE onaylı)

100406 10 m Hava Besleme Hortumu 9mm 
Güvenlik Bağlantı ve Soket (CE 
onaylı)

100404 20 m Hava Besleme Hortumu 9mm Güvenlik 
Bağlantı ve Soket (CE onaylı)

100405 Emniyet Kaplin ve Soketli 40m Hava 
Beslemesi Hortumu9mm (CE onaylı)
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Şekil 6: Kask Bileşenleri




