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ASSORTIMENT
®

RPB®-GRITSTRAALASSORTIMENT
In de jaren zeventig zijn we opgericht als
taskforce voor beschermingsmiddelen, maar
we zijn het stadium van alleen productie allang
gepasseerd. We beschermen u voor de mooiste
momenten in het leven.

NOVA 1™
(pagina 14)

We worden aangestuurd door onze R&D Special Ops Unit,
die bestaat uit de meest baanbrekende en innovatieve
industriële ontwerpers, gebruikers en voorstanders die een
revolutie op het gebied van productinnovatie ontketenen.
We zijn volledig toegewijd aan het creëren van een betere
toekomst voor de nieuwe generatie elite industriële
medewerkers, die hun leven riskeren zodat toekomstige
generaties kunnen floreren in plaats van alleen overleven.
Met de Nova 3®, Nova 1® is RPB® Safety al tientallen jaren
consistent de definitieve marktleider op het gebied van
gritstralen, met extra comfort, geavanceerde veiligheid
en superieure ademhalingsbescherming.

WIJ BESCHERMEN U...
NOVA 3

®

(pagina 8)

PERSLUCHTTOEVOER EN
AANBLAASVOORZIENING
(pagina 20)

DE MOOISTE MOMENTEN IN HET LEVEN

...VOOR DE MOOISTE MOMENTEN IN HET LEVEN
Die momenten die we elke dag weer meemaken. Zoals een potje cricket op het strand,
het bewonderen van de skyline van New York of gewoon veilig thuiskomen van het werk
om te genieten van de dingen in het leven die het belangrijkst zijn.
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NOVA 1™

Luchttoevoer

SAR of PAPR

SAR of PAPR

Leverbare hulpstukken en accessoires

Nova 3® Talk™
L4™ Light

Nova 1™ Talk™

Hoofdbescherming

Ja

Ja

Gehoorbescherming

Ja

Nee

Oogbescherming

Ja

Ja

Capetypen

Nylon, leer en gritstraalcape.

Nylon, leer en gritstraalcape.

Toegewezen beschermingsfactor

1000

1000

Belangrijkste eigenschap

Breed zichtveld en
eersteklas comfort.

Comfortabel en duurzaam.
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PRODUCTVERGELIJKING
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NOVA 3®

PRODUCTVERGELIJKING

PRODUCTVERGELIJKING
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NOVA 3® -STOFMASKER

GRITSTRAALBESCHERMING

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

Het verstelbare schokdempingssysteem biedt een optimale pasvorm en de
gevormde zijkussens absorberen geluid om uw gehoor te beschermen. Deze rusten
comfortabel tegen uw hoofd om ervoor te zorgen dat de helm met u mee beweegt.
Alle onderdelen zijn in het veld vervangbaar om uitvaltijd te beperken. Het
schokdempingssysteem kan in de wasmachine worden gewassen voor
hygiënedoeleinden.

EN14594:2005
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

ANSI Z87+
EN166:2002

BOTSINGEN OP HOGE SNELHEID
VOOR OGEN EN GEZICHT

ANSI Z89.1
EN397:2012+A1:2012
BESCHERMING MET
VEILIGHEIDSHELM

AS/NZS
VOLDOET AAN AS/NZS
1716:2012, 1336:2014,
1801:1997

Ga voor meer informatie naar rpbsafety.com/nova3

Bespaar elke dag meer dan
45 minuten met het unieke
cassettelenssysteem van één
buitenlens gecombineerd met
vijf verwijderbare folielenzen
die afzonderlijk voorgevouwen
lipjes hebben zodat u slechts
één lens tegelijk verwijdert.

NOVA 3® -STOFMASKER

NOVA 3® -STOFMASKER
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Volgens gebruikers is de Nova 3® de lichtste en meest comfortabele straalhelm voor
de zware industrie ooit. Door het unieke ontwerp wordt het gewicht van de helm
gelijkmatig over uw hoofd en schouders verdeeld, zodat deze licht en comfortabel
aanvoelt en u meer energie hebt om van de beste momenten van het leven te
genieten.

TYPE CE STOFMASKER
MET LUCHTTOEVOER
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Het is nu definitief: het RPB® Nova 3®-straalhelm is tot beste helm
voor gritstralen benoemd. De Nova 3®, baanbrekend
in comfort en technologie, is ontworpen om uw veiligheid en
productiviteit te bevorderen.

VERHOOG UW
PRODUCTIVITEIT

Stevige helmbehuizing, geproduceerd
van technische kwaliteit nylon.

Optioneel L4™-lichtsysteem.

Binnenlens met één klik te vervangen.
Dankzij een gepatenteerd systeem* kunt u de
binnenste veiligheidslens eenvoudig vervangen.

Het verstelbare schokdempingssysteem creëert een stevige
nauwsluitende passing op maat.

Grote vergrendeling van
handschoenformaat die
gemakkelijk te lokaliseren
en te gebruiken is.

L4™ LIGHT
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Balgafdichting creëert
een complete barrière
tegen stof en deeltjes.
NOVA 3® TALK ™

Clip-on capeafdichting
voorkomt dat straalmiddel
en stof in de helm komt.
Groot panoramavenster dat optimaal
zicht omlaag en naar de zijkanten biedt.

Verwijderbaar gelaatsscherm voor
efficiënte vervanging van de lens.

*Amerikaans patentnr. US 8.179.913 B2.

NOVA 3® -STOFMASKER

Gestroomlijnd luchtsysteem dat
lucht naar de ademhalingszone leidt,
voorkomt dat de lens beslaat en houdt het hoofd koel.

EXTRA'S

Cape is stevig bevestigd
met 8 drukknopen.

NOVA 3® TALK ™
Intrinsiek veilig

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

PRODUCTDETAILS

De inbussleutel in de helm is het
enige gereedschap dat u nodig hebt
voor vervanging van alle onderdelen.

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT
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NOVA 1® -STOFMASKER

GRITSTRAALBESCHERMING

Alle onderdelen zijn in het veld vervangbaar om uitvaltijd te beperken. De voering
kan in de wasmachine worden gewassen voor hygiënedoeleinden.

NOVA 1® -STOFMASKER

NOVA 1® -STOFMASKER

De Nova 1® bevat unieke ontwerpkenmerken die het comfort van de gebruiker
verbeteren en de productiviteit verhogen en met een grote glazen spatruit. Het
meerlaagse, geluiddempende schokdempingssysteem zorgt ervoor dat de
straalhelm comfortabel op uw hoofd rust en met u meedraait, ongeacht waar u naar
kijkt.

EN14594:2005
EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

ANSI Z87+
EN166:2002

BOTSINGEN OP HOGE SNELHEID
VOOR OGEN EN GEZICHT

EN397:2012+A1:2012

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

ANSI Z89.1
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BESCHERMING MET
VEILIGHEIDSHELM

17

AS/NZS
VOLDOET AAN
AS/NZS 1716:2012

VERHOOG UW
PRODUCTIVITEIT

Ga voor meer informatie naar rpbsafety.com/nova1

Bespaar elke dag tijd met de
optionele RPB® "Fit &
Save™" verwijderbare
folielenzen die afzonderlijk
voorgevouwen lipjes hebben
zodat u slechts één lens
tegelijk verwijdert.

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

De RPB® Nova 1® is ontworpen om te voldoen aan de behoefte op de
Europese markt aan een comfortabele, robuuste straalhelm met de
vertrouwde glazen spatruiten.

PRODUCTDETAILS

EXTRA'S

Meerlaags geluiddempend schuim
voor gehoorbescherming.
NOVA 1® TALK ™

Extra stevige helmbehuizing die
bestand is tegen UV en slijtage.
Cape is stevig bevestigd
met 8 drukknopen.

Verstelbaar stevig
gelaatsschermframe met
gevormd scharnier, geschikt
voor verschillende lensdikten.

Grote, vertrouwde
glazen spatruit.

Amerikaans patentnr. US D795.418 S.

Duurzame nylon
cape met comfortabele
afdichting rond de nek.
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NOVA 1® TALK ™
Intrinsiek veilig

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

Gestroomlijnd luchtsysteem dat
lucht naar de ademhalingszone leidt,
voorkomt dat de lens beslaat en houdt het hoofd koel.

NOVA 1® -STOFMASKER

Riempje voor eenvoudig
dragen en opbergen.

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

LUCHTTOEVOER EN STROOMVOORZIENING

PERSLUCHTTOEVOER EN
AANBLAASVOORZIENING
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Regel eenvoudig uw temperatuur
door een hendel te verschuiven.

LUCHTTOEVOER
Gemaakt van lichtgewichte,
robuuste materialen - weegt
329 g, geleverd met riem.

De RPB® -serie voor gritstraalwerkzaamheden kan op perslucht
worden aangesloten in combinatie met de volgende onderdelen:

Heb volledig vertrouwen in
de lucht die u en uw team
inademen met de GX4 ®, een
intelligente gasdetector die tot
4 gassen tegelijk kan opsporen.

Het Radex filter presteert beter dan de
filtratienormen voor de industrie zodat
u erop kunt vertrouwen dat u en uw
team geen verontreinigde lucht
inademen waardoor uw gezondheid
wordt aangetast.
®

C40™KLIMAATREGELINGSSYSTEEM*

LUCHTTOEVOER

RADEX® PERSLUCHT FILTER

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

De C40™ kan uw toegevoerde lucht
naar wens verwarmen en koelen. Door
een hendel te verschuiven, kunt u van
verwarming naar koeling schakelen
om te zorgen dat u zich altijd
comfortabel voelt. De C40™ kan de
binnenkomende lucht met maximaal
29 ˚C koelen en met maximaal 18 ˚C
verwarmen.

23
RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

LUCHTTOEVOER
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GX4® -GASDETECTOR

De luchtinlaat zwenkt
360˚ zodat deze
comfortabel op uw
heup rust.

VERHOOG UW
PRODUCTIVITEIT

* Andere stromingsapparatuur leverbaar.

Verhoog uw productiviteit met
het C40™-klimaatregelingssysteem.
Een gepatenteerd systeem dat de
binnenkomende lucht met maximaal
29 ˚C kan koelen en met maximaal
18 ˚C kan verwarmen.

Amerikaans patentnr. US 9.599.372.

De uitlaatlucht wordt weggeleid
van uw lichaam, zodat u geen
hitteschild nodig hebt.

PRODUCTDETAILS
Zorg dat uw lucht schoon is met de RPB ® Radex ® -filtereenheid
en de intelligente GX4 ® -multigasdetector.
Snel los te koppelen systeem (ook leverbaar als
systeem met 6 slangaansluitingen) dat compatibel
is met merken als Aro, Cejn, Dixion en Rectus.

Veiligheidsdrukontlastingsventiel van 10,3 bar

103 DBA staccato-alarm.

Luchtkwaliteit weergeven vanaf elk apparaat Sluit de GX4™
aan op uw laptop, tablet, telefoon of via een netwerk.

GX4 ® -GASDETECTOR EN RADEX-LUCHTLEIDINGFILTER

Uitlaatdrukregelaar biedt de mogelijkheid om de luchtdruk
aan te passen. Bereik 0 - 8,6 bar (alleen uitlaat 04-900 2).

Vervangende filterpatronen zijn voorzien
van een sticker met vervangingsdatum
voor het plannen van onderhoud.

Tot vier gassen tegelijkertijd detecteren.

Robuuste stroomingang.

Verlichte display met
real-timegegevens.
Complete snelle en eenvoudige
kalibratiecontroles, geen
instelpunten vereist.
Wand- en vloerbevestigingssysteem.

Sterke nylon ABS kast die bestand is
tegen de zwaarste omstandigheden.
Patronen kunnen eenvoudig worden
verwijderd en vervangen.
Sterke, robuuste behuizing.

Uitgerust met messing aftapkraan.

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT
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PX4 AIR®
LUCHTZUIVERENDE AANBLAASUNIT

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

Uw veiligheid, comfort en mobiliteit worden geoptimaliseerd, zodat u schone
lucht kunt inademen zonder de beperking van aangesloten luchtleidingen en
over de volledige flexibiliteit beschikt om rond te lopen wanneer dat nodig is
voor uw werk.

Ga voor meer informatie naar rpbsafety.com/px4-air

EN12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH2 P R SL

Op het LED-display worden de
levensduur van de accu en het
ventilatortoerental weergegeven.
Wanneer het debiet lager is
dan de minimumeisen, wordt u
gewaarschuwd door een geluidsen trilsignaal.

PX4 AIR® -PAPR

De PX4 Air® is ergonomisch ontworpen en heeft een lager gewicht om
vermoeidheid tijdens lange werkdagen tegen te gaan.

TYPE C STOFMASKER
MET LUCHTTOEVOER
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PX4 AIR® -PAPR
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De RPB® PX4 Air® is een robuust en veelzijdig elektrisch
luchtzuiverende aanblaasunit (Powered Air Purifying Respirator PAPR) en is een optie voor gebruikers in het gritstraalgebied die
mobiel moeten zijn, zoals toezichthouders of bij licht straalwerk
zoals gevelreiniging of sodastralen.

LEDDISPLAY

PROTECTING YOU FOR LIFE'S BEST MOMENTS"
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1. 	Stel vast welk type bescherming nodig is voor uw activiteit. Bekijk
voor zover van toepassing het veiligheidsprogramma voor uw
arbeidsplaats, het ademhalingsbeschermingsprogramma en de
normen en regelgeving voor uw activiteit of bedrijfstak.
2.	Bekijk de productspecificaties. Neem contact op met RPB ® of
raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het product (te downloaden van
rpbsafety.com) voor volledige specificaties, inclusief goedkeuringen,
normen en regelgeving waaraan het product voldoet.
3.	Z org dat u over een volledig systeem beschikt. Controleer of u beschikt
over alle vereiste onderdelen of deze aanschaft. Systeemvereisten
zijn verkrijgbaar bij RPB ® of in productgebruiksaanwijzingen.

RPB ® -GRITSTRAALASSORTIMENT

Wanneer u kiest voor ongeschikte of onvolledige apparatuur, inclusief
het gebruik van vervalste onderdelen of onderdelen die niet van RPB®
zijn, kan dit leiden tot onvoldoende bescherming en wordt de NIOSH-en
CE-goedkeuring van het volledige stofmasker ongeldig.

Copyright ©2018 RPB Safety, LLC. Alle rechten voorbehouden.
Alle materialen in deze uitgave worden beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen
niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RPB Safety, LLC. U mag geen handelsmerken,
auteursrechtenkennisgevingen of andere kennisgevingen van kopieën van deze inhoud aanpassen of verwijderen.
Handelsmerken en ander intellectueel eigendom
Alle handelsmerken, servicemerken en logo's die in deze publicatie worden gebruikt, zowel gedeponeerde als
niet-gedeponeerde, zijn de handelsmerken, servicemerken of logo's van hun respectievelijke eigenaars. De
kleurencombinatie groen en grijs is een gedeponeerd handelsmerk van RPB Safety, LLC. Alle rechten in het
intellectueel eigendom van RPB in deze publicatie, inclusief auteursrecht, handelsmerken, servicemerken,
handelsgeheimen en patentrechten, zijn voorbehouden. Intellectueel eigendom van RPB betekent alle patenten,
gepatenteerde artikelen, patentaanvragen, ontwerpen, industriële ontwerpen, auteursrechten, software, broncode,
databaserechten, morele rechten, uitvindingen, technieken, technische gegevens, handelsgeheimen, kennis, merken,
handelsmerken, handelsnamen, slogans, logo's en alle andere algemene rechten en eigendomsrechten, ongeacht of
deze waar ook ter wereld al dan niet zijn gedeponeerd, die eigendom zijn van, geheel of gedeeltelijk zijn ontwikkeld
door of gelicentieerd zijn door RPB Safety, LLC.
Dupont™ Tyvek ® en Tychem ® zijn gedeponeerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company of aan
hen gelieerde ondernemingen.

SELECTIE VAN PRODUCTEN

SELECTIE VAN PRODUCTEN
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SELECTIE VAN
PRODUCTEN
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WAARSCHUWING

MEER WETEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP
www.diaber.com
0180 - 418113

rpbsafety.com

@rpbsafety

'rpbsafety' zoeken

'rpbsafety' zoeken

@rpbsafety

