
FH4
HITSAUSSUOJAIN



UUSI FH4
KÄYTTÖMUKAVUUS, ISTUVUUS JA TASAPAINO
Uusi FH4 on miellyttävä ja kevyt ratkaisu moniin eri hitsaussovelluksiin. Tässä hitsaussuojaimessa on 
kaksi merkittävää ominaisuutta, joiden ansiosta sitä on helppo ja mukava käyttää. Scottin uuden ja 
helppokäyttöisen säätömekanismin ansiosta hitsaussuojain istuu hyvin käyttäjänsä päähän. Päätuki on 
varustettu kääntyvällä, ylös taitettavalla visiirillä. Visiiri voidaan lukita tarvittaessa yläasentoon ja kääntää alas 
yhdellä helpolla liikkeellä.

• FH4-hitsaussuojaimen monipuoliset säätömahdollisuudet 
takaavat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden

• FH4 on saatavana erilaisilla ADF-yksiköillä ja siinä on integroitu 
ja käyttäjäystävällinen ADF-vaihtojärjestelmä. Valittavissa on 
sekä manuaalinen että digitaalinen ADF-versio. Molemmat mallit 
mahdollistavat tummennuksen säädön käyttäjän tarpeiden 
mukaan. Sarjan lippulaiva 5500V ADF -malli sisältää myös hionta-
asetuksen. Suojaimeen ei tarvitse vaihtaa paristoja joten käyttäjälle 
jää enemmän aikaa työhönsä.

• Järjestelmä takaa erinomaisen istuvuuden kaikenkokoisiin ja 
-mallisiin päihin. Suojaimessa on takaraivoluun pehmuste ja se 
on valmistettu kasvoja myötäilevistä taipuisista materiaaleista. 
FH4-suojaimen säätömekanismia voidaan kiristää käsipyörästä 
suojaimen ollessa päässä. Suojaimen sivuilla olevilla painikkeilla 
säädetään suojaimen istuvuus etu- sekä takasuunnassa.

• FH4-hitsaussuojain kuuluu Scott Safetyn modulaariseen 
puhallinlaitejärjestelmään ja on täysin yhteensopiva seuraavien 
moottoroitujen hengityssuojainmallien kanssa: Tornado ja Proflow 
160l/min (huomautus: FH4-hitsaussuojainta ei ole hyväksytty 
käyettäväksi tavallisen Proflow 120l/min -mallin kanssa). Scott 
Safety pystyy näin ollen tarjoamaan ratkaisun kaikkiin hitsauksessa 
tarvittaviin hengityssuojaintarpeisiin. FH4 Proflow Ready-Pak on 
heti käyttövalmis hengityssuojausratkaisu hitsaussovelluksiin; kaikki 
tarvittavat välineet sisältyvät kätevään uudelleen käytettävään 
säiliöön.

*Nykyinen Proflow 120 SC versio voidaan päivittää  valtuutetussa huoltopisteessä 160l/
min versioksi ja näin se soveltuu käytettäväksi FH4-kasvo-osan kanssa (ei muiden Scott 
Safety -kasvo-osien kanssa). Huomaa,  että Proflow 160 l/min versio on hyväksytty 
ainoastaan PSL, A-PSL & ABEK-PSL suodattimien kanssa.

 
HYVÄKSYNNÄT

CE-SERTIFIOITU STANDARDIEN EN12941 TH2 (PUHALLINSUOJAIN) JA 175 B MUKAAN

Hengityssuojain: Proflow Tornado  EN12941 TH2

Suojakerroin  Proflow Tornado 20 (50)

Minimivirtaus (l/min) Proflow Tornado 160, 140

Suojaimen paino päässä Ilman ADF:ää 571 g 571g

Käyttölämpötilan rajat: -10°C to +50°C



• Uusi hitsausvisiiri uudella päätuella ja 
säädöllä

• Kasvotiiviste myötäilee suojaimen 
ääriviivoja sekä kasvoja ja takaa 
erinomaisen istuvuuden ja 
käyttömukavuuden

• Saatavana 2 X ADF-vaihtoehtoa

• Helposti vaihdettava patruuna - 2500V 
ja 5500V

• Roiskelinssi vaihdettavissa edestä

• CE-sertifioitu seuraavien standardien 
mukaan: EN12941 TH2. EN166, EN175

• Lisävarusteena saatavat viitat suojaava 
hitsausroiskeilta

•  FH4-hitsaussuojaimen mukana 
toimitetaan letku

Hyväksytty käytettäväksi Scott Safetyn Tornado 
& Proflow 160l/min -puhallinlaitteiden kanssa 
(*saatavilla myös Proflow 160 Ready-Pak -koko-
naisuutena, johon sisältyy hitsaussuojain ja letku, 
Proflow 160 l/min puhallin, ADF ja lisävarusteet)

TUOTTEEN TÄRKEIMMÄT TIEDOT:

HUIPPULUOKAN SUOJAUS

Scott Safetyn uusi kompakti 

FH4-hitsaussuojain suojaa 

silmiä ja kasvoja hitsausliekin 

aiheuttamilta palovammoilta, 

ultraviolettivalolta, 

kipinöiltä, infrapunavalolta ja 

äärimmäiseltä kuumuudelta 

lukuisissa hitsaussovelluksissa. 

FH4-hitsaussuojain on 

varustettu erinomaisen 

käyttömukavuuden 

takaavalla uudella ja 

innovatiivisella otsanauhalla 

ja kiristysjärjestelmällä. 

Hitsaussuojaimessa on 

helposti vaihdettava 

polykarbonaattilinssi, 

jonka ansiosta suojaimen 

käyttökustannukset jäävät 

pieniksi.
Kasvotiiviste myötäilee 
kasvoja ja takaa 
erinomaisen istuvuuden 
ja käyttömukavuuden

Uusi ylös käännettävä 
visiiri kääntyvällä 
päätuella

Letku sisältyy 
suojaimeen

Helposti käyttäjän tarpeisiin mukautuva 
uusi säätöjärjestelmä

Käyttökustannukset 
minimoiva, helposti 
vaihdettava 
polykarbonaattilinssi

Ei vaihdettavia 
paristoja, enemmän 
aikaa työlle 
ja vähemmän 
käyttökatkoja

Lisävarusteena 
saatavat viitat suojaava 
hitsausroiskeilta

Saatavana 2 X ADF-
vaihtoehtoa - 2500V 
ja 5500V



FH4 has a full range of accessories as well as the two ADF options These include; replaceable head & neck capes, flame retardant hose 
cover, breathing hoses in a variety of materials. Caution: only remove the headtop and stop airflow once away from hazardous area

YHTEENSOPIVUUS
TUOTENUMERO KUVAUS

LETKULLA VARUSTETUT KASVO-OSAT

2026674 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja TOR/PROFLOW venyvä PU-letku

2026682 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja TOR/PROFLOW EPDM-letku

2028372 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja pidempi TOR/PROFLOW EPDM-letku

KASVO-OSA LETKULLA & 2500V ADF

2026978 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja TOR/PRO venyvä PU-letku & 2 500V ADF

2026986 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja TOR/PRO EPDM -letku & 2 500V ADF

2028376 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja pidempi TOR/PRO EPDM -letku & 2 500V ADF

KASVO-OSA LETKULLA & 5500 ADF

2027013 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja TOR/PRO venyvä PU-letku & 5 500V ADF

2027021 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja TOR/PRO EPDM -letku & 5 500V ADF

2028380 FH4 HITSAUSKASVO-OSA ja pidempi TOR/PRO EPDM -letku & 5 500V ADF

PROFLOW READYPAKIT

2027028 FH4-hitsauskasvo-osa, Proflow 160 -puhallin ja comfort-vyö, PF10-suodattimet, 
2 500V ADF, letkuholkki, venyvä PU-letku

2027058 FH4-hitsauskasvo-osa, Proflow 160 -puhallin ja comfort-vyö, PF10-suodattimet, 
2 500V ADF, letkuholkki, EPDM-letku

2027053 FH4-hitsauskasvo-osa, Proflow 160 -puhallin ja comfort-vyö, PF10-suodattimet, 
2 500V ADF, letkuholkki, ja pidempi EPDM-letku

Muut Proflow 160 Ready-Pak -vaihtoehdot sis. letkun, ADF:n ja suodattimen: kysy paikalliselta Scott Safetyn edustajalta

FH4-LISÄVARUSTEET

2027321 Suojaviitta

2027322 Pääviitta

2026605 Scott 2500V ADF Länsi-Eurooppa

2026609 Scott 5 500V ADF Länsi-Eurooppa

2028479 Palamista vastustava letkusuoja

2027789 Roiskesuoja (10 kappaleen pakkaus)
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Scott Safetyn uusi kompakti FH4-hitsaussuojain suojaa silmiä ja kasvoja hitsausliekin 

aiheuttamilta palovammoilta, ultraviolettivalolta, kipinöiltä, infrapunavalolta ja äärimmäiseltä 

kuumuudelta lukuisissa hitsaussovelluksissa. FH4-hitsaussuojain on varustettu erinomaisen 

käyttömukavuuden takaavalla uudella ja innovatiivisella otsanauhalla ja kiristysjärjestelmällä. 

Hitsaussuojaimessa on helposti vaihdettava polykarbonaattilinssi, jonka ansiosta suojaimen 

käyttökustannukset jäävät pieniksi.


