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PROCAP on monipuolinen suojain, jossa hengityk-
sen-, pään-, kasvon-, silmien-, ja kuulonsuojaus 
yhdistyy innovatiivisiin turvallisuusominaisuuk-
siin ja ergonomisiin ratkaisuihin.
Procap-kypärä ja -hitsauskypärä on hyväksytty 
puhallinsuojaimen sekä paineilmalaitteen 
kasvo-osana. Procap on suunniteltu eri alojen 
ammattilaisten avulla erityisesti vaativiin riski-
alttiisiin kohteisiin, kuten esim. hitsaukseen, 
metallinjalostukseen, louhintaan, valimoihin, 
rakennus- ja purkutöihin, telakoille sekä vaa-
rallisten kemikaalien käsittelyyn.
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Kompakti muotoilu
PROCAP on pieneen tilaan mahtuva kypärä, 
jonka luja kuori kestää iskuja ja lisäksi se on 
erittäin moderni ja tyylikäs. Procap on hyväksytty 
Profl ow SC-puhallinlaitteen (EN12942, TH2. 
CE0121) sekä T/A-Line-paineilmaletkulaitteen 
kanssa (EN1835, LDH2. CE 0194) sekä kypärä- että 
hitsauskypäräversiona.

Tasapainoinen
Procapin suunnittelun lähtökohta on ollut 
kypärän painopisteen oikea sijoitus. Visiirin 
ainutlaatuisen, patentoidun kiskomekanismin 
ansiosta kasvonsuojaimen käyttö tehty helpoksi. 
Visiirin liikerata seuraa kypärän muotoa asettuen 
painopisteen kannalta edullisesti, kypärä on kevyt 
kantaa. Visiirin nosto ei keikauta tasapainoa ja 
kypärä pysyy tukevasti päässä.

Käyttömukava
Procapin suunnittelussa on pyritty 
käyttömukavuuden ja turvallisuuden optimointiin.

Hiljainen melutaso koska puhallinlaite on 
vyötäröllä
Kompakti kypärä mahtuu ahtaisiinkin tiloihin
Procapin huolto on helppoa
Hengitysletkussa on kätevä pallonivel, jolla 
letku on helppo irroittaa kypärästä ja kiinnittää 
kätevällä pikalukitusella
Pallonivelen ansiosta letku seuraa kevyesti pään 
liikkeitä eikä aiheuta kiertoa kypärään

•

•
•
•

•
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Pää hyvin suojassa
Kypärän kuori on tehty kuumuutta kestävästä 
lujitetusta polyamidista. Sopivuuden takaa 
nauhasto, jonka ympärysmittaa ja korkeutta 
voi säätää. Visiirin tiivistereunus istuu 
mukavasti kasvoilla, se on helppo vaihtaa 
silikonisten painonappien ansiosta, saatavissa 
sekä nylonkankainen että silikoninen 
kasvotiiviste.

Puhdasta hengitysilmaa
Kypärän kuoren sisään päälaelle 
sijoitettu ilmakanava syöttää 
puhdasta suodatettua ilmaa visiirin 
yläosan kautta hengitysvyöhykkeelle 
estäen visiirin huurtumisen.

Uusia 
ominaisuuksia, 

parempaa 
suorituskykyä ja 
käytettävyyttä 

vaativaan käyttöön 
ja hitsaukseen.
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Kattava suodatinvalikoima
CE-hyväksyttyyn kokonaisuuteen 
Profl own kanssa kuuluu Pro2000-sarjan 
hiukkassuodatin PF10 PSL sekä yhdistetyt 
suodattimet CF22 A PSL, CF22 B PSL 
CF22 AB PSL, CF22 ABE PSL, CF32 ABEK 
PSL ja CF32 ABEKHg PSL.

Kuulonsuojaimet
Procapissa on erityinen 
kiinnityspiste kuulonsuojaimille. 
Saatavissa lisävarusteena tehokkaat 
kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet 
(suojausluokat SNR 26/29).
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Monipuoliset käyttökohteet:
Hitsaus, poltto- ja 
plasmaleikkaus
Hionta, raepuhallus, jyrsintä, 
pulverisointi
Rakentaminen, saneeraus- ja 
purkutyöt
Louhinta ja malminrikastus
Maantäyttö, saastuneen 
maan siirtotyöt
Jätehuolto
Telakat, laivanrakennus
Kaivostoiminta
Paperimassan käsittely
Voimalaitokset, energian 
tuotanto
Metallin työstö
Maatalous
Myllyteollisuus
Viljan käsittely
Valimot ja sulatot (alumiini, 
teräs, lyijy)
Laitosten huolto ja 
kunnossapito

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Uusi ratkaisu hitsaukseen
Tehokas hitsaussuojaus on ollut PROCAPIN 
suunnittelussa keskeinen tavoite. Hitsausvisiirin 
ja kasvonsuojuksen yhteensovitus kypärään on 
onnistunut ainutlaatuisen, patentoidun kaksois-
kiskomekanismin ansiosta. Mekanismin avulla 
käyttäjä voi nostaa sekä kasvonsuojuksen että 
hitsausvisiirin yhdessä tai erikseen, kumpikin 
liukuu tasaisesti ja pysyy hyvin asetetussa 
asennossa. 

Hitsauskypärä on vahvaa, mutta kevyttä 
polyamidia
PROCAP hitsaussuojuksessa on avara       

       110 x 90 mm kokoinen nostettava
       visiirinluukku eri tummuusasteisia 
       hitsauslaseja varten

Lisävarusteena automaattisesti 
       tummuva hitsauslasi

•

•

•

Ainutlaatuinen kasvonsuojain
Procap voidaan varustaa erilaisilla 
kasvonsuojuksilla: valittavana tarpeen 
mukaan kirkas visiiri, eri tummuusasteisia 
visiireitä sekä kultapinnoitettu visiiri 
lämpösäteilyä vastaan. Visiirinkehyksen 
yläreunan puskuritiiviste pyyhkii kypärän 
pinnalta epäpuhtaudet, kuten kuonan, 
hiukkaset ja roiskeet estäen niiden pääsyn 
hengitysvyöhykkeelle.

Paineilmaletkulaitteen kasvo-osa
Tornado T/A-LINE-paineilmalaitteessa venttiili 
on vyöllä, syöttöilma otetaan teollisesta 
paineilmaverkosta tai kompressorista.

Varoituspilli hälyttää alhaisesta paineesta, 
lisäksi venttiilisssä on lisäilman syöttöliitin
T/A-Line voidaan asentaa vasemmalle tai 
oikealle. Siinä on äänenvaimennin sekä 
hajusuodatin, jossa on öljyn pitoisuuden 
ilmaisin
Keveytensä vuoksi laite on oiva ratkaisu, 
kun työ on suhteellisen paikallaan pysyvää 
ja kun puhdasta paineilmaa on tarjolla
Ilmansyöttö 140 – 180 l/min.

•

•

•

•
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Jälleenmyyjä:

Koska linjamme on kehittää tuotteitamme jatkuvasti,
pidätämme oikeuden muutoksiin.

Scott Health & Safety Oy
PL 501, 65101 Vaasa
Asiakaspalvelu:
puh: 06-3244 536 ja -537
faksi: 06-3244 591
scott.sales.fin@tycoint.com
www.scottsafety.com

Kysy varaosat, lisävarusteet sekä tekninen tietopaketti asiakaspalvelustamme:

Ilmanvirtaus: 120 l/min Profl ow SC160-180 l/min T/A-line
Paino:
PROCAP kypärä: 800 g (1030 g kypärä + letku)
PROCAP hitsauskypärä: 990 g (1250 g hitsauskypärä + letku)
Hitsauslasin koko: 110 x 90 mm
Pään koon säätyvyys: 53 - 67
Äänenpaineen taso: <65 dB(A)

TEKNISET TIEDOT

Procap ja Procap hitsauskypärä on hyväksytty (EN12941 TH2) Scottin 
puhaltimilla Profl ow SC, Profl ow EX, Profl ow3 (120 ja 180 l/min, 
Autofl ow 120A ja Autofl ow Ex 120A  ja Tornado (140 l/min) sekä 
Scottin T/A-Line paineilmaletkulaitteen kanssa (EN1835 LDH2).

064401  PROCAP puhallinkypärä 
 kirkas PC visiiri 
 

064403  PROCAP puhallinkypärä 
 tummennettu 3 AC visiiri 
 (AC = asetaatti)

064404  PROCAP puhallinkypärä 
 tummennettu 5 AC visiiri

064405  PROCAP puhallinkypärä 
 kultapinnoitettu PC visiiri

064421  PROCAP Hitsaus puhallinkypärä 
 

064024 PROFLOW 120 SC

063781 PROFLOW2 120 Ex

063581 PROFLOW3 120

063582 PROFLOW3 180

TILAUSTIEDOT:

Hengityksensuojaus: EN12941 TH2 Profl ow SC
  EN1835 LDH2 T/A-line
Käytännön suojauskerroin: 20 (TH2 ja LDH2)
Päänsuojaus: EN397 sisältäen seuraavat ominaisuudet:
  MM = kestää sulan metallin roiskeita
  LD = sivuttaisjäykkyys testattu, kestää   
  sivuttaisiskuja
  -30°C = lujuus kestää alhaisia lämpötiloja 
  +150°C = lujuus kestää korkeita lämpötiloja 
  440 VAC = sähköneristys testattu, sopii  
  sähkötöihin
Silmien- ja kasvonsuojaus: EN166, valikoiman visiirit täyttävät vaatimukset:
  PC kirkas (1B9: 1= paras optinen luokka, 
  B=  mekaaninen lujuus: keskienergiset nopeasti  
  lentävät kappaleet, 9= kestää sulan metallin  
  roiskeita)
  PC HC, kovapinnoitettu liuottimia ja naarmuun-
  tumista vastaan EN166
  AC asetaatti, tummuusasteet 3 ja 5 
  (1F: 1= paras optinen luokka, F= mekaaninen  
  lujuus: pienenergiset iskut)
  Kultapinnoitettu visiiri lämpösäteilyä EN166
Hitsaussuojaus: EN175. Hitsauslasi koko 110 x 69.
  Tummuusasteet: 8 – 14 (tavallinen hitsauslasi)
  Automaattisesti tummuvat hitsauslasit  
  tummuudet: kiinteä 11 ja vaihteleva 9 – 13.
Kuulonsuojaimet  EN352-3, suojausluokat:
(lisävaruste): SNR26 (EC8/Procap)
  SNR29 (EC10/Procap)

HYVÄKSYNNÄT

PUHALLINLAITTEET:
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