
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASKA TIKI 



 

 

10 powodów aby wybrać maskę TIKI dla służb ratunkowych  
 

 Długoterminowy filtr P3 i najwyższa klasa ochrony 
według europejskich standardów 
 

 Niezwykle komfortowa praca dzięki czujnikom  
oraz kontroli źródła powietrza 
 

 Szerokie pole widzenia 
 

 Praca w nadciśnieniu zwiększająca ochronę  
i bezpieczeństwo użytkownika 
 

 Alarmy szczelności maski  i czasu baterii 
 

 Intuicyjna obsługa i auto-kalibracja 
 

 Niska waga - jedynie 380 gram 
 

 Praca do 10 godzin na zewnętrznej baterii 
 

 Wbudowane oświetlenie LED 
 

 Niższe koszty długoterminowej eksploatacji  
w porównaniu do masek jednorazowych FFP3 
 

 

 

 

 

Maska TIKI jest innowacyjnym sprzętem ochronnym do wykorzystania  
w niebezpiecznych środowiskach wymagających  zabezpieczenia przed lotnymi cząsteczkami  
i bakteriami. 

Gwarantuje niezwykle wysoki poziom ochrony, dzięki obecnemu wewnątrz nadciśnieniu oraz 
filtrowi P3, który zdolny jest wyłapać nawet 99,5% cząsteczek o wielkości 0,0003 mm. 

Wizualne i dźwiękowe alarmy szczelności oraz rozładowania baterii dają użytkownikowi 
pewność bezpieczeństwa w potencjalnie niebezpiecznym otoczeniu. 

Źródło powietrza, czyli tak zwany blower posiada czujnik ciśnienia oraz regulację prędkości 
przepływu powietrza, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie wydajności respiratora do 
oddechu i aktualnego zużycia powietrza. Rezultatem jest wysoki komfort oddychania nawet 

przy zwiększonym wysiłku.  



 

 

 

Przeźroczysta osłona twarzy ułatwia pracę i komunikację z innymi, oraz nadaje personelowi bardziej 

przyjazny i profesjonalny wygląd. Optymalna ergonomia została zachowana dzięki kształtowi 
dopasowanemu do twarzy, regulowanej uprzęży oraz dostępności w trzech różnych rozmiarach. Łatwość 
oddychania przy wyłączonym blowerze gwarantuje wysoki komfort  
i bezpieczeństwo nawet podczas wielogodzinnej pracy. 

Jak działa maska?  

Maska zapewnia wewnątrz dodatnie ciśnienie, które generowane jest przez blower zasilany bateryjnie. 
Zasysa on powietrze poprzez filtr P3, a dzięki wbudowanemu czujnikowi ciśnienia stale utrzymuje 
dodatnie ciśnienie podczas oddychania.  Jednocześnie dopasowuje je do użytkownika oszczędzając 
baterie i filtr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Porównanie masek 

   

 FFP3  Maska TIKI 

Typ maski 
Jednorazowa 

Pół-twarzowa 

Pełno-twarzowa  

z wbudowanym nadmuchem 

Rodzaj ochrony Ochrona dróg oddechowych Ochrona dróg oddechowych i oczu 

Stopień ochrony 
50 

P3, N99, 99% 
500 - 2000 

P3, 99,5% i wyższy jeśli maska jest szczelna 

Funkcjonalność 
Płuca i przepona wciągają powietrze 

przez filtr 

Blower dostarcza powietrze, zapewniając 
zawsze niewielkie dodatnie ciśnienie, 

dostosowuje także przepływ powietrza 
przez filtr dostarczając odpowiednią ilość 

powietrza. Blower posiada także alarm 
dźwiękowy i świetlny informujący o spadku 

ciśnienia (przecieku). 
Rodzaj filtra Wiele rodzajów Filtr cząstek stałych 

Zużycie filtrów 
2 – 6 masek dziennie 

po każdym użyciu 
zależnie od warunków 

Wielorazowy filtr zużywający się zależnie od 
warunków zapylenia 

Waga 25 g 380g – kompletny respirator z filtrem 

Widoczność Ograniczona dołem maski 
Szerokie pole widzenia we wszystkich 

kierunkach 

Ergonomia 
Łatwość użycia 

Niezbyt wygodne 
Zazwyczaj brak regulacji 

Intuicyjna obsługa 
Wygodna i lekka 

3 różne rozmiary i regulacja 
Łatwość oddychania 

Sterylizacja 
Brak 

Utylizacja 

Sterylizacja maski i filtra 
Blower nie wymaga sterylizacji,  

gdyż znajduje się wewnątrz maski i jest 
chroniony filtrem przed środowiskiem. 

Zdolność konwersacji Średnia Dobra 

Koszt roczny 
(250 dni roboczych) 

5 000zł  
Minimum 500 masek, po 10zł każda 

 

2 400 zł 
(szacowana kwota zależna od kursu euro) 

1 maska, 2 filtry 
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