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AIR-WAVE.ORG 
PROTECTOR

In de Air-Wave.org ProtectorTM 
heerst een positieve druk 

waardoor bij een eventuele 
lekkage een uitgaande 

luchtstroom zal ontstaan en de 
gebruiker beschermd zal blijven. 

Het masker van de Air-Wave.org 
ProtectorTM bedekt het volledige 

gelaat. Langdurig comfort, 
veiligheid en duurzaamheid zijn 
de onderscheidende kenmerken 

van de geboden oplossing ten 
opzichte van het traditionele 

mondneusmasker met spatbril.

De aangezogen lucht wordt eerst 
door een P3 filter (medical grade) 

gevoerd voordat deze in het 
masker komt. De uitgaande lucht 

wordt in alle gevallen gefilterd 
door een combinatie van een 

E11 en M5 filter. 

POSITIEVE DRUK VOLGELAATSMASKERFILTERING
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PAPR staat voor Powered Air Purifying Respirator en is een 
draagbare en motor aangedreven ventilator die een constante 
toevoer van voldoende gefilterde lucht (P3) toelaat in het 
masker van de Air-Wave.org ProtectorTM. Het P3 filter in de 
PAPR kent een langdurig gebruik van maximaal 6 maanden bij 
gemiddeld gebruik tot  2 maanden bij intensief gebruik.

De PAPR zuigt actief lucht aan welke door een P3 filter 
gefilterd wordt. De gefilterde lucht gaat via de luchtslang 
richting het masker en stroomt via de oogkamer naar 
de mondkamer. De gebruiker kan, door de heersende 
positieve druk, zonder obstructies vrij ademen. De 
uitgeademde lucht verlaat het masker vervolgens via de 
Trumpet aan de onderzijde van het masker. De positieve 
druk in het masker wordt op een comfortabele en veilige 
druk gehouden middels de Seahorse koppeling aan de 
bovenzijde van het masker welke ook gelijk dient als 
overdrukventiel. Middels een filter zal hier lucht uitstromen 
naar de omgeving.

Het masker van de Air-Wave.org ProtectorTM is aan de boven- en 
onderzijde voorzien van innovatieve 3D-geprinte koppelstukken. 
De slang van de Powered Air Purifying Respirator wordt gekoppeld 
aan de Seahorse, ofwel het koppelstuk aan de bovenzijde van het 
masker. Deze dient gelijk ook als overdrukventiel om de positieve 
druk in het masker comfortabel te houden voor de gebruiker.  
De uitgeademde lucht verlaat het masker via de Trumpet, het 
3D-geprinte koppelstuk aan de onderzijde van het masker. De 
uitgeademde lucht wordt gefilterd afgegeven aan de omgeving 
middels een dubbele filterlaag welke in filter efficiëntie gelijk is 
aan P2. De filters in de 3D-geprinte koppelstukken van het masker 
kennen een vervangingscyclus van maximaal 7 dagen.
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Uitgebreide informatie over het samenstel, de Air-wave.org Protector, is te vinden op www.air-wave.org


