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CAPUZ FAMA TNT
(cód. 13899) 

Tubo de
conexão

Tubo de
conexão

Capuz Fama reposição

Botoes de pressão

Amplo visor em
poliéster cristal

Sistema pneumático com carneira, catraca e jugular ajustáveis

Interior do Capuz com
pressão positiva evita entrada
do ar ambiente contaminado

Registro de ar com
filtro sinterizado e
cinto abdominal

Conexão por
mini-engate rápido

Mangueira atóxica
linear

Bandana de suor

Alarme de falta de ar



CAPUZ FAMA  C.A. 15900

Alguns clientes que utilizam os Capuzes Fama Connex:

Capuz fabricado em TNT ou PVC totalmente costurado, 
com boa resistência, possui visor em poliéster cristal 
com ampla visão, sistema pneumático para forneci-
mento de ar comprimido em forma de “cortina” que 
acompanha o formato do visor não deixando-o 
embaçar e alarme sonóro de falta de ar comprimido.  
Todos os equipamentos funcionam com registro de ar 
com filtro sinterizado e cinto abdominal. Conectados a 
linha de ar comprimido por meio de mangueiras com 
bicos e engates rápidos dupla trava e para garantir a 
qualidade do ar respirável devem utilizar o conjunto 
filtrante Confil. Cada Capuz deve receber de 200 a 220 
litros/min de ar comprimido respirável* para funciona-
rem adequadamente. No caso da utilização de 
derivações do ar comprimido para macacões a vazão 
deve aumentar para aproximadamente 400 litros/min.

FAMA TNT
(cód. 13899) 

FAMA PVC
(cód. 13845)

Peças de reposição

KIT CAPUZ FAMA TNT
Cód. 13897 (10 pçs)

KIT CAPUZ FAMA PVC
Cód. 13846 (10 pçs)

CARNEIRA FAMA
Cód. 13581

CARNEIRA FAMA
C/ DERIVAÇÃO
Cód. 13931

REGISTRO DE AR 
COM CINTO
Cód. 13204

ADAPTADOR REGISTRO
DE AR P/ E.R. MINI
Cód. 13872

KIT PELÍCULAS
Cód. 13800 (10 Peças)

KIT BANDANA SUOR
Cód. 13684 (5 Peças)

KIT FILTRO SINTERIZADO
Cód. 13910 (5 Peças)

* Qualidade do ar respirável segundo:
ANSI Z86.1-1989/CGA   G-7.1   NBR 12543
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