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RESPIRATORY PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

MKWS9520AG MKWS9930M-L 

MKSH605A 

MKCR0005 

MKCR0003 

หน้ากากกรองฝุ่น และไอกรด 1125 N95 

หน้ากากกรองฝุ่น N95 

หน้ากากกรองฝุ่น มีวาวล์ N95 

หน้ากากกรองฝุ่น และกลิ่นไอระเหยสารอินทรีย์ N95 

หน้ากากกรองฝุ่นละเอียด และไอโลหะ N99 

หน้ากากกันฝุ่นรบกวน 

5-10 ไมครอน 

ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น 

ผ้าปิดจมูกแบบใยสังเคราะห์กันฝุ่น 

MKMSHY8710 

MKMSHY8512 

MKMSHY8516 

MKCR0012 

MKCR0009 

ผ้าปิดจมูกแบบใยสังเคราะห์ 

กันฝุ่นและกลิ่นรบกวน 

ผ้าปิดจมูกกันฝุ่นและ

กลิ่นรบกวน 
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MKSVB1SD 

SCBA 

MKSV7600 

หน้ากากสองทางยางซิลิโคน 

ถังชุดช่วยหายใจ 

สำหรับที่อับอากาศ 

หน้ากากเต็มหน้ายางซิลิโคน 

MKSVB1S 

หน้ากากทางเดียวยางซิลิโคน 

RESPIRATORY PROTECTION อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

RESPIRATORY HAZARD CART. 

DUSTS & MISTS 

MICRO P100 (1050) 

ORGANIC VAPORS (1001) 

AMMONIA & METHYLAMINE (1004) 

MC-MULTI-CONTAMINANT (1008) 

ACID GASES (1002) 

ORGANIC VAPORS & ACID GASES (1003) 

FILTER 
FILTER 

RET. 

MSHA/NIOSH 

APP.NO. 

ชุดแผ่นกรองฝุ่นละออง พร้อมฐานรองและฝาครอบ 

ตลบักรองฝุน่ละออง, ไอโลหะ, แอสเบสตอส ประสทิธภิาพการกรอง 99.97% 

ใสก้รองกนัไอสารอนิทรยี ์จำพวกสารละลาย, ทนิเนอร,์ ยาฆา่แมลง 

ไสก้รองปอ้งกนัแอมโมเนยี 

ไสก้รองรวม กนัไอสารอนิทรยี,์ สารเคมจีำพวกกรดแกส๊ และแอมโมเนยี 

ใสก้รองกนัสารเคม ีจำพวกกรด เชน่ คลอลนี, ไฮโดรเจนคลอไรด,์ 

ซลัเฟอร์ไดออ๊กไซด,์ ฟอรม์าดฮีายด์ 

ใสก้รองกนัสารอนิทรยี ์และสารจำพวกกรด เชน่ ไสก้รอง 1002 

และคลอรนีไดออ๊กไซด,์ ไฮโดรฟอูอไรด,์ ไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

100100 

100500 

100100 

100200 

100300 

100400 

100800 

TC-21C-232 (HM) 

TC-84A-1239 (HM) 

TC-84A-1240 (FF) 

TC-23C-287 (HM) 

TC-23C-430 (HM) 

TC-23C-318 (HM) 

TC-23C-422 (HM) 

TC-23C-1804 (FF) 

TC-23C-1830 (HM) 

TC-84A-1241 (BM) 

TC-23C-351 (FF) 

TC-23C-429 (FF) 

TC-23C-454 (FF) 

TC-23C-423 (FF) 

TC-23C-1805 (HM) 

140074 

140079 

วัสดุเป็นยางซิลิโคน ชนิด Double Seal กระชับใบหน้า สามารถเปลีย่นไสก้รองไดต้ามวตัถปุระสงค ์ 

ชิน้สว่นสามารถถอดออกเปลีย่นไดท้กุชิ้น ยี่ห้อ SPERIAN - SURVIVAIR 

The Survivair® Cougar™ meets the
demands of industrial users who do
not require the performance of an
NFPA-compliant SCBA, but still need
the finest respiratory protection
against environments that are
immediately dangerous to life or
health (IDLH). The Cougar design
eliminates unnecessary fire fighting
features, keeping costs under control
for today’s dollar-conscious industrial
users, yet providing maximum safety
and comfort.

The Cougar’s first-stage regulator has
a new, larger stainless steel CGA 
handwheel for fast, easy cylinder
replacement. It attaches directly to the
cylinder valve, eliminating the need
for a high pressure hose. 

The low profile second-stage regulator
attaches to the facepiece in any 
orientation easily and quickly. The 
regulator cover has a shock-absorbing
rubber boot to keep debris out of the
shut-off button mechanism. The 
housing, cover, main valve seat, and
bypass knob are all made with new,
specially developed space-age 
materials, making the regulator
strong enough to withstand a 30-foot
drop onto solid concrete. 

The Cougar’s silicone facepiece 
utilizes rims, a nozzle cover, an 
exhalation valve cover, and an Air

Klic™ adapter that are all made of the
same durable, new material as the
second stage regulator. The nose cup
is designed for maximum comfort and
easier breathing in standby mode, without
blowing air into the wearer’s eyes. 

Our enhanced MightyLight® backpack
offers a more comfortable, secure fit.
It has hinged hip wings for stability, a
hose attachment block to ensure that
the first stage regulator and cylinder
valve always line up, and a fabric tank
band with a spring-loaded catch for
quick cylinder changes. Its front-
release belt buckle permits rapid
donning and doffing, and the belt-
mounted regulator holder is also
made of our durable space-age
material. 

The Cougar SCBA from Survivair. 
Big on features. Small on cost.

SURVIVAIR®

CougarTM

Maximize safety. 
Minimize cost.




