
SATA® Persluchtfilter systemen 
500 serie

Schone perslucht voor 
perfecte resultaten

Spuitpistolen I Bekersystemen I Ademhalingsbescherming I Luchtfiltratie I Accessoires
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Condens / CorrosieOpgenomen stofdeeltjes Siliconen kraters

SATA - Uw experts voor schone 
perslucht en ademlucht

Perslucht is één van de belangrijkste energiebronnen in spuiterijen. Nadat de lucht in 
de compressor is gegenereerd, wordt deze in het persluchtcircuit gevoerd, waarbij 
onzuiverheden, zoals kleine druppeltjes compressorolie, rechtstreeks in het spuitpistool of de 
ademlucht kunnen worden meegevoerd. Hoewel dergelijke onzuiverheden voor veel 
industriële toepassingen niet bijzonder relevant zijn, veroorzaken ze onvermijdelijk 
coatingfouten of vormen ze een gezondheidsrisico tijdens het verfapplicatieproces. Bij het 
werken met watergedragen verfsystemen kunnen zelfs de kleinste hoeveelheden 
oliedampen leiden tot lakfouten, en daardoor tijdrovend en duur herstelwerk. Oliedampen of 
-deeltjes kunnen ook in het ademhalingsstelsel terechtkomen en gezondheidsproblemen 
veroorzaken.

De SATA-filterserie 500 is verkrijgbaar als eentraps gesinterd filter met water- en 
olieafscheider, als tweetraps combinatiefilter met gesinterd en fijnfilter, of als drietraps 
filtereenheid met extra gesinterd actiefkoolfilter. Om de zes maanden worden alle filterstadia 
samen onderhouden in een procedure die slechts enkele minuten in beslag neemt zonder 
gereedschap, dankzij de bajonetsluiting en de gedefinieerde positie van de filterpatronen, 
die eenvoudig worden vervangen door ze erin te steken. Bovendien minimaliseert een 
stromingsgeoptimaliseerde cycloonafscheider de drukval in het filtersysteem en zorgt voor 
een constante luchtstroom van ca. 3.800 Nl/min (bij vier aansluitingen).

SATA persluchtfilters voorkomen onder andere de volgende lakfouten:
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• Technische lay-out van een persluchtcircuit (bladzijden 4 - 5)
• Persluchtbehandelingssysteem (pagina 6 - 7)
• Stromingstechnisch geoptimaliseerde cycloonafscheider (bladzijde 8 - 9)
• SATA filter 584 - productbeschrijving (pagina 10)
• Filteronderhoud - voor altijd de beste persluchtkwaliteit (pagina 11)
• Filterpatronen en toebehoren (pagina's 12 - 13)
• Tips en aanbevelingen (pagina's 14 - 15)

VOOR MEER INFORMATIE OVER:

SATA filter 584
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Eerste filtertrap: Olie/waterafscheider met 
gesinterd filter

• Het gesinterde filter scheidt deeltjes
> 5 µm.

• Verwisselingsinterval: om de 6
maanden.

• Niet voldoende om te spuiten of te
ademen

De door de compressor gegenereerde perslucht 
kan met verschillende stoffen verontreinigd zijn:

Oliedruppels
Oliedampen
Condensaat / waterdamp

 Deeltjes > 5 µm 
Deeltjes > 0,01 µm 

b.v. in de meng
ruimte

Ringleiding met lichte helling (0,5 - 1°)

SATA filter 524

"Zwanenhals"

Teflon kogelklep 
Maakt eenvoudig en 
veilig onderhoud van de 
filterregeleenheid 
mogelijk

Drukvat

Compressor Koelmiddeldroger

Technische lay-out van een persluchtcircuit
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Tweede extra filtertrap: fijnfilter

• Het fijnfilter scheidt deeltjes af
> 0,01 µm;

• Capaciteit van de deeltjesfiltratie: 
99,998 %.

• Verwisselingsinterval: om de 6 
maanden.

• Perslucht niet geschikt voor 
watergedragen verven. 
Ademluchtkwaliteit alleen in 
combinatie met riemgehangen 
actief-koolfilter.

Derde extra filtertrap: actief 
koolstoffilter

• Actief kool absorbeert oliedampen uit 
de perslucht.

• Verversingsinterval: om de 6 maanden.
(Om de 3 maanden bij vorige en 
concurrerende modellen).

• Perslucht ook geschikt voor 
watergedragen verven en ademlucht

SATA filter 524
SATA filter 544 SATA filter 584

op
tio

na
l

99,998 % technisch 
zuivere lucht

100 % technisch deeltjesvrije lucht

b.v. in de
spuitcabine

Spuitcabine
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1. SATA filter 544 en 584 kunnen ook buiten de 
spuitcabine worden gemonteerd en de 
persluchtleiding kan tot in de cabine worden 
doorgetrokken om de spuitdruk te regelen (ideaal 
met SATA drukregelaar 520).
Voordeel: wanneer de behoefte zich voordoet, kan 
perfect behandelde spuitlucht ook aan twee 
spuitcabines tegelijk worden geleverd. Hierdoor 
vervallen de extra onderhoudskosten voor een 
tweede filterunit.

2. SATA persluchtfilters van de 500-serie kunnen 
worden uitgerust met de luchtinlaat links
(standaardlevering) of rechts. Het volstaat om de 
manometer aan de andere kant te monteren, 
vervolgens de montageplaat te demonteren en 
180° te draaien.

SATA-filter 500 serie -  
Persluchtbehandelingssysteem

Een goed functionerend persluchtcircuit omvat ook regelmatig onderhouden 
persluchtfilterunits. Om een probleemloze werking te garanderen, moet een filtereenheid 
direct voor of direct in de spuitcabine worden gemonteerd. Terwijl het SATA-filter 544 
volstaat voor verven op solventbasis, is het SATA-filter 584 vereist bij het aanbrengen van 
lakken op waterbasis, omdat de fase met actief kool de kritische oliedampen elimineert die 
bij watergedragen materialen lakfouten kunnen veroorzaken.

Een drietraps SATA-filter 584 is ook vereist wanneer een met perslucht gevoede 
ademhalingssystemen wordt gebruikt (zonder riem met actief-koolfilter) om de lucht te 
zuiveren van schadelijke stoffen

PRAKTISCHE TIP
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SATA®Drukregelaar 520™ met manometer
Luchtstroom bij 6 bar: 3.800 Nl/min
Omgevingstemperatuur
: Max. 120 °C
Aansluiting:  
Luchtinlaat: G 1/2" binnendraad 
Luchtuitlaat: G 1/2" binnendraad

Art.Nr. 1101667

SATA®filter 564®| Eentraps actieve-koolfilter
Filterfijnheid: 
Actieve kool: adsorbeert oliedampen uit de 
perslucht
Luchtstroom bij 6 bar: 3.800 Nl/min
Omgevingstemperatuur
: Max. 60 °C
Aansluiting:  
Luchtinlaat: G 1/2" binnendraad 
Luchtuitlaat: 1/4" buitendraad
Voor SATA filter 584 - aanbevolen voor: retrofitset

Art.Nr. 1101005

SATA filter 500 - modulaire filterserie voor de 
hoogste eisen

De combinatie-eenheden SATA filter 544 en 584 bepalen de norm in 
verfcabines - ook voor ademluchtbehandeling. 

SATA®filter 584®| 3-traps combinatiefilter
100 % technisch deeltjesvrije lucht
Filterfijnheid: 
Gesinterd filter: 5 µm 
Fijn filter: 0,01 µm 
Actief koolfilter: oliedampen
Luchtstroom bij 6 bar: 3.800 Nl/min
Omgevingstemperatuur:  
120 °C; met actief-koolfilter tot 60 °C
Aansluiting:  
Luchtinlaat: G 1/2" binnendraad Luchtuitlaat: 
1/4" buitendraad
Aanbevolen voor:   
solventgedragen verven 
watergedragen verven
adembeschermingsapparatuur

Art. Nr. 1099953

SATA®filter 544®| 2-traps combinatiefilter
99,998 % technisch deeltjesvrije lucht
Filterfijnheid: Gesinterd 
filter: 5 µm Fijne filter: 
0,01 µm
Luchtstroom bij 6 bar: 3.800 Nl/min
Omgevingstemperatuur: Max. 120 °C

Aansluiting:  
Luchtinlaat: G 1/2" binnendraad 
Luchtuitlaat: 1/4" buitendraad

Aanbevolen voor: 
verven op solventbasis

Art. Nr. 1100990

SATA®filter 524®| Eentraps gesinterd filter
Filterfijnheid: Gesinterd filter: 
5 µm
Luchtstroom bij 6 bar: 3.800 Nl/min
Omgevingstemperatuur: Max.120 °C
Aansluiting:  
Luchtinlaat: G 1/2" binnendraad 
Luchtuitlaat: 1/4" buitendraad
Aanbevolen voor:   
Voorfilter voor pistoolreinigingsapparatuur in 
persluchtcircuit

Art.Nr. 1101659

• Hogere absorptie van verontreinigingen (in 
vergelijking met SATA filter 484) dankzij de 
nieuwe gesinterde actief koolfilter

• Luchtstroom met 4 aansluitingen ca. 3.800 Nl/min
(135 cfm)

• SATA filtertimer om de vervangingsintervallen van
alle filterpatronen te controleren

• Gesynchroniseerd onderhoud: Filteronderhoud
slechts om de 6 maanden nodig voor alle fasen

• Onderhoudsvrije bajonetsluiting met haptische en
akoestische feedback

• Fijnfilter- en actiefkoolfilterpatronen passen perfect
door ze eenvoudig in te brengen - zonder
schroefverbindingen of extra afdichtingen

• CCS-kleurcodering van filterbehuizing en
filterpatronen voor veilig onderhoud.

• Upgrade van een SATA filter 544 naar een 584
mogelijk door een eenvoudig verbindingssysteem

• Onderhoudsvrije afdichtingselementen
• Leidingaansluiting naar keuze links of rechts
• stromingsgeoptimaliseerde cycloonafscheider met

verbeterd afscheidingsrendement (ca. 10 %) van
deeltjes > 5 µm

PRODUCTVOORDELEN

voor 
aanpassingen
 achteraf 

SATA filter 544
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Stroming-
geoptimaliseerde 
cycloonafscheider

SATA FILTER 484
Bij de vorige generatie filterunits komt de inkomende 
perslucht met hoge snelheid (geen vaste positie) de 
cycloonafscheider binnen en wordt bij het raken van de 
cycloonafscheider abrupt afgeremd (met energieverlies 
tot gevolg) alvorens weer te worden versneld, 
waardoor de afscheiding van schadelijke deeltjes 
minder efficiënt verloopt.

De schommelende luchtstroomsnelheid (snel - 
langzaam - snel) die door de abrupte vertraging van de 
luchtstroom wordt veroorzaakt, leidt tot een drukval in 
de filtertrap en uiteindelijk in het gehele systeem, 
waardoor de best mogelijke afscheiding van 
ongewenste deeltjes wordt verhinderd.

Stroomsnelheid

Verlies energie

- +

++

-

+
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SATA FILTER 584
De stromingsgeoptimaliseerde cycloonafscheider 
(vaste positie), die zorgt voor een constante en 
gelijkmatige luchtstroom en een ononderbroken 
luchtrotatie over een langere afstand, minimaliseert 
de drukval in het systeem, wat resulteert in een 
aanzienlijk betere afscheiding van deeltjes.

Stroomsnelheid
- +

+

+

+

NIEUW
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SATA filter 584 - Productbeschrijving

SATA filtertimer om de 
vervangingsintervallen van de 
filterpatronen van alle filterstadia te 
bewaken 

Stroming-geoptimaliseerde 
cycloonafscheider met hoog 
afscheidingsrendement van deeltjes > 
5 µm

Automatische condensaatafvoerklep - 
hoge bedrijfszekerheid, lage 
onderhoudsbehoefte

Eerste filtertrap: Sinterfilter om 
deeltjes > 5 µm af te scheiden; 
filterreinigings- en 
vervangingsinterval: elke 6 maanden

Tweede filtertrap: Fijnfilterpatroon voor 
het afscheiden van deeltjes > 0,01 µm; 
afscheidingsefficiëntie 99,998 %; 
vervangingsinterval: om de 6 maanden

Derde filtertrap: Patroon van gesinterde actief 
kool met hoger afscheidingsrendement van 
oliedampen. Geschikt voor adembescherming 
onder druk en voor het aanbrengen van 
watergedragen lakken; vervangingsinterval: 
elke 6 maanden 

Grote drukregelaar voor een 
nauwkeurige instelling van de 
vereiste uitgangsdruk

Luchtinlaat: G 1/2" binnendraad

Luchtuitlaat met kogelkranen (¼" 
buitendraad) - (optioneel: SATA high 
flow snelkoppelingen)

*

*Optioneel: SATA Hoog debiet snelkoppeling

Luchtstroom bij 6 bar (87 psi): 3.800 Nl/min 
(135 cfm)
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Filteronderhoud - voor een 
optimale luchtkwaliteit

Om zijn doeltreffendheid te behouden, moet de filtereenheid regelmatig worden 
onderhouden, zodat gebreken aan de lak en andere kwaliteitsproblemen worden 
vermeden en duur herstelwerk niet nodig is.

1.Activering van de SATA 
filter timer

SATA rust alle filterunits uit met de SATA filtertimers om de 
gebruikers eraan te herinneren dat ze de filterpatronen 
regelmatig moeten vervangen.

Het gebruik van de SATA filtertimer is zo eenvoudig als wat: 
1. Wanneer een nieuwe filterregeleenheid wordt geïnstalleerd,

moet elke filtertimer worden geactiveerd door de knop in te
drukken.

2. Eenmaal geactiveerd, begint het onderhoudsinterval voor de
respectievelijke filters te "lopen". Het venster verandert in de
loop van het interval (6 maanden) geleidelijk van kleur naar
rood, wat ongeveer overeenkomt met het
verzadigingsverloop bij normaal gebruik.

3. De filterpatronen moeten worden vervangen zodra het
venster rood gekleurd is.
Opmerking: kortere filtervervangingsintervallen kunnen
noodzakelijk zijn wanneer er een bijzonder hoog gehalte aan
schadelijke stoffen in de perslucht aanwezig is

Alle reserve filterpatronen zijn ook voorzien van de bijbehorende...

Afbeelding: SATA-filtertimer die in de daarvoor 
bestemde houder wordt gestoken en telkens wordt 
geactiveerd nadat het filter is onderhouden.

3.Wanneer het display 
volledig rood is gekleurd
moet het filter worden
vervangen.2.Het display scherm zal

langzaam rood worden,
naarmate de tijd verstrijkt.
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SATA filter timer met 6 maanden onderhoudsinterval
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Reservefilters en accessoires

SATA-filterpatronen Controle van de luchtkwaliteit

SATA Air Tester® 
Snelle test voor een eerste indruk van 
de persluchtkwaliteit
Art. Nr. 156299

SATA Air Check® 
Testtoestel voor perslucht voor 
een perfecte kwaliteit. Na 10 
minuten doorstroming kunt u exact 
zien of de perslucht water, olie, vuil 
en stof bevat. 
Art. Nr. 7096

Eerste trap: gesinterd filter
• voor SATA-filterserie 500,

400, 300, 200, 100
• het gesinterde filter

verwijdert deeltjes > 5 µm
• Verwisselingsinterval: elke

6 maanden
Art. Nr. 22160

Tweede trap: fijnfilter

• voor SATA filter serie 500
• het fijnfilter verwijdert

deeltjes > 0,01 µm
• Verwisselingsinterval: elke

6 maanden
Art. Nr. 1097999

Derde trap: actief koolfilter

• voor SATA-filter serie 500
• Actief kool scheidt 

oliedampen af
• Verwisselingsinterval: elke 

6 maanden
Art. Nr. 1098004

Alle SATA-filterpatronen worden geleverd met een SATA-filtertimer
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SATA service indicator

voor de spuitcabine
Art. Nr. 1107350 (Engels)

SATA filter cover 

voor alle SATA filters serie 500 

Art. Nr. 1101500

set van 4

Hoogwaardige luchtslang voor aansluiting van 
spuitpistolen 
9 mm binnendiameter, 10 m lang, met snelkoppeling 
en nippel, antistatisch, vrij van stoffen die 
coatingfouten veroorzaken, 20 bar drukbestendig, 
hoge barstveiligheid. 
Art. Nr. 53090

Uitlaat fitting 
voor toevoeging van 2 kogelkranen 
voor SATA filter serie 500 
Art. Nr. 1101146

SATA snelkoppeling 
G 1/4" binnendraad Art. 
Nr. 13599

SATA minifilter 
Stof, olie en condensaat worden 
direct bij het spuitpistool uit de 
spuitlucht verwijderd. 
Art. Nr. 9878

SATA hoge-stroom koppeling
voor het upgraden van het 
uitlaatspruitstuk G 1/4" binnendraad
Art. Nr. 1107269

Teflon kogelkraan 
1/2" buitendraad 
Art. Nr. 10934 
(zie Praktische tip 
hieronder)

SATA filter accessories

Air quality control

PRAKTISCHE TIP
SATA teflon kogelkranen hebben 
een binnendiameter van 1/2" om 
een hoge luchtstroom te 
garanderen.

Nippels voor de SATA snelkoppeling 
zijn corrosiebestendig; ze zijn 
voorzien van een Teflon afdichting en 
hebben een grote inwendige di-
ameter om drukverliezen te 
voorkomen. Art. Nr. 6981 (5x)
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Tips en aanbevelingen

De door de compressor gegenereerde perslucht is de (enige) energie die het verfmateriaal verstuift en 
op het voorwerp overbrengt. De lucht moet niet alleen schoon en droog zijn, maar ook constant in 
voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn. 

Om aan deze eisen te voldoen, moet rekening worden gehouden met de volgende belangrijke aspecten:
• het totale luchtverbruik (Nl/min)
• de prestaties van de compressor
• de constructie en de lengte van het

luchtleidingcircuit
• de binnendiameter van hoofd- en secundaire

leidingen

Aanbevolen minimum diameter van de hoofdleiding voor het luchtleidingcircuit

Benodigde lucht-
verbruik Nl/min

Minimale binnendiameter van hoofdleiding of circuit vereist 
op basis van een lengte van ...

Stompleidingen die van de hoofdleiding naar de 
respectieve toevoerunten lopen, moeten voorzien zijn 
van een minimum binnendiameter van 1/2".tot 50 m tot 150 m

500 3/4" 1"

1000 1" 1 1/4"

1500 1" 1 1/2"

2000 1 1/4" 2"

3000 1 1/2" 2"

Voorbeeld van een berekening van het luchtverbruik in een carrosseriebedrijf

Werkscenario Apparaat Nummer 
Luchtverbruik Nl/min (cfm)

Individueel Totaal

Blaaspistool SATA blow gun 2 150 (5,3) 300 (10,6)

Spuitpistool voor polyesterplamuur SATAjet 100 B P 1 245 (8,7) 245 (8,7)

Grondverf pistool SATAjet 100 B F HVLP 1 350 (12,4) 350 (12,4)

Top coat pistool SATAjet X 5500 HVLP 2 430 (15,2) 860 (30,4)

Spot repair pistool SATAminijet 4400 B HVLP 1 120 (4,2) 120 (4,2)

Droogblaaspistool SATA dry jet 2 270 (9,5) 540 (19,1)

Adembeschermingsapparatuur met luchttoevoer SATA air vision 5000 2 150 (5,3) 300 (10,6)

Spuitpistool reinigen SATA multi clean 2 1 90 (3,2) 90 (3,2)

Schuren Vlakschuurmachine 2 250 (8,8) 500 (17,7)

Totaal luchtverbruik: 3.305 (116,7)

Efficiëntie ca. 33,33% luchtverbruik: 1.100 (38,8)

Rest van ca. 30% benodigd compressorvermogen (minimum): 1.430 (50,5)
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Malfunctie Mogelijke oorzaak Corrigerende maatregelen

Onvoldoende 
luchtvolume / 
drukval / grove 
oppervlaktestruc
tuur

Onvoldoende inlaatdruk bij de filtereenheid Verhoog de inlaatdruk tot 4 - 6 bar  (afhankelijk van het ontwerp en 
de constructie van de luchtaangedreven gereedschappen kan het 
nodig zijn deze nog hoger in te stellen)

Ontoereikend compressorvermogen Bereken het luchtverbruik en verhoog het vermogen van de 
compressor, indien nodig.

Ontoereikende binnendiameter van het 
luchtleidingscircuit op één of meer plaatsen (bv. door 
een kogelklep)

Controleer de binnendiameter van de luchtleidingen en slangen, 
en of de filterelementen nog voldoende schoon zijn, anders 
opnieuw vervangen.
Gebruik een luchtslang met een diameter van min. 9 mm, 
aansluitkoppelingen en nippels met min. 5,5 mm binnendiameter

Lijninstallatie in plaats van een gesloten luchtlijncircuit Installeer een luchtleidingcircuit, indien mogelijk

Lekkage in het luchtleidingcircuit Lekkages repareren

Gebreken in de 
coating (bv. 
siliconenkraters/
deeltjes op gelakt 
oppervlak)

Defecte compressor die vervuiling veroorzaakt in het 
luchtleidingscircuit, luchtslangen of filtereenheden, resp.

Controleren of compressor goed werkt, indien nodig repareren of 
vervangen; onderhoud van filterunits, vervangen van luchtslangen

Corrosie, bijv. bij aansluitnippel, kogelkraan of koppeling Gebruik corrosiebestendige aansluitnippels, reinig de 
onderdelen of vervang ze, indien nodig

Verontreiniging (bijv. groene roest / corrosie) in 
persluchtcircuit door ongeschikt persluchtleidingmateriaal 
(bijv. koper / staal / warmtegevoelige kunststoffen)

Gebruik alleen kunststoffen of metalen (bij voorkeur 
roestvrij staal) die geschikt zijn voor luchtleidingsystemen

Ontbrekende zwanenhalzen, geen of defecte 
condensaatafvoerklep op het laagste punt van het 
luchtleidingcircuit, geen helling van de hoofdleiding, troggen 

Gebruik zwanenhalzen bij de toevoerpunten; installeer 
de condensafvoerklep op het laagste punt van de 
hoofdleiding, vermijd troggen

De luchtslang is het flexibele verlengstuk van de luchtleiding. 
Hij moet aan de volgende eisen voldoen:

• Minimaal 9 mm binnendiameter
• Flexibel, siliconenvrij,

antistatisch

Aanbeveling: Hoge stroom 
koppel. Voor gemakkelijk 
aansluiten en loskoppelen

Technische gegevens luchtslang
Bedrijfstemperatuur -40 °C tot +100 °C

Minimale barstdruk 60 bar/870 psi

Permanente werkdruk 20 bar/290 psi

Gewicht ong. 210 g/m

Dimensies Ø 9,5 x Ø 16,5 mm

Antistatisch R < 1MΩ

Normen EN ISO 2398, A4/DIN EN 1953

Het persluchtcircuit is aangebracht tussen de compressor en het spuitpistool, met componenten zoals voorfilters, 
kogelkranen, kleppen, slangen en koppelingen enz. Zij kunnen een cruciale rol spelen bij het verkrijgen van uniforme, 
perfecte spuitresultaten, die kunnen worden verstoord als ook maar één van deze onderdelen defect is.

Het volgende overzicht helpt gebreken aan de coating te voorkomen:



Nederland: De Heldinnenlaan 
200, 3543 MB Utrecht
Mail: verkoop@wsb-benelux.nl
Tel: 030-241 41 55

België: Veilinglaan 56-58, 1861 
Wolvertem
Mail: verkoop@wsb-benelux.be 
Tel: 02-269 46 75

Voor meer informatie over ademhalingsbescherming kunt u contact opnemen met uw SATA-dealer.

Denk eraan geschikte beschermende kleding te dragen om haar en huid te beschermen tegen schadelijke stoffen
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SATA-Air Star C (onafhankelijk van omgevingslucht)
• Veilig en autonoom werken
• Vrij zicht (veiligheidsbril vereist)
• Geen inhalatieweerstand
• Uitstekende pasvorm voor elk type

gezichtscontour
• Vierpuntsbanden voor eenvoudige

hantering en veilig zitten

Art. Nr. 137588

SATA air vision 5000 (onafhankelijk van omgevingslucht)
• Veilig, autonoom werken
• Soft-stream geoptimaliseerde luchtverdeling in de kap
• Laag geluidsniveau - slechts 64 dB
• Groot gezichtsveld - ca. 297 cm² met een mogelijke zichthoek van 220°
• Optioneel: luchtverwarmer -of koeler (onderhoudsvrij), luchtbevochtiger

Art. Nr. 137588

SATA-Air Star F (afhankelijk van omgevingslucht)

• Voorfilter om de levensduur van het filter te 
verlengen

• Hoofdbevestiging uit één stuk
• Speciaal filter A2:P3 RD
• Uitstekende pasvorm voor elk type 

gezichtscontour

Art. Nr. 134353
3
1

9
8

-2
1
0

8
1

8
-2

-2
3
7
9

2
5

Fo
ut

en
 e

n 
te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

 - 
SA

TA
, S

AT
Aj

et
 e

n/
of

 a
nd

er
e 

SA
TA

-p
ro

du
ct

en
 w

aa
rn

aa
r 

hi
er

in
 w

or
dt

 v
er

w
ez

en
, z

ijn
 o

fw
el

 g
ed

ep
on

ee
rd

e 
ha

nd
el

sm
er

ke
n 

of
 h

an
de

ls
m

er
ke

n 
va

n 
SA

TA
 G

m
bH

 &
 C

o.
 

KG
 in

 d
e 

V.
S.

 e
n/

of
 a

nd
er

e 
la

nd
en

.

SATA adembescherming voor optimale bescherming van de 
gezondheid
Of het nu gaat om hoofdkappen of halfgelaatmaskers, de 
adembeschermingsuitrusting van SATA biedt overtuigende 
eigenschappen zoals maximale bescherming en lange 
levensduur, en is bovendien comfortabel om te dragen. Dit

betekent gezondheidsbescherming en een hoge mate van 
gebruikersacceptatie. Er is geen risico van verontreinigde 
omgevingslucht in onafhankelijke systemen. 

*optioneel
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