การยกระดับความปลอดภัยของผูค
้ นให้สามารถมีชวี ต
ิ ทียืนยาวพร้อมด้วยสุขภาพทีดี
และมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชน
ั ทัศน์ ของเรา
ั ทีสร้างสรรค์คือวิสย

ติดตามเราได้ในสือโซเชียลมีเดียต่างๆ
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Tel:+65 6745 0556
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Bullard ก่อตังขึนในป 1898 เปนหนึ งในผูน
้ ํ าด้านการผลิตอุปกรณ์ นิรภัยส่วนบุคคลทีมีคุณภาพสูง และมีเครือข่ายอยูท
่ ัวทุกมุมโลก ด้วยตัวแทนจําหน่ ายทัวโลกที
แข็งแกร่ง เราสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ Bullard ของเราแก่ลูกค้าในเกือบ 77 ประเทศทัวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ด้วยวิสัยทัศน์ ของเราทีมุ่งเน้ นการยกระดับความปลอดภัยเพือให้ผูค
้ นได้มีชวี ติ ทียืนยาว สุขภาพดี และมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชน
ั ทีสร้างสรรค์ เราจึงมอบโซลูชน
ั
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรมนํ ามันและก๊าซ การก่อสร้าง การทหาร การระงับอัคคีภัย การบังคับใช้กฎหมาย การดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม และอืนๆ อีกมากมายใน
ระดับโลก

Bullard ได้ให้ความสําคัญในการรักษาชีวติ ผูค
้ นด้วยผลิตภัณฑ์รกั ษาความปลอดภัยต่างๆ มาเปนเวลากว่า 100 ปแล้ว Bullard มีความมุ่งมันทีจะมอบผลิตภัณฑ์ทีเปน
ทีรูจ้ ักในกลุ่มลูกค้าในฐานะทีเปน “ทีสุดแห่งอุตสาหกรรม”
บริษัทของเรามีสํานั กงานใหญ่ตังอยูใ่ นเมืองซินเธียนา รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา โดยมีคุณ Wells Bullard เปนผูด
้ ํารงตําแหน่ งประธานกรรมการบริหาร และมีคุณ
Edward “Jed” Bullard เปนคณะกรรมการบริษัทตังแต่ป 1998 ในปจจุบน
ั Bullard มีสํานั กงานต่างๆ ตังอยูใ่ นยุโรป เอเซียแปซิฟกและตะวันออกกลาง เราจึงมุ่ง
มันในการให้บริการผลิตภัณฑ์รกั ษาความปลอดภัยในระดับสากล

Bullard Distributor University will provide you with unlimited access to the Company and allow you to
walk away with the tools you need to win with Bullard.
Industrial Health & Safety Division: https://www.bullard.com/bdu/industrial-health-and-safety-division
Emergency Responder Division: https://www.bullard.com/bdu/emergency-responder-division
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อุปกรณ์ ปองกันศีรษะ
เราคือผู้ประดิษฐ์หมวกนิ รภัย

มาดูกันว่ามีอะไรทีคุณควรทราบ

AboveView โดย Bullard
เพิมการมองเห็นด้านบนโดยรอบ
มากขึนถึง 50%

หมวกนิ รภัย Hard Boiled Hat® ซึงเปนหมวกนิ รภัยแบบแข็งประเภทแรกของโลกที
ได้มีการประดิษฐ์ขนในแวดวงอุ
ึ
ตสาหกรรม ในป 1919 โดย Edward W. Bullard

สานต่อมรดก

หมวกนิ รภัย Hard Boiled Hat®
สีใสเพือการมองเห็นที
สมบูรณ์ แบบ

หมวกนิ รภัยแบบแข็งทังหมดของ Bullard ได้รบั การสรรค์สร้างอย่างพิถีพถิ ันประสิทธิภาพ
ความสบาย คุณภาพ และความคงทนทีเหนื อชัน

100 ปแห่งนวัตกรรมด้านความปลอดภัย
สีเหลืองใสตัดแสงจ้า
จากดวงไฟ

โฉมใหม่ พร้อมความสบายที เหนื อกว่า
อุปกรณ์ Flex-Gear®
รองในหมวกแบบปรับหมุน
ปุมสีเขียว
ดีไซน์ สวยงาม

สีเทาใสตัดแสงแดด

รุน่ S61

รุน่ S51

รุน่ C30

รุน่ C33

หมวกนิ รภัย AboveView™
กะบังหมวกโปร่งแสงสีใส)

（

รุน่ S62l

หมวกนิ รภัย AboveView™
กะบังหมวกโปร่งแสงสีเทา)

（

รุน่ กันความร้อน

หมวกนิรภัย AboveView™
กะบังหมวกโปร่งแสงสีเหลือง)

（

รุน่ S71

นอกจากนี Bullard ยังมีบริการ
ติดโลโก้คุณภาพสูงบนหมวกถึง
หกสีในแปดตําแหน่ งด้วยกัน
ไม่มค
ี ่าใช้จ่ายแอบแฝง
ไม่มค
ี ่าดําเนิ นการ
ไม่มค
ี ่างานศิลป
คําสังซือขันตํา: 20 ชิน

แผ่นซับเหงือแบบบุน่ ุม
สามารถระบายอากาศ สัมผัสนุ่มสบาย
และสะอาดถูกสุขอนามัย

รองในชนิ ดปรับหมุน
บุแผ่นซับเหงือและทําความสะอาดได้
พร้อมผิวสัมผัสทีนุ่ม

หมวกกันกระแทก

SS98

Guinness

ผู้ทําลายสถิติ

เมือวันที 12 มกราคม 2019 บันทึกสถิติจํานวนผูช้ ุมนุมสวมใส่หมวกนิ รภัย Bullard มากทีสุดในโลก
Bullard ผลิตในสหรัฐอเมริกา
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ดีไซน์ ลายสามริวของ Bullard เปน
เครืองหมายการค้าทีจดทะเบียนของ
Bullard
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ปองกันดวงตา

SAFETY GLASSES

SE Series

BULLARD PROTECTIVE EYEWEAR

PROTECT
YOUR EYES.

SAFETY GLASSES

SE Series

SE1

นําหนักเบา

SE4

ดีไซน์สปอร์ต

แว่นตานิรภัย Bullard รุน
่ SE
มาตรฐาน ANSI/ISEA Z87.1 ปกปองดวงตา
สีของเลนส์: ใส, เทา

สวมใส่สบาย

SE3

SE5 ดีไซน์สาํ หรับผูเ้ ยียมชม

SE6

SE2

ดีไซน์ทันสมัย

ดีไซน์สาํ หรับ
ครอบแว่นตา

ดีไซน์สาํ หรับพกพา

SE7

SAFETY GOGGLES

SG Series

99.99% UV
PROTECTION

OPTICALLY
CORRECT

HIGH VELOCITY IMPACT
ANSI 87.1+

HIGH MASS RESISTANT
ANSI 87.1+

ANTI-SCRATCH
(FOR SELECTED MODELS)

ANTI-FOG
(FOR SELECTED MODELS)

SG1

SG2FR

อุ ตสาหกรรมทัวไป

ผูป
้ ฏิบต
ั ิการช่วยเหลือฉุกเฉิน

มาตรฐาน EN166
แว่นครอบตาปองรอยขีด
ข่วน กันฝุน และสารเคมี
สามารถสวมครอบแว่น
สายตาได้
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มาตรฐาน EN166
แว่นครอบตาเลนส์ 2 ชัน (PC +
Acetate)
ไม่มช
ี อ
่ งระบายอากาศ เลนส์ 2
ชัน
คุณสมบัติปองกันไฟและกันฝา
5

การปองกันใบหน้ า
ปดศีรษะด้วยหมวกนิ รภัยแบบแข็ง
ผลิตจากวัสดุไนลอน
เปนฉนวนกันความร้อน มีนําหนั กเบา และทนทาน
เหมาะสําหรับการใช้งานทัวไป

300B

ผลิตจากวัสดุอะลูมเิ นี ยมเคลือบทอง
ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนี ยมเคลือบทอง
ใช้สําหรับการทํางานทีมีโอกาสสัมผัสกับสารเคมีและ
การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทีมีความร้อนสูง
110G
โครงยึดกระบังหน้ าดีไซน์ งา่ ยต่อการปรับขึนปรับลง
สามารถใช้งานร่วมกับหมวกนิ รภัปกาของ Bullard ได้และหมวกนิ รภัยปก
รอบทังหมดของ Bullard
โครงยึดกระบังหน้ าสามารถใช้งานร่วมกับหมวกนิ รภัยของคู่แข่งได้ได้

รุน
่ Sentinel
SENTINEL1 กระบังหน้ านิ รภัย
SENTINEL 2 กระบังหน้ านิ รภัยพร้อม
CP2
ตัวปองกันคาง

SENTINEL1
หน้ า Tritan™

มีสไตล์ · เพรียวลม · ดูดี
ตลอดสายการผลิต
รุน
่ TRITAN ทนทานต่อสารเคมีและแรงกระเเทก มาตรฐาน Z87+

กะบังหมวก Bullard ตรงตามมาตรฐาน ANSI/ISEA Z87.1 เพือ
การปองกันดวงตาและใบหน้ าอย่างมีประสิทธิภาพเมือใช้รว่ มกับหมวก
นิ รภัย Bullard หรือโครงยึดกระบังหน้ า

รุน
่ POLYCARBONATE ทนทานต่อแรงกระเเทก และความร้อน มาตรฐาน
Z87+

แผ่นกระบังหน้ านิ รภัย
การใช้งาน

840T

860T

880T

WS60TM

รุน
่ ACETATE ทนทานต่อสารเคมี มาตรฐาน Z87, Z87-S

640PW3

840PW3
640M

640MH

640G

860H

840M

1040

840G
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E840ME

www.bullard.com

680P

860P

รุน
่ ตาข่าย ปองกันสะเก็ด มาตรฐาน Z87-S

CS40

รนุ่ POLYESTER ใช้งานทั วไป มาตรฐาน Z87
840ME

640PW5

6S24

8S24

√ ปองกันการกระเซ็นของสารเคมี
√ ทนทานต่อการกระแทก
√ ตรงตามมาตรฐาน ANSI/ISEA Z87+

840P

880P

WS60PM

อันตรายทีอาจเกิดขึน

รุน
่ ทีเหมาะ
สําหรับการปองกัน
การกระแทก

วัสดุ
กระบัง
ทีแนะนํ า

การทํางานในทีทีมีโอกาสสัมผัสสารเคมี

การกระเซ็น/กระฉอกของสารเคมี, การเกิดแผลไหม้จากกรด, ละอองสารเคมี, เศษแก้ว

Z87

อะซิเตท, Tritan™

การปฏิบัติการในห้องแล็บ

การกระเซ็น/กระฉอกของสารเคมี, การเกิดแผลไหม้จากกรด, ละอองสารเคมี, เศษแก้ว

Z87

อะซิเตท, Tritan™

การขัด

เศษทีปลิวว่อน, เศษดิน/ฝุน

Z87+

โพลีคาร์บอเนต, Tritan™

การเลือย

เศษทีปลิวว่อน, เศษดิน/ฝุน

Z87+

โพลีคาร์บอเนต, Tritan™

การเดินเครืองจักร

เศษทีปลิวว่อน, ละอองนํ า, ไอนํ า

Z87+

โพลีคาร์บอเนต, Tritan™

การตรวจพิสูจน์ ทางการแพทย์ การปฐมพยาบาล

การเลอะเปอนจากของเหลวในร่างกาย/เชือโรคในกระแสเลือด

Z87

อะซิเตท, Tritan™

การใช้ยาฆ่าแมลง/ปุยเคมี

การกระเซ็น/กระฉอกของสารเคมี, สารเคมีทีรัวไหลในอากาศ

Z87

อะซิเตท, Tritan™

การทําความสะอาดโดยใช้สเปรย์
(เศษหิน/ดิน, คราบเปอน ฯลฯ)

เศษทีปลิวว่อน, ละอองนํ า, การสาดกระเด็น

Z87

โพลีเอสเตอร์

การหลอมละลายโลหะ

การสาดกระเซ็นของโลหะหลอมเหลว

Z87

โพลีคาร์บอเนต

การตัดแต่งต้นไม้

เศษทีปลิวว่อน

Z87

กระบังแบบตะแกรง

การบัดกรี การเชือมต่างๆ

แสงอินฟาเรด, เศษทีปลิวว่อน

Z87+

โพลีคาร์บอเนต
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การจัดการอุณหภูมริ า่ งกาย
ชิลๆ กับ Bullard
เสือทําความเย็น Isotherm®
เทคโนโลยี Isotherm โฉมใหม่ของ Bullard มอบพลังความเย็นทีเหนื อชัน
ทีไม่เหมือนกับถุงนํ าแข็งหรือเจลทําความเย็นที
Bullard Isotherm Cool ให้ความเย็นอย่างต่อเนื องอย่างมีประสิทธิภาพ
เสือกักให้ความเย็น ของ Bullard Isotherm Cool จะคงความเย็นที
13℃ นานนั บชัวโมง

ISO2
ISO2XL
ISOC2

เสือกักทําความเย็นแบบระเหย
เสือกักทําความเย็นแบบระเหยได้ซึงรับการออกแบบมาอย่างเปนเอกลักษณ์ ไม่
เหมือนใครผลิตขึนมาสําหรับจุ่มแช่ในนํ าเย็นประมาณ 1-2 นาที เมือแช่เสือลงไป
ในนํ าแล้ว ให้บบ
ี นํ าออกแล้วจึงสวมเสือและคุณจะรูส้ ึกเย็นฉํ าในอีกหลายชัวโมง

ECVL

อุปกรณ์ ส่วนตัวสําหรับปกปองร่างกายจากสภาพอากาศพร้อมสายรัดทีสามารถปรับได้มอบความสบายทีเหนื อกว่าเมือใช้กับอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจของ Bullard
เสือทําความเย็นซึงได้รบั การออกแบบมาอย่างพิเศษมอบความสบายทีเหนื อกว่าโดยการเปนส่วนหนึ งของระบบควบคุมสภาพอากาศ

เสือกักทําความเย็น Isotherm สีฟา ขนาดใหญ่ (32"-42")
เสือกักทําความเย็น Isotherm สีฟา ขนาดใหญ่พเิ ศษ (43"-45")
เสือกักทําความเย็น Isotherm สีเหลืองโปร่งแสงพร้อมแถบสะท้อนแสง

ISO2

ECVL
ECVXL
ECB
ECCN

อุปกรณ์ สว่ นตัวสําหรับปกปองร่างกายจากสภาพอากาศทีเลวร้าย

เสือกักทําความเย็นแบบระเหย ขนาดใหญ่ (40"-42")
เสือกักทําความเย็นแบบระเหย ขนาดใหญ่พเิ ศษ (43"-45")
หมวกคลุมศรีษะทําความเย็นแบบระเหย ขนาดมาตรฐานสากล
หมวกและผ้าคลุมคอทําความเย็นแบบระเหย ขนาดมาตรฐานสากล

ทิวบ์ทําความเย็น
รุน
่ AC1000

ทิวบ์ทําความร้อน/เย็น
รุน
่ HC2400

ทิวบ์ทําความเย็น
แบบคู่

ทิวบ์ทําความเย็น รุน่ AC1000 มีวาล์ว
ควบคุมการไหลเวียนของอากาศทีเอา
ออกผูใ้ ช้สามารถปรับอุณหภูมิของ
อากาศได้เองในระดับทีต้องการ

ทิวบ์ทําความร้อน/เย็น
รุน่ HC2400 เพิมความเย็น/ความร้อนให้
กับอากาศทีไหลเข้ามาซึงทําให้อุณหภูมิเย็น
ลงหรือร้อนขึนจากทีทีมีการอัดของอากาศ

ทิวบ์ทําความเย็นแบบคู่ รุน่ DC50 จะ
ทํางานร่วมกับเสือ รุน่ DC70 เพือส่งความ
เย็นไปยังด้านบนของหมวกช่วยหายใจและ
ลําตัวของผูใ้ ช้งาน Bullardเปนเพียง
บริษัทเดียวทีจัดจําหน่ ายอุปกรณ์ ประเภทนี
ทีได้รบั การรับรองโดยหน่ วยงาน NIOSH

การทําความเย็นทีอุณหภูมิ 17℃
การควบคุมการไหลเวียนของอากาศที
สามารถปรับได้
วัสดุโลหะทีมีความทนทาน

การทําความเย็นทีอุณหภูมิ 17℃
การควบคุมการไหลเวียนของอากาศที
สามารถปรับได้
วัสดุโลหะทีมีความทนทาน

AC100030
ทิวบ์ทําความเย็น ขนาด ¼ นิ ว ข้อต่อตัวผู้
และหนั งปองกันความร้อน

HC240030
ทิวบ์ทําความร้อน/เย็น ขนาด ¼ นิ ว ข้อต่อ
ตัวผูแ
้ ละหนั งปองกันความร้อน

การทําความเย็นทีอุณหภูมิ 17℃
การทําความเย็นคูณสอง
ทําความเย็นอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจและเสือ
ของผูใ้ ช้งาน
การควบคุมการไหลเวียนของอากาศที
สามารถปรับได้

DC5040
ทิวบ์คู่ทําความเย็นขนาด ¼ นิ ว ข้อต่อตัวผู้
และหนั งปองกันความร้อน

DC70ML
เสือทําความเย็นเปาลม ขนาดกลาง/ใหญ่
อก 49"

เพิมประสิทธิภาพการทํางานและความสบายแก่ผูใ้ ช้
8
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การปองกันระบบทางเดินหายใจ

เลื อ ก HMX
โซลูชน
ั การปองกันศีรษะ ใบหน้ า และระบบทางเดิน
หายใจครบในหนึ งเดียว

HMX
ระบบการ
ผลิต

เราคือโซลูชน
ั ด้านการผลิตครบวงจรของคุณ
เราขอแนะนํ าอุปกรณ์ ทีใช้ในระบบการผลิตของ Bullard
ซึงจะช่วยปกปองช่างเชือมและช่างบดจากอันตรายในทุกๆ วันของการทํางาน
การปองกันชีวติ ด้วยโซลูชน
ั ทีสร้างสรรค์คือสิงทีเราตังใจทําเพือคุณโดยเฉพาะ

HMX
ผลิตใน
สหรัฐอเมริกา

อุ ปกรณ์ชว่ ยหายใจอเนกประสงค์
แบบแข็ง

HMX สามารถปกปองศีรษะ ใบหน้ า และระบบทางเดินหายใจของคุณ
ได้ในหนึ งเดียว ทําให้ชา่ งเชือมและช่างขัดมันใจได้วา่ ศีรษะจะได้รบั การ
ปกปองเปนอย่างดี และมีพนที
ื ในการมองเห็นได้กว้างขึนเพือการมอง
เห็นทีมีประสิทธิภาพ
เลนส์ด้านนอกของ HMX มีให้เลือกทังแบบใสและแบบทึบแสง 5
และ 10 เปอร์เซ็นต์
การระบายอากาศภายใน HMX ออกแบบมาเพือการหายใจทีสะดวก
พร้อมด้านบนศีรษะโดยรอบทีออกแบบมาเพือส่งความเย็นสูงสุดไปยัง
ใบหน้ าพร้อมมอบการปกปองระบบทางเดินหายใจทีเหนื อกว่า

SparxLift

อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจสําหรับงานเชือม
ทีสามารถกรองแสงได้โดยอัตโนมัติ

SparxLift มาพร้อมกับคุณสมบัติกรองแสงอัตโนมัติ (ADF) และมี
ดีไซน์ การเปดปดโดยอัตโนมัติ (AutoLift) ทีจดสิทธิบต
ั รแล้ว ทําให้ผู้
ใช้สามารถเปลียนการทํางานจากงานเชือมเปนงานขัดได้ในปุมเดียว
SparLift ถูกออกแบบให้มีแผ่นกรองรังสีอลั ตราไวโอเลต (UV) และ
รังสีอน
ิ ฟาเรด (IR) ทีเหมาะสมซึงเปนการปกปองผูใ้ ช้งานอย่างเหนื อ
ชันและทําให้สามารถมีการมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ
การกรองแสงโดยอัตโนมัติของหมวกนิ รภัยสามารถปองกันดวงตาของ
ผูใ้ ช้งานจากแสงแลบใน 1/25,000 วินาที นอกจากนี แผ่นกรองรังสี
UV และ IR ยังสามารถปองกันดวงตาได้ตลอดการใช้งาน

สัมผัสลมเย็น
HMXFRAC1000
HMXFR35
EVAHMXFR
SLS2AC100030
SLS235
EVASL2

อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบแข็งทีมาพร้อมกับทิวบ์ทําความเย็นทีใช้กับอากาศอัด
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบแข็งทีใช้กับเครืองปมลม Free-Air® ของ Bullard
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบแข็งทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจระบบฟอกอากาศทีขับเคลือนด้วย EVA
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจสําหรับงานเชือมแบบกรองแสงอัตโนมัติทีมาพร้อมกับทิวบ์ทําความเย็นทีใช้กับอากาศอัด
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจสําหรับงานเชือมแบบกรองแสงอัตโนมัติทีใช้กับเครืองปมลม Free-Air® ของ Bullard
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจสําหรับงานเชือมแบบกรองแสงอัตโนมัติทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจระบบฟอกอากาศทีขับเคลือนด้วย EVA

อยูอ
่ ย่างเย็นๆ
AC100030
HC240030
FRIGITRON2000
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ท่อทําความเย็นขนาด 1/4" สําหรับใช้กับอากาศอัด
ท่อทําความร้อน/เย็นขนาด 1/4" สําหรับใช้กับอากาศอัด
ท่อทําความเย็นขนาด 1/2"สําหรับใช้กับเครืองปมลม Free-Air®
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การปองกันระบบทางเดินหายใจ

HMXi
ระบบการ
เคลือบ

ผลิตใน
สหรัฐอเมริกา

เราคือโซลูชน
ั ด้านการเคลือบครบวงจรของคุณ
เราขอแนะนํ าอุปกรณ์ ทีใช้ในระบบการเคลือบของ Bullard ซึงจะช่วยปกปองช่างเคลือบและช่างพ่นสีจากอันตรายในทุกๆ วันของการทํางานการ
ปองกันชีวต
ิ ด้วยโซลูชน
ั ทีสร้างสรรค์คือสิงทีเราตังใจทําเพือคุณโดยเฉพาะ

HMXi

อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจอเนกประสงค์
แบบแข็ง
HMXi สามารถปกปองศีรษะ ใบหน้ า
และระบบทางเดินหายใจของคุณได้ในหนึ งเดียว
ทําให้ชา่ งเคลือบและช่างพ่นสีมนใจได้
ั
วา่ ศีรษะจะได้รบ
ั การปกปองเปน
อย่างดี
และมีพืนทีในการมองเห็นได้กว้างขึนเพือการมองเห็นทีมีประสิทธิภาพ
การระบายอากาศภายใน HMXi
ออกแบบมาเพือการหายใจอย่างสะดวกพร้อมด้วยด้านบนของศีรษะโดย
รอบทีออกแบบมาเพือส่งความเย็นสูงสุดไปยังใบหน้ าพร้อมมอบการ
ปกปองระบบทางเดินหายใจทีเหนื อกว่า

คํารับรองจากผู้ใช้
เสือคลุม HMXi Hard Shell Painting Hood ของ Bullard
สวมใส่สบายและเปนตัวเลือกทีปลอดภัยสําหรับการใช้อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจในการทาสีแบบเดิม
เสือคลุมสําหรับใช้ทาสีของ Bullard ทีรับรองโดยหน่ วยงาน NIOSH
ใช้อุปกรณ์ จ่ายอากาศเดียวกันกับฮู๊ดในการพ่นสีและด้วยหลอดทําความเย็นทีมากับอุปกรณ์ นี
อุปกรณ์ จ่ายอากาศจึงมีอุณหภูมน
ิ ้ อยกว่า 20 องศาเซลเซียสแม้วา่ จะอยูใ่ นทีทีมีอากาศร้อนก็ตาม
และด้วยความทีไม่เหมือนกับอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจสําหรับการทาสีอนๆ
ื
ทีไม่มค
ี วามสบายในการสวมใส่ อุปกรณ์ นีจึงไม่มค
ี วามจําเปนทีจะต้องใส่ให้พอดีกับใบหน้ า
พูดได้วา่ ผูท
้ ีไว้เคราก็สามารถใส่ได้อย่างสบายๆ
------- ช่างพ่นสีจาก Schmidt Abrasive Blasting

สัมผัสลมเย็น
HMXIS2AC1000
HMXIS235
EVAHMXIS2

อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบแข็งทีมาพร้อมกับหลอดทําความเย็นทีใช้กับอากาศอัด
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบแข็งทีใช้กับเครืองปมลม Free-Air® ของ Bullard
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบแข็งทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจระบบฟอกอากาศทีขับเคลือนด้วย EVA

อยูอ
่ ย่างเย็นๆ
AC100030
HC240030
FRIGITRON2000

12

www.bullard.com

ทิวบ์ทําความเย็นขนาด1/4" สําหรับใช้รว่ มกับคอมเพรสเซอร์
ทิวบ์ทําความร้อน/เย็นขนาด 1/4" สําหรับใช้รว่ มกับคอมเพรสเซอร์
ทิวบ์ทําความเย็นขนาด 1/2" สําหรับใช้กับเครืองปมลม Free-Air®
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การปองกันระบบทางเดินหายใจ
Bullard ได้ชว่ ยปกปองช่างพ่นทรายจากอันตรายด้วยอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจนี ตังแต่ชว่ งป 1930
และตอนนี เรายินดีทีจะพัฒนาการปกปองดังกล่าวเพือให้มช
ี ด
ุ การปองกันของช่างพ่นทีมีคุณภาพสูงและเปนอุปกรณ์ ทีมีความแข็งแกร่งที
สามารถตอบสนองความคาดหวังทีคุณมีต่ Bullard

GVX
ระบบการพ่น
LITEVXASSY

ผลิตใน
สหรัฐอเมริกา

ไฟ LED สีขาว ติดหมวก
วัสดุ

ABS ทนทานต่อเเรงกระเเทก

GVX2830
หมวกนิ รภัยสําหรับการพ่น GVX
Cape Assembly ขนาด 28"
Constant Flow รุน
่ F30 ขนาด
1\4" ข้อต่อเกลียวนอก QD

HDSDGL
ชุดสําหรับการพ่นทีทนทาน
ขนาดใหญ่ สีเทา

88VXBFW
หมวกนิ รภัยสําหรับฉี ด
พ่นทรายเชือมต่อ
อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจ
พร้อมช่องมองด้าน
หน้ า และสายรัด
ศรีษะ46VX ไนลอน
ขนาด 28”

HDSKHL
ชุดสําหรับการพ่นที
ทนทาน
ขนาดใหญ่ สีกากี
มีขนาด: M, L, XL, 2X, 3X, 4X: M,
L, XL, 2X, 3X, 4X

DC70ML
เสือทําความเย็นเปาลม

BGL0801M
ถุงมือหนั งสําหรับพ่น, ข้อมือขนาด
8 นิ ว, ทําจากด้าย
Kevlar, ฝามือทําจากหนั งวัว
ยืดหยุน
่ ตามการใช้งานของนิ วมือ,
ขนาดกลาง, 6-pack

พ่นได้เหมือนเจ้านาย.

DC5040
ทิวบ์ทําความเย็นแบบคู่
สําหรับรุน
่ DC70
มีขนาด: ML, XLXXL, 5X

มีขนาด: M,L,XL,2X

ความสบาย ความปลอดภัย และความมีประสิทธิภาพ
ทังหมดอยูใ่ นอุปกรณ์ ปองกันศีรษะ ใบหน้ า และระบบทางเดินหายใจแล้ว
GenVX คือโซลูชน
ั ครบวงจรสําหรับการพ่นสีของคุณ

AC100030
ทิวบ์ทําความเย็น
1\4" ข้อต่อ
เกลียวนอก QD

KPO85
สนั บเข่าทีทนทานใช้กับชุดพ่น,
1 คู่

√ อุปกรณ์ปองกันศีรษะ รุน่ Z89 ทีรับรองโดยสถาบัน ANSI/ISEA √ อุปกรณ์ปองกันใบหน้า
ทีทนทาน รุน
่ Z87+ √ อุปกรณ์ ปองกันระบบทางเดินหายใจ รุน
่ 42-CFR-84
ทีรับรองโดยหน่ วยงาน NIOSH

การใช้งานอย่างอเนกประสงค์ของลมจ่าย

EDP1050HZ220V
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4696

COHP

41P2

EDP1050HZ220V
4696
COHP
41P2

เครืองปม Free-Air® ทีใช้ไฟฟา1 QD Coupler ขนาด 1\2" Ind. Interchange 220V 50HZ 10 CFM
Breathing Air Supply Hose V10 ขนาด 3\8" ID Starter Ind. Interchange ขนาด 25' สีดํา
ระบบตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ขนาด 10 PPM สําหรับความกดอากาศสูง
ตัวกรอง รุน
่ 41 Assembly, 2 Outlet ขนาด 1", NPT Inlet ขนาด 1\4" และ NPT Outlets ขนาด 3\8"
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การปองกันระบบทางเดินหายใจ
คุณภาพอากาศและการตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

เครืองปม Free-Air®
เมือเครืองปม Free-Air ของ Bullard ตังอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีมีอากาศบริสุทธิ
เครืองปมนี จะเปนตัวช่วยในราคาย่อมเยาทีสามารถมอบอากาศบริสุทธิสดชืนแก่ผูใ้ ช้งานทีอยูห
่ ่างจากเครืองถึง
92 เมตรทีกําลังทํางานในสภาพแวดล้อมทีเต็มไปด้วยมลพิษ
เครืองปมนี เปยมด้วยประสิทธิภาพ มีราคาย่อมเยา
และผูใ้ ช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย
เครืองปม Free-Air® ของ Bullard ไม่จําเปนต้องมีอุปกรณ์ เตือนอุณหภูมิ อุปกรณ์ ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
หรือตัวกรองอากาศใดๆ จึงเปนตัวเลือกสําหรับอุปกรณ์ อากาศอัดทีมีราคาย่อมเยา

คุณสมบัติและประโยชน์ ต่างๆ:
พกพาได้สะดวก

CC20TIC30
เอาคําว่าระบบออก BibHood
Tychem QC Bouble

กล่องอุปกรณ์ สาํ หรับอากาศบริสุทธิ (CAB)
การกรองอากาศและระบบการตรวจจับประสิทธิภาพสูง
กล่องอุปกรณ์ สาํ หรับอากาศบริสุทธิ (CAB) ของ Bullard มอบการกรองอากาศทีทนทานพร้อม
การใช้งานทีง่ายดายคณะกรรมการบริหารงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยการประกอบ
อาชีพ หรือ OSHA กําหนดว่าผูว้ า่ จ้างต้องให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจทีมีคุณภาพ
อากาศในระดับ Grade D กล่องอุปกรณ์ สาํ หรับอากาศบริสุทธิของ Bullard มีการกรองถึง 3
ชันและมีอุปกรณ์ จับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เพือให้ตรงตามข้อกําหนดนี

CAB15HA
CAB30HA
CAB50HA
CAB100HA
CABCK

มีค่าติดตังทีไม่แพง
ได้รบ
ั การออกแบบมาเพือรองรับทุกการใช้งาน
รุน
่ EDP10 ราคาประหยัดนี สามารถรองรับอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจ
ผ่านอากาศแบบเต็มตัวแบบครึงตัว หรือแบบหน้ ากาก
การไหลของอากาศของรุน
่ EDP10 คือ 10 cfm ที 5 psig

CAB30HA

ผูใ้ ช้ 1 คน, 15 CFM, 10 PPM, ข้อต่อ 1 Outlet Ind.
ผูใ้ ช้ 1-2 คน, 30 CFM, 10 PPM, ข้อต่อ 2 Outlets Ind.
ผูใ้ ช้ 1-4 คน, 50 CFM, 10 PPM, ข้อต่อ 4 Outlets Ind.
ผูใ้ ช้ 1-8 คน, 100 CFM, 10 PPM, ข้อต่อ 8 Outlets Ind.
ชุดเทียบ (มีกระบอกอากาศ Zero Air 34L,
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 10 PPM, อุปกรณ์ ควบคุม, ท่อ และตัวเชือม)

คุณภาพอากาศระดับ Grade D

ชุดเทียบแบบอัตโนมัติ

อากาศไหลเข้าด้วย
ก๊าซออกซิเจน 19.5-23.5%

อุปกรณ์ ตรวจจับ
ก๊าซคาร์บอน
มอนอกไซด์ ขนาด
สูงสุด 10 ppm

การกรองอนุภาคขนาด 5 ไมครอน
การกรองขนาด .01 ไมครอน
การกรองรสและกลินด้วยถ่าน

ใช้เวลาเพียง 90 วินาที
ไม่จําเปนต้องใช้อุปกรณ์ ใดๆ
ไม่ต้องใช้เครืองมือวัด Flow Meter
ไม่ต้องใช้เครืองมือวัดโพเทนชิโอมิเตอร์
ใช้งานง่าย: เพียงกดปุมเพียงปุมเดียวเท่านั น

มีให้บริการในหลากหลายรูปแบบเพือรองรับอุปกรณ์ ควบคุม
สภาพอากาศ

ตัวกรองอากาศ รุน
่ 41

ทนทาน มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์
ตัวกรองอากาศ รุน
่ 41 ของ Bullard สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ คอมเพรสเซอร์อนๆ
ื
เพือส่งอากาศทีสะอาดไปยังอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจ ตัวกรอง 7 ชันสามารถดักจับนํ า นํ ามัน
อนุภาค กลิน
และไอจากสารอินทรีย์เพือทีจะส่งอากาศบริสุทธิไปยังผูใ้ ช้งานหรืออุปกรณ์ มีการทํางานของแผ่นฝาย
สักหลาด ถ่านกัมมันต์ และอะลูมน
ิ ากัมมันต์เปนลําดับชันในการกรองอากาศ
ตัวกรองอากาศ รุน
่ 41 สามารถส่งอากาศไปยังผูใ้ ช้ได้ถึงหกคนด้วยกัน

41AF
41P2
41P6
41AF

ตัวกรอง รุน
่ 41 Assembly, 2 Outlet ขนาด 1", NPT Inlet ขนาด 1\4" และ NPT Outlets ขนาด 3\8"
ตัวกรอง รุน
่ 41 Assembly, 6 Outlet ขนาด 1", NPT Inlet ขนาด 3\8" และ NPT Outlets
ตัวกรอง รุน
่ 41
การกรอง 7 ชัน

EDP1050HZ220V
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4696

41P2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นํ าถูกนํ าออกโดยการรวมตัวของอากาศในกระบอกสูบด้านนอก
แผ่นฝายจะเปนตัวขจัดอนุภาคต่างๆ
อะลูมน
ิ ากัมมันต์จะเปนตัวดูดซับนํ ามันและความชืน
ถ่านกัมมันต์จะเปนตัวขจัดกลินและความชืน
สักหลาดจะเปนตัวขจัดอนุภาคต่างๆ
แผ่นฝายจะเปนตัวขจัดอนุภาคต่างๆ
ขันตอนสุดท้าย สักหลาดจะเปนเสมือนตัวกรองก่อนทีอากาศจะถูกส่งผ่านไปยังผูใ้ ช้และ
อุปกรณ์ ทีต้องใช้อากาศ

17

การปองกันระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบเต็มใบหน้ า Spectrum Series®

หน้ ากาก
ทีครอบจมูก
ทีคาดศีรษะซิลิโคน 5 จุด
ขอบซิลิโคนคู่

คุณสมบัติ

ประโยชน์

ครอบหน้ าตํา

สวมใส่พอดีกับหน้ ากากเชือม

1,000 APF

หน้ ากาก APR แบบครึงหน้ าทีมีการปองกัน 100 เท่า

เลนส์โพลีคาร์บอเนต

อุปกรณ์ ปองกันใบหน้ า รุน
่ Z87+ ทีรับรองโดยสถาบัน

สายซิลิโคนและซีลขอบอย่างดี

สวมใส่สบายขันสุด

ทีครอบจมูก

ความสบายทีเหนื อกว่า
ปองกันการเกิดฝา
ดีไซน์ แบบใสสําหรับการมองเห็นทีเหนื อกว่า

กะบังสําหรับพูด

SPEC40L ใช้กับหน้ ากากอากาศอัดขนาดกลาง/ใหญ่
PASPECML ใช้กับหน้ ากาก PAPR ขนาดกลาง/ใหญ่
มีขนาด: S, M, L
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ANSI/ISEA เลนส์ใสสําหรับการมองเห็นทีชัดเจน

อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจระบบฟอกอากาศแบบขับเคลือนด้วย EVA

EVA (Evolutionary Air)
เปนเทคโนโลยีอุปกรณ์ ชว่ ยหายใจระบบฟอกอากาศ (PAPR) แบบลํายุคใหม่ล่าสุด
ออกแบบมาเพือทําให้อากาศไหลเวียนอย่างสมําเสมอ มาในรูปแบบกะทัดรัดและคล่องตัวเพือ
ความสะดวกสบายของลูกค้าทีเพิมมากขึน
ดีไซน์ ทีเหมาะแก่การใช้งานและมีนําหนั กเบา
ซึงออกแบบมาโดยใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผูเ้ ชียวชาญ ทําให้ EVA
มีความสมดุลและเหมาะสําหรับผูใ้ ช้ในการใช้งานอย่างสะดวกสบายทีสุด

EVASPECL

EVA20TJ

ระบบของ EVA พร้อม
หน้ ากากสเปกตรัม

ระบบของ EVA พร้อมฮู๊ด
Hood 20TJ

กะบังสําหรับพูด

Iการสือสารทีมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้งานซําได้

ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม

ไม่จําเปนต้องใช้ Cartridge

ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวม

PAPR: อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจ

การมีองค์ประกอบหลายรูปแบบทําให้ผูใ้ ช้งาน

EVA20TIC

EVART3

ระบบฟอกอากาศ

สามารถซืออุปกรณ์ เดียวทีสามารถใช้งานได้

SAR: อุปกรณ์ ชว่ ยหายใจแบบลมจ่าย

อย่างอเนกประสงค์

ระบบของ EVA พร้อมฮู๊ด
Hood 20TIC

ระบบของ EVA พร้อมฮู๊ด
Hood RT3

การใช้งาน
•การผลิตยา
•การดูแลสุขภาพ
•การทํางานในทีทีมีโอกาสสัมผัสสาร
เคมี
•เทคนิ คการแพทย์
•การทาสี
•การพ่นสี
•การขัด
•การเชือม
•อุตสาหกรรมทัวไป
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หมวกนิ รภัยดับเพลิงและหมวกกู้ภัย
คุณสมบัติหมวกนิ รภัยดับเพลิง MAGMA®

พันธกิจ Bullard Cares ทําให้เรามีความมุง่ มันทีจะคิดค้นวิธีใหม่ๆ
ทีช่วยให้นักดับเพลิงเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัย...
การขยายพันธกิจของเราในการช่วยเหลือนั กดับเพลิงรวมถึง
การลดการเกิดโรคมะเร็งและสุขภาพของนั กดับเพลิง

ระบบของหมวกนิ รภัย Magma
มีคุณสมบัติทีทําให้ผูใ้ ช้สามารถปรับหมวกให้พอดีกับตนได้
ไม่วา่ จะเปนหมวกนิ รภัยแบบครึงหน้ า Type A หรือจะเปนหมวก
นิ รภัยแบบ
Type B ชุดอุปกรณ์ นีก็มาพร้อมกับดีไซน์ ทีเหมาะสําหรับการใช้
งาน
Magma มาพร้อมกับนํ าหนั กทีเบาเพราะทําจากวัสดุแข็ง ใน
ขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิภาพในการใช้งานทีเหนื อชัน
รับรองโดย EN 443:2008

หมวกนิ รภัย รุน
่ LT Series
Bullard ขอนํ าเสนอหมวกนิ รภัยดับเพลิงลําสมัยทีมีนําหนั กเบา
โครงสร้างเทอร์โมพลาสติก: รุน
่ LT
LT คือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีโพลิเมอร์และความเชียวชาญด้าน
วิศวกรรมของ Bullard เปนเวลา 20 ป
นอกจากนี LT
ยังมีคุณสมบัติเปนหมวกนิ รภัยดับเพลิงทีมีนําหนั กเบาทีสุดในตลาด
ซึงเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 1971-2018
สัมผัสประสบการณ์ การผ่อนคลายจากความเครียดและความ
เหนื อยล้าด้วยหมวกนิ รภัยนํ าหนั กเบารุน
่ นี
โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
รับรองโดย NFPA 1971-2018

หมวกนิ รภัย รุน
่ H1500 ของ Bullard
หมวกนิ รภัยแบบครึงหน้ า Type A แบบสากลตามมาตรฐาน
EN443:2008 มอบการปองกันระดับสูงสุดสําหรับการดับเพลิงและ
การกู้ชพ
ี ในอาคาร
รวมถึงการดับเพลิงบนเรือด้วย
หมวกนิ รภัยรุน
่ H1500 มีการปองกันทีดีทีสุดด้วยคุณสมบัติการ
ทํางานทีมีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายทีไม่มใี ครเทียบ
รับรองโดย EN 443:2008
รับรองโดย SOLAS / MED
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การถ่ายภาพความร้อน

ผูน
้ ํ ากล้องถ่ายภาพความร้อน
Bullard หยิบยืนอุปกรณ์ ทีใช่ให้ถึงมือนั กดับเพลิง
กล้องถ่ายภาพความร้อนของเราใช้งา่ ย เหมาะแก่การใช้งาน
และมีความทนทาน

รุน
่ XT ซึงรับรองโดย NFPA 1801-2018 NXT และ QXT มาพร้อมกับเทคโนโลยีความคมชัดของภาพ X Factor ของ Bullard
และเวลาการใช้งานแบตเตอรีทียาวนานทีสุดในอุตสาหกรรมทีนานกว่าแปดชัวโมงในการใช้งานอย่างต่อเนื อง NXT และ QXT ได้รบ
ั การออกแบบ
มาไม่ได้เพียงเพือการใช้งานในหน้ างานทียาวนานเท่านั นแต่ยงั ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมของผูใ้ ช้ในงานเบืองหลังอีกด้วยรุน
่ ดังกล่าวสร้างขึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพือให้บริการดับเพลิงในปจจุบน
ั และมอบคุณสมบัติต่างๆให้นักดับเพลิง รวมถึง:
• เวลาการใช้งานของแบตเตอรีทียาวนานทีสุด
• คุณภาพทีดีทีสุดของภาพถ่าย
• Form Factor ทีเปนทีต้องการมากทีสุด

• ระบบการชาร์จแบบไร้สายเจ้าแรก
• ทีสุดแห่งความทนทานทีได้รบ
ั การพิสูจน์ แล้ว
• การรับประกันกล้องและแบตเตอรีในอุตสาหกรรมเพียงห้าปเท่านั น

รับรองโดย NXT NFPA 1801

QXT

NXT ของ Bullard ซึงติดตังด้วยเทคโนโลยี X Factor
และเปนอุปกรณ์ ทีมีขนาดเล็ก มีนําหนั กเบา
และมีแบตเตอรีทีมีเวลาการใช้งานทียาวนานทีสุดในอุตสาหกรรรม
พร้อมการรับรองโดยมาตรฐาน NFPA
ช่วยให้นักดับเพลิงสามารถมุ่งใส่ใจรายละเอียดทีสําคัญทีสุดในการดับเพลิงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

QXT ของ Bullard ได้รบ
ั การออกแบบมาไม่ได้เพียงเพือการใช้งาน
ในหน้ างานทียาวนานเท่านั น
แต่ยังประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมของผู้ใช้ในงานเบืองหลังอีกด้วย
นอกจากนี QXT
ยังสร้างขึนเพือการบริการดับเพลิงในปจจุบัน

รุน
่ X Factor

ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน รุน
่ X Factor
นั กดับเพลิงสามารถจัดการกับสถานการณ์ เพลิงไหม้ทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาได้เปนอย่างดี ระบุจด
ุ หนี ไฟ
ท่ามกลางเพลิงไหม้
และระบุผูท
้ ีอาจตกเปนเหยือในสภาพการณ์ ทีร้อนระอุทีเต็มไปด้วยควันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความใช้งานง่ายทีมาพร้อมกับคุณภาพกล้องทีดีทีสุดทีเคยมีมา

EcoX

LDX

EcoX
เปนโซลูชน
ั ราคาย่อมเยาสําหรับแผนกงานทีมีงบค่อนข้างน้ อยในการ
ช่วยให้นักดับเพลิงจํานวนมากสามารถถ่ายภาพความร้อนด้วย
Bullard Tough

LDX คือกล้องถ่ายภาพความร้อนทีมีขนาดกะทัดรัดทีมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีรงั สีอน
ิ ฟราเรดใหม่ล่าสุดและเทคนิ คในการประมวล
ภาพถ่ายทีมีราคาไม่สูงนั ก

T3X

T4X

T3X ของ Bullard คือกล้องถ่ายภาพความร้อนทีมีขนาดเท่ามือจับทีติด
ตังด้วยเทคโนโลยี
X Factor และเทคนิ คในการประมวลภาพถ่ายล่าสุด

โปรแกรมแลกเปลียน
โปรแกรมอัปเกรด
โปรแกรมมือสอง
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T4X
ได้รวมคุณสมบัติทีเหนื อชันและจอแสดงผลไวด์สกรีนทีใหญ่ทีสุดใน
อุตสาหกรรมพร้อมด้วยเทคโนโลยีรงั สีอน
ิ ฟราเรดทีลําสมัยเพือ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการถ่ายภาพความร้อน

แลกกล้องถ่ายภาพความร้อนรุน
่ เก่าเพือรับกล้องถ่ายภาพความร้อนรุน
่
XT หรือ X Factor โฉมใหม่ล่าสุดในราคาพิเศษ
อัปเกรดกล้องถ่ายภาพความร้อนเปนรุน
่ Bullard XT
หรือรุน
่ X Factor ในราคาพิเศษ

รับกล้องถ่ายภาพความร้อนมือสองโฉมใหม่ทีได้รบ
ั การรับรองในราคาพิเศษ
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