Werken in een comfortabele wereld.
Evolueer met de TR-600.
Het nieuwe 3M™ Versaflo™ TR-600
Motoraangedreven ademhalingssysteem
biedt bescherming tegen deeltjes, gassen
of dampen of een combinatie van die drie
afhankelijk van het type filter dat u met
het systeem gebruikt. De turbo biedt een
keuze uit meerdere luchstroomsterktes
(debiet) met een eenvoudige, intuïtieve,
gebruiksvriendelijke bediening door middel
van 2 knoppen, terwijl de indicatoren voor
de deeltjesfilter en de laadstatus van de
batterij u constant op de hoogte houden
tijdens het gebruik. Het moderne design
met laag profiel houdt het gewicht dicht bij
uw rug wat meer comfort biedt.

3M™ Versaflo™ TR-600
Motoraangedreven
ademhalingssysteem

Diepgaand onderzoek naar de behoeftes van onze
klanten, heeft geleid tot de meest geavanceerde en
veelzijdige oplossing. Kort gezegd: ontworpen om u het
ademen en werken te vergemakkelijken.
Bescherming

Veelzijdigheid

Uithoudingsvermogen

De 3M™ Versaflo™ TR-600
Motoraangedreven ademhalings
systeem biedt bescherming, comfort
en prestaties met een lithiumionbatterij, opties voor het instellen
van de luchtstroomsterkte (debiet)
en een uitgebreide reeks CEgekeurde filters voor bescherming
tegen gevaren zoals stofdeeltjes,
organische dampen en zure gassen.
Alles te combineren met de rest van
het productassortiment van de 3M™
Versaflo™ Ademhalingssystemen,
met geïntegreerde bescherming
voor ogen, hoofd, gezicht, huid en
ademhalingsbescherming volgens
EN 12941 Klasse TH2 of TH3,
afhankelijk van de gekozen hoofdkap.

Omdat elke werkomgeving unieke
noden en uitdagingen stelt, zijn
oplossingen op maat noodzakelijk. De
TR-600 is compatibel met verschillende
configuraties van hoofdkappen,
ademslangen, batterijen, filters enz.
Kies een systeemconfiguratie die aan
uw specifieke behoeften voldoet,
op het vlak van comfort, kostprijs en
prestaties.

De 3M™ Versaflo™ TR-600
Motoraangedreven ademhalingssysteem
is uitgerust met twee batterijopties die
efficiënter en intuïtiever zijn dan ooit.
TR-600 batterijen hebben een langdurige
werking en een korte oplaadtijd, wat
uiteindelijk de downtime van de gebruiker
vermindert. De TR-600 batterijen hebben
een intuïtieve weergave van het laadniveau
en een gebruiksvriendelijke interface die
ervoor zorgen dat u goed voorbereid bent
en het maximum uit de batterij haalt.
• Led-statuslampen voor weergave van het
batterijniveau op zowel de batterij als de
turbo
• Waarschuwing dat de batterij bijna leeg is,
inclusief visueel, geluids- en trillingsalarm
 aarschuwt gedurende bijna 15 minuten
•W
vooraleer het toestel door het lage
batterijniveau automatisch uitschakelt

Comfort
Onze motoraangedreven ademhalingssystemen zijn bestand
tegen intensief en langdurig gebruik. Werknemers hebben
een systeem nodig dat hen gedurende de volledige werkdag
comfort biedt en beschermt. De robuuste en ergonomisch
vormgegeven 3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven
ademhalingssysteem is slim ontworpen om maximaal comfort
te bieden, ook tijdens lange shiften.
• Keuze uit meerdere luchtstroomsterktes (debiet) voor
optimaal gebruikerscomfort
• Ergonomisch vormgegeven om nauw aan te sluiten bij het
lichaam en meer bewegingsvrijheid te geven in kleine ruimtes
• Meerdere opties voor de riem voor een optimale pasvorm en
comfort
• Riem ontworpen met flexibele luchtkanalen om
warmteopbouw te minimaliseren

Eenvoudig aankopen
1 | Starterspakket
3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem
Turbo Starterspakket TR-619E omvat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TR-602E Powered Air Turbo
TR-6310E (A2P) Filter
TR-6300FC Filterdeksel
BT-30 Ademslang die zelf de lengte aanpast
TR-627 Easy Clean riem
TR-632 Hogecapaciteitsbatterij
TR-641E 1-Stations batterijlader
TR-6600 Pre-filter (x10)
TR-971 Indicator luchtstroomsterkte (debiet)
TR-662 Vonkenvanger (x2)

Gebruiksgemak
De 3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven
ademhalingssysteem biedt een gebruiksvriendelijk design met
intuïtieve, gekleurde interactieve aanraakpunten en visueel,
geluids- en trillingsalarm bij te weinig luchtstroomsterkte
(debiet) en/of bijna lege batterij. Dit robuuste product is dankzij
het gladde oppervlak snel en eenvoudig schoon te maken.
• Weergaven van het batterijniveau en de deeltjeslading
• Alarm bij te weinig luchtstroomsterkte (debiet) en bijna lege
batterij
• Optie voor gelaatsmasker met nauw aansluitende pasvorm en
automatische instelling van de luchtstroomsterkte (debiet)
• Eenvoudig schoonmaken zonder gereedschap
• Met kleur aangeduide aanraakpunten
• Plugs voor volledige onderdompeling en schoonmaak,
voldoet aan de IP54 en IP67 vereisten voor gebruik bij het
ontsmetten en voor tijdelijke onderdompeling indien gebruikt
met plugs voor reiniging en opslag.
• Kalibratie vooraf zorgt voor een product dat onmiddellijk na
het uitpakken gebruiksklaar is.

2 | Volledig op maat
Indien uw 3M™ Versaflo™ TR-600 Motoraangedreven
ademhalingssysteem volledig op maat moet aangepast worden,
kunt u alle onderdelen apart kopen (zie tabellen op de volgende
pagina).

3M™ Versaflo™
Onderdelen

POWERED AIR TURBO

Powered Air Turbo
TR-602E

bevat:

TR-971 Indicator luchtstroomsterkte (debiet)
TR-662 Vonkenvanger (×2)

FILTERS

Filters

Filterdeksels

TR-6710E P

TR-6700FC

TR-6820E P + geurfilter*, organische
dampen en zure gassen (tot wel 10× de
maximaal toelaatbare grenswaarde voor
waterstoffluoride)

TR-6800FC

TR-6110E A1P

TR-6100FC

TR-6130E ABE1P

TR-6100FC

TR-6310E A2P

TR-6300FC

TR-6580E ABE2K1HgP

TR-6500FC

* geurfilter verwijst naar concentraties beneden de maximaal toelaatbare drempelwaarde

BATTERIJEN

Batterijen
TR-630 Standaardbatterij
TR-632 Batterij met hoge capaciteit

OPLADERS

Laders
TR-641E Laadstation enkelvoudig
TR-644E Laadstation meervoudig (4x)

RIEMEN

Riemen
TR-626 Extra duurzame riem
TR-627 Easy Clean riem

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires
TR-971 Indicator luchtstroomsterkte (debiet)

TR-653 Kit reiniging en opslag

TR-6600 Pre-filter

BPK-01 Rugzak

TR-662 Vonkenvanger

TR-655 Rugzak adapter

TR-651 Filtersluiting

TR-329 Draagbeugels

Opmerking: 3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend, die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld
in de verstrekte informatie. De gebruiker dient de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik vast te stellen. Niets uit deze verklaring
wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan of door bedrieglijke voorstellingen uit
te sluiten of te beperken.
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