3M Verneprodukter

3M Versaflo
TR-600
Batteridrevet turbo
Med nye 3MTM VersafloTM TR-600
Batteridrevet turbo får du et innovativt
system som representerer avansert utvikling
innen batteridrevet åndedrettsvern.
Beskyttelse og komfort har aldri vært bedre.

Nye 3M Versaflo TR-600
-med tanke på beskyttelse
og komfort
Takket være omfattende forskning og forståelse
for brukerens behov, er dette den mest avanserte
og allsidige batteridrevne løsningen fra 3M
noensinne. Den er ganske enkelt utformet for å
gjøre arbeidet lettere og mer komfortabelt.
Beskyttelse
3MTM VersafloTM TR-600 turbo har innovative
løsninger når det gjelder beskyttelse, komfort og
ytelse.
Turboen har litium-ion batteri, justerbar luftstrøm
og et større utvalg av filtre for beskyttelse mot
kombinasjoner av gasser, damper og partikler.
Alt dette, i tillegg til kompatibilitet med 3M Versaflo
familien, gir integrert beskyttelse av åndedrett,
øyne, hode, ansikt og hud i henhold til EN 12941.
Valg av hodesett avgjør om det er klasse TH2 eller
TH3.
Allsidig
Alle arbeidsmiljøer representerer et unikt sett med
behov og utfordringer. Derfor er skreddersydde
løsninger helt nødvendig. TR-600 er utformet
for kompatibilitet med flere konfigurasjoner av
hodesett, pusteslanger, batterier, filtre, osv. Velg en
systemkonfigurasjon som dekker dine behov med
økt komfort og ytelse.

Holdbar
3M Versaflo TR-600 Batteridrevet turbo er
utstyrt med to batterialternativer som gir større
effektivitet. TR-600-batteriene har lang levetid
og kort ladetid, noe som gjør produktene svært
brukervennlige. TR-600-batteriet har intuitiv
ladeindikator og et brukergrensesnitt som bidrar til
at du er godt forberedt og får mest mulig ut av
batteriet.
•
•
•

LED-lys for batterikapasitet på både batteriet
og turboen
Varsling for lavt batterinivå, inkludert
vibrasjon-, lyd- og lysalarm
Gir ca. 15 minutters varsling før batteriet er
utladet

Våre batteridrevne åndedrettsvern tåler krevende
bruk og har lang brukstid. Brukeren trenger et
system som både er komfortabelt og beskytter
under arbeidet. Den robuste og ergonomisk
utformede TR-600 turboen er spesielt utviklet
for å optimalisere komforten - selv ved bruk over
lengre perioder.
•
•
•
•

Justerbar luftstrøm for økt brukerkomfort
Ergonomisk utformet for bedre passform
som gir økt bevegelighet på steder med
dårlig plass
Flere beltejusteringer for bedre passform
og komfort
Beltet er utformet med fleksible luftkanaler
for å minimere varmeoppbygging

Brukervennlig
3MTM VersafloTM TR-600 Batteridrevet turbo
har et brukervennlig design med intuitive
berøringspunkter i farger, samt vibrasjon-, lyd- og
lysalarm ved lav luftgjennomstrømning og/eller lav
batterikapasitet. Turboen har glatt overflate
som enkelt kan rengjøres.
•
•
•
•
•
•

•

Statusindikator for batterikapasitet og
partikkelfilter
Alarmer for lav luftstrøm og lavt
batterinivå
Hel- og halvmaske med automatisk
luftstrømsjustering
Enkelt vedlikehold uten verktøy
Berøringspunkter i farger
TR-600 er IP54 klassifisert. Ved
nedsenking i vann, for eksempel ved
rengjøring, vil en kunne benytte egne
forseglingslokk som gjør turboen IP67
klassifisert
Turboen er kalibrert fra fabrikk og klar
til bruk

Tilpass systemet etter dine behov
1. Startsett
3M Versaflo TR-619E startsett inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TR-602E Batteridrevet turbo
TR-6310E A2P Filter
TR-6300FC Filterdeksel
BT-30 Pusteslange (fleksibel lengde)
TR-627 Rengjøringsvennlig belte
TR-632 Langtidsbatteri
TR-641E Batteriladestasjon for ett batteri
TR-6600 Forfilter (x10)
TR-971 Luftstrømsindikator
TR-662 Gnistfanger (x2)

2. Full tilpasning
Hvis du har behov for å skreddersy ditt TR-600
system, kan du kjøpe alle komponentene separat
(se oversikten på neste side).

Intelligent design
lar brukeren
fokusere
på jobben.

3M Versaflo komponenter
Batteridrevet turbo

Sammen med TR-602E får du også

TR-602E Batteridrevet turbo uten filter, batteri,

TR-971 Luftstrømindikator

batterilader og belte.

TR-662 Gnistfanger (x2)

Filter

Tilhørende filterdeksel

TR-6710E P

TR-6700FC

TR-6820E - Beskytter mot partikler, ubehagelige

TR-6800FC

lukter* fra organiske damper og hydrogenfluorid
opp til 10 x Grenseverdi.
TR-6110E A1P

TR-6100FC

TR-6130E ABE1P

TR-6100FC

TR-6310E A2P

TR-6300FC

TR-6580E ABE2K1

TR-6300FC

Batterier
TR-630 Standardbatteri
TR-632 Langtidsbatteri

Ladere
TR-641E Batteriladestasjon for ett batteri
TR-644E Batteriladestasjon for fire batterier

Belter
TR-626 Slitesterkt belte
TR-627 Rengjøringsvennlig belte

Slitedeler, reservedeler og tilbehør
TR-971 Luftstrømsindikator
TR-6600 Forfilter
TR-662 Gnistfanger
TR-651 Filterlås

TR-653 Rengjørings- og oppbevaringssett
BPK-01 Bæremeis
TR-655 Festeadapter til bæremeis
TR-329 Skulderstropper

* Ubehagelig lukt refererer til konsentrasjoner under Grenseverdi.

Finn ut mer om 3MTM VersafloTM Batteridrevet
turbo ved å skanne denne QR-koden med
smarttelefonen eller besøk www.3M.no/
Versaflo.
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