3M Personal Safety Division

3M Versaflo
TR-600 Turboenhed
Den nye 3MTM VersafloTM TR-600
Turboenhed bringer hele systemet
op på et nyt niveau med hensyn til
driftssikkerhed, kontrol og komfort.
Turboenhedens avancerede teknologi
samt den forbedrede kvalitet inden for
turbodrevet åndedrætsværn hæver
din beskyttelse op på et højere niveau,
bedre end nogensinde før.

Opgrader til
Versaflo TR-600.
Takket være omfattende forskning og en
dybtgående forståelse af brugernes behov,
er dette det mest avancerede og alsidige
turbodrevne åndedrætsværn nogensinde fra
3M. Med sit enkle design er turboen skabt til at
gøre vejrtrækningen og arbejdet nemmere.
Beskyttelse
3M’s avancerede VersafloTM TR-600 Turboenhed
giver beskyttelse, komfort og høj ydeevne med
et Lithium-ion batteri, justerbar luftstrøm og en
udvidet række CE-godkendte filtre til beskyttelse
mod for eksempel partikler, organiske dampe og
sure gasser. Alle enheder i 3M Versaflo-serien af
åndedrætsværn kan anvendes sammen, og det
giver en integreret beskyttelse af øjne, hoved,
ansigt og åndedræt i henhold til EN 12941 klasse
TH2 eller TH3, afhængig af den valgte hoveddel.
Alsidighed
Fordi hvert arbejdsmiljø har forskellige behov og
krav, er specialfremstillede løsninger et krav. TR600 er designet til at kunne anvendes sammen
med adskillige varianter af hoveddele, luftslanger,
batterier, filtre mm. Vælg et system som opfylder
dine specifikke krav til komfort, pris og ydelse.

Holdbarhed
3M Versaflo TR-600 Turboenheden er udstyret
med to batteriløsninger, som er mere effektive
end nogensinde før. TR-600-batterierne har lang
levetid og kort opladningstid, hvilket i den sidste
ende reducerer antallet af afbrydelser i arbejdet.
TR-600-batterierne har intuitive indikatorer for
opladningsniveau og brugergrænseflade, som
sikrer, at du er godt forberedt, og kan udnytte
batteriet optimalt.
• LED-statuslys for batteriopladning både på
batteriet og turboen
• Advarsel om lavt batteriniveau: vibrerende,
hørbare og visuelle alarmer
• Turboen giver en advarsel ca. 15 minutter før den
automatisk lukker ned pga. lavt batteriniveau
Komfort
Vores batteridrevne turboåndedrætsværn er
slidstærke og har lang levetid. Brugerne har behov
for et system, der er behageligt, og som beskytter
dem i deres arbejde. Den robuste og ergonomisk
designede 3M Versaflo TR-600 Turboenhed er
udviklet med henblik på maksimal komfort - selv
under de længste skift.
• Regulering af luftstrømmen for øget
brugervenlighed
• Ergonomisk designet til at sidde tæt til
kroppen, hvilket giver øget bevægelsesfrihed,
når arbejdspladsen er trang
• Mange justeringer af bæltestørrelse for korrekt
tilpasning og komfort
• Bæltet er designet med fleksible luftkanaler for at
minimere ophobning af varme

Brugervenlighed
3MTM VersafloTM TR-600 Turboenheden har et
brugervenligt design. Intuitive, farvede interaktive
berøringspunkter og vibrerende, hørbare samt
visuelle indikatorer for nedsat luftstrøm og lavt
batteriniveau. Denne robuste turboenhed har en
glat overflade og er hurtig og nem at rengøre.
• Indikatorer, som viser status for batteriopladning
og partikelfilterets tilstand
• Alarm for lav luftstrøm og lavt batteriniveau
• Tætsluttende valgfri hoveddel med automatisk
luftstrømsregulering
• Nem vedligeholdelse som ikke kræver værktøj.
•	Farvede berøringspunkter
•	Fuld nedsænkning og rengøring, overholder IP54og IP67-normer for brug i desinfektionsbrusebad
og midlertidig nedsænkning ved brug af de
medfølgende rengørings- og opbevaringspropper
•	Turboen er kalibreret og klar til brug

Let at bestille
1. Startsæt
3M Versaflo TR-619E Turboenhed startsæt
omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TR-602E Turboenhed
TR-6310E A2P Filter
TR-6300FC Filterdæksel
BT-30 Selvjusterende luftslange
TR-627 Easy Clean-bælte
TR-632 Heavy Duty batteri
TR-641E Standard ladersæt én station
TR-6600 Forfilter (x10)
TR-971 Luftstrømsindikator
TR-662 Gnistfang (x2)

2. Fuld tilpasning
Hvis du har behov for fuld tilpasning af din 3M
Versaflo TR-600 Turboenhed, kan du købe
alle komponenter separat (se oversigt på næste
side).

Intelligent design
lader brugerne
fokusere på
arbejdet.

3M Versaflo
tilbehør
Turboenhed

Indeholder

TR-602E

TR-971 Luftstrømsindikator
TR-662 Gnistfang (x2)

Filtre

Filterdæksler

TR-6710E Partikelfilter

TR-6700FC

TR-6820E - Partikel- og lugtfilter*

TR-6800FC

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 Heavy Duty batteri

Opladere
TR-641E Standard ladersæt én station
TR-644E Standard ladersæt 4 stationer

Bælter
TR-626 Slidstærkt bælte
TR-627 Easy Clean-bælte

Reservedele og tilbehør
TR-971 Luftstrømsindikator
TR-6600 Forfilter
TR-662 Gnistfang
TR-651 Filterlåseenhed

TR-653 Rengørings- og opbevaringssæt
BPK-01 Seler til rygmontering
TR-655 Adapter til seler
TR-329 Seler

* Små mængder organiske og sure gasser under GV (hydrogenfluorid (HF) op til 10x GV).
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Opdag, hvordan du kan forbedre komforten
og sikkerheden med 3MTM VersafloTM TR-600
Turboenhed ved at scanne QR-koden med din
smartphone eller gå ind på
www.3M.dk/TR-600.
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