3M Personal Safety Division

En verden
af komfort.
3M™ Versaflo™ Turboenhed TR-603E-ASB
kan i kombination med 3M™ Helmaske 7900PF
anvendes i asbest-/opskæringsmiljøer
og yder den beskyttelse, komfort og
brugervenlighed, du har behov for.

3M Versaflo Turboenhed
TR-603E-ASB
Nem rengøring og dekontaminering
	Glat overflade

Beskyttelse, sporbarhed
og sikkerhed

	Velegnet til dekontaminering (IP54)
og midlertidig nedsænkning (IP67).

	Godkendt i henhold til EN 12942
klasse TM3.

	Easy Clean-bælte – remmen
kan nedsænkes i vand og har
en glat overflader for nem og
grundig rengøring.

	Entydige serienumre anvendes både
på turboen, helmasken og batteriet.
	Vedligeholdelsescertifikat følger med
hvert startsæt.

Behagelig luftstrøm

Helmaske 7900PF

	TR-600 leverer et konstant og jævnt
luftflow på 180 l/min, i takt med
at batteriet aflades, eller filteret
tilstoppes af partikler.

	Dobbelt ansigtstætning giver en
pålidelig pasform.
	Stort visir i polycarbonat giver et
bredt synsfelt.
	Spænderne er nemme at lukke op.

Brugervenlighed

	Sekspunktshovedbånd.

	Displayet viser status
for batteriopladning og
partikelfilterets tilstopning.

	Blød og slidstærk
silikonegummi.

	LED-statuslys for batteriopladning
vises både på batteriet og turboen.
	Brugerkalibrering af turboenheden
er ikke påkrævet.
	Hørbare, vibrerende og visuelle alarmer.
	Smart og hurtig lader til en station

3M™ Versaflo™ Turboenhed
TR-603E-ASB
(inklusiv luftstrømsindikator
TR-972 og gnistfang TR-662 (x2))

3M™ Versaflo™ P Startsæt
TR-615E-ASB
Dette Versaflo™ startsæt indeholder
TR-603E-ASB Turboenhed, P-filter, filterdæksel, gnistfang (x2), Easy Clean-bælte,
heavy-duty batteri, ladersæt til en station,
BT-50 luftslange, der sidder tæt ind til
kroppen, slangebeskytter, luftstrømindikator, helmaske, holder til slange samt
rengørings- og opbevaringssæt.

3M™ Versaflo™ A1P Startsæt
TR-618E-ASB
Dette Versaflo™ startsæt indeholder
TR-603E-ASB Turboenhed, A1P-filter,
filterdæksel, gnistfang (x2), Easy Cleanbælte, heavy-duty batteri, ladersæt til
en station, BT-50 luftslange, der sidder
tæt ind til kroppen, slangebeskytter,
luftstrømindikator, helmaske,
holder til slange samt rengøringsog opbevaringssæt.

Reservedele og tilbehør
Produktnr.

Beskrivelse

Produktnr.

Beskrivelse

Produktnr. Beskrivelse

TR-6710E

P-filter

TR-627

Easy Clean-bælte

7927

Visir

TR-6110E

A1P-filter

TR-972

Luftstrømsindikator

7992

Beskyttelsesfilm til visir

TR-6700FC

Filterdæksel

TR-653

Indermaske

TR-6100FC

Filterdæksel

Rengørings- og
opbevaringssæt

7991
7925

Brillestel med holder

TR-6600

Forfilter

TR-651

Filterlåseenhed

7283

Udåndingsventilmembran

TR-662

Gnistfang

BT-50

Luftslange

7895

Talemembransæt

TR-632

Batteri heavy-duty

BT-922

Halsstropenhed

TR-641E

Standard ladersæt med
én station

Engangsslangebeskytter
til luftslange

7883
7989

Knapper til strop

RTN-01

Holder til luftslange

STC-01

7900PF

Helmaske

Praktisk taske til
opbevaring

7893

Sekspunktshovedbånd

TR-644E

Standard ladersæt med
4 stationer
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