Ontspannen ademen
onder zware
omstandigheden
De 3M™ Versaflo™ BT-60 Ademslang verbindt
3M™ Versaflo™ Ademhalingssystemen nu met
nauwaansluitende ademhalingsmaskers (Half- en
volgelaatsmaskers).
Met de BT-60 is het nu mogelijk om de 6000, 7907S en
7500 serie half- en volgelaatsmaskers aan te sluiten op de 3M
Versaflo TR-600 en TR-800 ademhalingssystemen en daarmee
kan zo een TM3 klasse adembescherming worden bereikt
(Halfgelaatsmaskers alleen TM2) .

3M™ Versaflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen
zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen veel
verschillende gevaren in industriële omgevingen. Met de
introductie van de 3M™ Versaflo™ BT-60 Serie ademslangen
is het nu ook mogelijk om naast de M & S-Serie hoofdkappen
3M Half- en volgelaatsmaskers aan te sluiten op de
motorunits.
In combinatie met nauwaansluitende maskers kan een TM3
bescherming gehaald worden conform EN 12942. Daarnaast
is deze combinatie door het lage profiel geschikt om te
gebruiken in ruimten met beperkte bewegingsvrijheid en kan
het gebruikt worden in combinatie met hoofdbescherming.
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Nauwaansluitend gelaatstuk
In combinatie met 3M 7500 serie halfgelaatsmaskers
bieden de 3M™ Versaflo™ TR-600 en TR-800
Ademhalingssystemen een TM2 bescherming comform
EN 12942. In combinatie met 6000 en 7907S
volgelaatsmaskers een TM3 bescherming.

Ademslangen
De 3M™ Versaflo™ BT-60 sluit de TR-600 en TR-800 aan
op de maskers.
Haar Y-ontwerp zorgt voor een verbinding op de
bayonetaansluiting van het masker en verdeelt de
luchtstroom gelijkmatig naar beide zijden.
Twee versies zijn beschikbaar:
BT-63 – Lichtgewicht versie voor standaard
werkzaamheden, in lengte aanpasbaar
BT-64 – Heavy duty versie voor zware werkzaamheden,
vaste lengte

Motoraangedreven ademhalingssysteem
De 3M™ Versaflo™ TR-600 en TR-800
Ademhalingssystemen bieden bescherming tegen (stof)
deeltjes en verschillende gassen/dampen, TR-800 is ook
geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen tot zone 0.

3M™ Versaflo™ BT-63 Ademslang

3M™ Versaflo™ BT-64 Ademslang

BT-63 is een lichte, in lengte aanpasbare
ademslang om te gebruiken voor
standaard werkzaamheden. De
ademslang verbindt de 3M™ Versaflo™ TR600 en TR-800 Ademhalingssystemen
met half- en volgelaatsmaskers.

BT-64 is een zwaardere en robustere
ademslang met een vaste lengte om te
gebruiken voor zware werkzaamheden.
De ademslang verbindt de 3M™ Versaflo™
TR-600 en TR-800 Ademhalingssystemen
met half- en volgelaatsmaskers.

Compleet met de TR-973
Luchtstroomindicator en de BT-953
Reinigings- en opslagkit, kan de
ademslang luchtdicht & waterdicht
schoongemaakt en opgeborgen worden.

In de verpakking zit ook een TR-973
luchtstroomindicator.
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De BT-953 Reinigings- en opslagkit is
apart beschikbaar.
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