Könnyű súly és vékony
kialakítás – az ön kényelmes
munkavégzéséért.
A 3M™ Versaflo™ TR-300+ szűrtlevegős légzésvédő kiegyensúlyozott és kompakt
kialakításával sokoldalú és könnyen használható megoldást nyújt részecskevédelmet
igénylő környezetekben.

Bemutatjuk az új 3M™ Versaflo™ TR-300+ szűrtlevegős
turbóegységet
A 3M™ Versaflo™ TR-300+ szűrtlevegős légzésvédő rendszer kombinálja a teljesítményt, védelmet és funkcionalitást a
modern, stílusos dizájnnal és kényelemmel. Megoldást jelent a könnyen használható, sokoldalú légzésvédelemi
rendszerekre a részecskékkel telített környezetekben.

Jellemzők és előnyök:

Tipikus alkalmazások
• Gyógyszeripari gyártás
• Famegmunkálás
• Felület előkészítés

Kényelmes légáramlás
• Kettő, felhasználó által választható sebességű
légáramlás a kényelem maximalizálásáért: 185l/mn
és 205l/mn
• Kontrollált légáramlás folyamatos áramlást
biztosít, az akkumulátor lemerülésekor, vagy a
szűrő részecskékkel való telítettségekor is
Könnyű használat
• Elektronikus audio és vizuális riasztás alacsony
töltöttségű akkumulátor és/vagy alacsony
légáramlás esetén
• TR-300+ kijelző mutatja az akkumulátor tölttségi
állapotát, részecskeszűrő telítettségi állapotát, a
kiválasztott légáramlás használata közben
• Töltöttséi állapotot mutatja a hasznos LED kijelző
• Nem szükséges felhasználói kalibráció a
turbóegységhez
Kényelem
• Könnyű és kis méretű – extrém vékony, könnyű
súlyú, kiegyensúlyozott kialakítás a kényelemért
Több fajta felhasználás
• Nagy hatékonyságú szűrő kiszűri a káros port,
ködöt és füstöt, továbbá a kellemetlen szintű
gázokat és gőzöket
• IP53 besorolás. Használható a fertőtlenítő
mosásokhoz
Biztonság
• Megfelel az EN 12941 szabványnak, TH2 vagy
TH3 besorolásának, a fejrésztől függetlenül

• Élelmiszer és italgyártás
• Fémmegmunkálás
• Olvasztás
3M™ Versaflo™ TR-302E+
szűrtlevegős turbóegység
Az egység légáramlás jelzővel és
szikravédővel (x2) rendelkezik. Tekintse
meg az alábbi lehetőségeket az ön
környezetéhez való alkalmazásért.
3M™ Versaflo™ TR-315E+
Kezdőkészlet
A Versaflo kezdőkészlet tartalmazza a
TR-302E+ turbóegységet,
részecskeszűrőt, előszűrőt, szikravédőt
(x2), standard övet, nagy teljesítményű
akkumulátor készletet, akkumulátor
töltőegységet (a képen nem látható),
önbeálló légtömlőt és légáramlás jelzőt.

Szűrő

Övek

TR-3712E P

TR-325 Standard öv
TR-326 Bőr öv
TR-327 Könnyen tisztítható öv

TR-3802E P + kellemetlen szintű* szerves gőzök
TR-3822E P + kellemetlen szintű* savas gázszűrő
(hidrogén fluorid 10 x OEL expozíciós szintig)
* Kellemetlen szint az OEL határérték alatti expozíciós szintet
jelzi (OEL).

Pótalkatrészek és tartozékok

Akkumulátorok

TR-3600 Előszűrő TR-971 Légáramlás jelző
TR-371+ Szűrővédő
BPK-01 Hátizsák
TR-3622 Szikravédő
TR-329 Karperecek TR-380 Szűrőtömítés

TR-330 Standard akkumulátor
TR-332 Nagy teljesítményű akkumulátor

Töltők
TR-341E Egyhelyes akkumulátor töltőkészlet
TR-344E 4-helyes akkumulátor töltőkészlet
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