
Nya 3MTM VersafloTM TR-600 
batteridriven fläktenhet erbjuder 
ett system med en helt ny nivå av 
driftsäkerhet, kontroll och komfort. 
Den nya enheten motsvarar ett stort 
tekniskt steg framåt i utvecklingen av 
fläktassisterade andningsskydd och 
erbjuder ökad flexibilitet och trygghet.

3M Versaflo
TR-600 fläktenhet 

3M Personlig skyddsutrustning



Ta steget över till 
Versaflo TR-600.
Tack vare omfattande forskning och förståelse för 
användarnas behov är denna den mest avancerade 
och mångsidiga fläktassisterade lösningen från 
3M hittills. Kort sagt så är den konstruerad för att 
göra det lättare att andas och arbeta. 

Skydd 
Nyutvecklade 3MTM VersafloTM TR-600 
batteridriven fläktenhet erbjuder skydd, komfort 
och prestanda genom ett litiumjon-batteri, 
reglerbara luftflödesalternativ och ett utökat 
sortiment. CE-godkända filter som ger effektivt 
skydd mot partiklar, organiska ångor och frätande 
gaser. Allt detta, plus kompatibiliteten hos 
produktfamiljen 3M Versaflo andningsskydd som 
erbjuder integrerat skydd för huvud, ansikte, hud 
och andningsvägar enligt EN 12941 Klass TH2 eller 
TH3, beroende på
huvudtopp. 
 
Mångsidig 
Eftersom alla arbetsmiljöer är olika och ställer unika 
krav är anpassningsbara lösningar ett måste.  
TR-600 är konstruerad för att kunna användas med 
flera konfigurationer av huvudtoppar, andnings-
slangar, batterier, filter och annan utrustning. Du 
väljer ett system som uppfyller dina specifika krav 
på komfort, kostnad och prestanda.

 

Tillförlitlig
3M Versaflo TR-600 batteridriven fläktenhet kan 
utrustas med två olika batterivarianter som är 
effektivare än någonsin. TR-600- batterierna har 
lång drifttid och snabb laddning och minskar antalet 
avbrott i arbetet. TR-600-batterierna har intuitiva 
laddningsindikatorer och ett användargränssnitt 
som garanterar att du är väl förberedd och kan 
utnyttja batteriet optimalt. 

• LED-indikatorer för batteriladdning på batteriet 
och fläktenheten

• Varningar vid svagt batteri: vibration, ljudlarm 
och lampindikering

• Förvarnar cirka 15 minuter innan automatisk 
avstängning vid svagt batteri

Komfort
Våra fläktassisterade andningsskydd är avsedda för 
tuffa miljöer och är mycket slitstarka. Användare 
behöver ett system som ger en behaglig arbetsmiljö 
under arbetsdagen. Robusta och ergonomiskt
utformade 3M Versaflo är en noga genomtänkt 
lösning som ger maximal komfort – även under 
mycket långa arbetspass.

• Reglerbart luftflöde för ökad användarkomfort
• Ergonomiskt utformad för att sitta nära
       kroppen och ge ökad rörelsefrihet i trånga    
       arbetsutrymmen
• Justerbart bälte för optimal passform och
       komfort
• Bälte utformat med flexibla luftkanaler för att 

minimera värmeutveckling



Enkel att använda
3MTM VersafloTM TR-600 fläktenhet har en 
användarvänlig design med intuitiva, färgade
interaktiva beröringspunkter. Vid lågt luftflöde och
svagt batteri varnar den med vibrationer, ljudlarm
och lampindikering. Den robusta enheten har en slät
yta som man rengör snabbt och enkelt. 

• Statusindikatorer för batteriladdning och
       partikelfiltrets skick
• Larm för lågt luftflöde och svagt batteri
• Tätslutande ansiktsmask som tillval med
       automatisk luftflödesjustering
• Smidigt underhåll som inte kräver verktyg
• Färgmärkta beröringspunkter
• 3M Versaflo TR-600 uppfyller IP54 när
       den används, d.v.s med batteri och filter på
       plats samt fläkten igång. Vid rengöring i
       saneringsdusch eller tillfällig nedsänkning
       uppfyller den IP67 med rengöringspluggar
       anslutna till utlopp och motor. Dessutom
       uppfyller batteriet IP67 med batteriremmen
       kopplad.
• Produkten är förkalibrerad och är klar att
       användas direkt när den tas ur förpackningen

Smidigt att beställa! 

1. Startkit
3M Versaflo fläktenhet startkit TR-619E innehåller: 

• TR-602E Batteridriven fläktenhet
• TR-6310E (A2P) Filter
• TR-6300FC Filterlock
• BT-30 Justerbar (längd) luftslang
• TR-627 Bälte, lätt att rengöra
• TR-632 Högkapacitetsbatteri
• TR-641E Single Station batteriladdare
• TR-6600 Förfilter (x10)
• TR-971 Luftflödesindikator
• TR-662 Gnistskydd (x2) 

2. Fullt anpassningsbar
Om du vill skräddarsy ditt eget system med 3M
Versaflo TR-600 batteridriven fläktenhet kan du
beställa komponenterna separat (se tabellerna på
nästa sida).

Smart design
låter användaren
fokusera på
arbetsuppgiften.



Batteridriven fläktenhet Innehåll
TR-602E TR-971 Luftflödesindikator 

TR-662 Gnistskydd (x2)

Filter Filterlock
TR-6710E 
TR-6820E P + Filter mot odörer* från organiska
och sura gaser (vätefluorid upp till 10 x Hgv)
TR-6110E A1P
TR-6130E ABE1P
TR-6310E A2P
TR-6580E ABE2K1

TR-6700FC
TR-6800FC

TR-6100FC
TR-6100FC
TR-6300FC
TR-6300FC

Batterier
TR-630 Standardbatteri 
TR-632 Högkapacitetsbatteri

Laddare
TR-641E En-stations batteriladdare 
TR-644E Fyra stationers batteriladdare

Bälten

TR-626 Heavy-duty bälte
TR-627 Easy-clean bälte

Reservdelar och tillbehör

TR-971 Luftflödesindikator
TR-6600 Förfilter
TR-662 Gnistskydd
TR-651 Monteringssats för filterspärr

TR-653 Rengörings- och förvaring
BPK-01 Bärsele
TR-655 Adapter till bärsele (BPK-01)
TR-329 Hängslen

Personlig skyddsutrustning
3M Svenska AB

191 89 Sollentuna
Tel: 0370-65 65 65 Kundservice
E-post: kundservice@mmm.com
www.3M.se/personskydd
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3M Versaflo 
komponenter

* Odörer avser koncentrationer under Hgv.

Ta reda på hur du kan förbättra arbetskomforten 
med 3MTM VersafloTM TR-600 batteridriven 
fläktenhet genom att skanna denna QR-kod 
med din smartphone, eller gå till www.3M.eu/
Versaflo.


