
3M™ Tryckluftsmatade och 
fläktassisterade andningsskydd

Skötsel och underhåll

Före användning
• Använd indikatorknappen för att verifiera batteriets 

laddning.

• Kontrollera att korrekt filter är monterat.

• Kontrollera att eventuella gnistskydd och/eller 
förfilter är rena om sådana användas.

• Använd luftflödesindikatorn för att verifiera luft
flödeshastigheten. Om kulan till en början ligger 
under strecket kan den stiga ytterligare – vänta i 
90 sekunder för att låta luftflödet stabiliseras. Byt 
filter om kulan inte når över strecket.

• Kontrollera för synliga skador.

Varje månad
• Utför alla inspektioner före användning och skapa ett 

protokoll för den månatliga kontrollen. 

Efter användning
• Rengör med en ren trasa som fuktats med en mild 

tvållösning

• Desinficera ytorna med 3M™ 105våtservetter

• Förvaras i ett torrt och rent utrymmel/skåp och 
ej i närheten av direkt solljus, värmekällor och 
lösningsmedel

Byt omedelBart skadade delar för att 
säkerställa korrekt skyddsnivå

För bibehållen skyddsnivå, optimal livslängd och minskade kostnader är det mycket viktigt att 
regelbundet kontrollera och underhålla andningsskyddet.

3M™ Versaflo™ TR-300 
 Tryckluftsmatat andningsskydd



Beställning av förbrukningsartiklar, reservdelar och tillbehör

För offert eller beställning av dessa artiklar ska du vända dig 
till en auktoriserad 3Måterförsäljare.

Kompletterande information och rådgivning
Om du behöver mer information om skötsel och 
underhåll av 3M tryckluftsmatade och fläktassisterade 
andningsskydd ska du vända dig till 3M kundtjänst eller din 
3Måterförsäljare.

3M artikel
nummer

1
3M™ Versaflo™ TR302E batteridriven fläktenhet 
(komplett med filterkåpa och luftflödesindikator)

TR302E

2 Standardbälte TR325

3 Läderbälte TR326

4 EasyClean bälte TR327

5 Batteripaket, ekonomi TR330

6 Batteripaket, hög kapacitet TR332

7 Laddningshållare TR340

8 Laddningskit, 1 station TR341UK

9 Laddningskit, 4 stationer TR344UK

10 Gnistskydd TR362

11 Reservfilterkåpa TR370

12 Förfilter TR3600

13 Partikelfilter TR3710E

13
Partikelfilter och odörfilter mot organiska gaser/
ångor under hyg. gränsvärde.

TR3800E

13
Partikelfilter och odörfilter mot sura gaser/ångor 
under hyg. gränsvärde.

TR3820E

16 Självjusterande luftslang BT30

17 Armerad luftslang BT40

18
Luftslangsskydd – brand och värmeresistent, extra 
slitstark

BT926

19 Kort och lätt luftslang BT20S

20 Lång och lätt luftslang BT20L

21 Luftflödesindikator TR970

22 Hängslen TR329

23 Ryggplatta BPK01
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