
Komfort, kvalitet og tillid

PureFlo 3000  
Strømsforsynet, luftrensende 
åndedrætsværn



PureFlo® åndedrætsværn til 
industriel brug
Komfort, kvalitet og tillid

Gentex Europe er en britisk producent med mere 
end 100 års erfaring inden for fremstilling af hoved-, 
ansigts- og åndedrætsbeskyttelse til industrielle, 
militære og politimæssige formål.

Vores brand er synonymt med optimal beskyttelse 
af personale, som arbejder i farlige situationer.

PureFlo-åndedrætsværn til industribrug er blandt 
de bedste og mest omkostningseffektive 
beskyttelsessystemer på markedet i dag. De er 
gennemprøvet og anvendes over hele verden 
i mange lette industrier og sværindustrier og af 
mange multinationale organisationer, og de kan 
konfigureres præcist til dine behov.

Vi præsenterer hermed PureFlo 3000, 
det strømsforsynede, luftrensende 
åndedrætsværn
Det nye PureFlo 3000 er et innovativt strømforsynet åndedrætsværn, 
som yder en enestående alt i én-beskyttelse af åndedræt, hoved, ansigt, 
øjne og ører.

PureFlo 3000 sørger for integreretbeskyttelsefor brugere med 
uovertruffen komfort: 

• Der er ingen løse ledninger, slanger eller kabler, og det giver 
bedre sikkerhed (man hænger ikke fast i noget).

• En bæltemonteret blæserenhed er ikke nødvendig, og det 
øger brugerkomforten. Ideelt til brug med forskellige typer 
beskyttelsesbeklædning.

• Tilgængelig til brug inden for industri, medicinalindustri 
og svejsning.

• Ingen krav om test af ansigtspasform og kan anvendes sikkert 
med skæg og/eller briller med styrke.

• Afbalanceret moderne design.

• Højeffektivt partikelfilter yder glimrende åndedrætsbeskyttelse.

• Glimrende synsfelt for sikkerhed og komfort.

• Komfortabel pasform til langvarig brug med fuldt justerbar 
hovedsele.

• Robust, hurtig montering og fjernelse af ansigts- og hovedtætninger.

• Kompatibelt med Gentex’ egne høreværn.



Åndedrætsbeskyttelse EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Øjen-/ansigtsbeskyttelse
EN 166:2002 1B3
EN 175:1997  
EN 379:2003 + A1:2009

Hovedbeskyttelse EN 397:2012+A1:2012 (hjelm)

Miljøbeskyttelse
IP54 (i brug) IPX5 (rengøring), 
IEC 60509:1989

Beskyttelsesfaktor
Tilordnet beskyttelsesfaktor (APF) – 40
Nominel beskyttelsesfaktor (NPF) – 500

Ingen løse ledninger eller slanger Højeffektivt TH3-filter Nyt ADF-svejseglas

GODKENDELSER

PRODUKTVARIANTER

Hjelm Svejseindustri Medicinalindustri

PureFlo 3000 kan opfylde de specifikke krav, du måtte have, med forskellige hovedbeklædninger, filtre 
og tilbehørsmuligheder.



Gentex Europe
Commerce Road, Stranraer, Skotland  DG9 7DX
Tlf.: +44 (0) 1776 704421
Fax: +44 (0) 1776 706342
E-mail: sales@gentexcorp.eu.com
Hjemmeside: pureflo.gentexcorp.com

Følg os på Twitter: @PureFloSafety
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