PureFlo 3000
Elektrisch luchtzuiverend
ademhalingstoestel

Comfort, kwaliteit en betrouwbaarheid

PureFlo® Industriële ademhalingstoestellen
Comfort, kwaliteit en
betrouwbaarheid
Gentex Europe is een producent in het VK met
meer dan 100 jaar ervaring in de productie van
hoofd-, gezichts- en ademhalingsbescherming op
het gebied van ordehandhaving en in industriële en
militaire omgevingen.
Ons merk staat voor optimale bescherming van
personeel dat in gevaarlijke situaties werkt.
PureFlo industriële ademhalingstoestellen behoren
tot de best presterende en meest kostenefficiënte
beschermingssystemen die vandaag beschikbaar
zijn op de markt. Ons brede aanbod aan PureFlo
industriële ademhalingstoestellen is beproefd en
wordt wereldwijd gebruikt in verscheidene lichte en
zware industrieën en door tal van multinationals.
Onze PureFlo ademhalingstoestellen kunnen
worden geconfigureerd zodat ze precies aan uw
verwachtingen voldoen.

Maak kennis met het PureFlo 3000
elektrisch luchtzuiverend ademhalingstoestel
De nieuwe PureFlo 3000 is een innovatief elektrisch ademhalingstoestel
dat een unieke alles-in-een oplossing biedt voor ademhalings-, hoofd-,
gezichts-, oog- en gehoorbescherming.
De PureFlo 3000 biedt geïntegreerde beschermingvoor gebruikers, met een
ongeëvenaard comfort:
• Geen loshangende snoeren, slangen of kabels biedt betere
veiligheid (niet blijven haken).
• Geen blaasunit aan de riem nodig en dus meer comfort voor de
gebruiker. Ideaal voor gebruik met beschermende werkkleding.
• Beschikbaar voor industriële, farmaceutische en lastoepassingen.
• Hoeft niet op voorhand gepast te worden op het gezicht en kan
veilig gebruikt worden met een baard en/of bril.
• Goed gebalanceerd modern ontwerp.
• Deeltjesfilter met hoog rendement, geeft uitstekende
ademhalingsbescherming.
• Uitstekend gezichtsveld, voor veiligheid en comfort.
• Comfortabele pasvorm, voor langdurig gebruik met volledig
verstelbare hoofdband.
• Robuuste, quick-releaseverbinding en -verwijdering van de
hoofd- en gelaatssluitingen.
• Compatibel met Gentex gehoorbeschermers.

Geen loshangende snoeren
of slangen

Hoogrendementsfilter TH3

Nieuwe ADF-laslens

GOEDKEURINGEN
Ademhalingsbescherming

EN 12941:1998+A2:2008 TH3P

Oog-/gezichtsbescherming

EN 166:2002 1B3
EN 175:1997
EN 379:2003 + A1:2009

Hoofdbescherming

EN 397:2012+A1:2012 (veiligheidshelm)

Milieubescherming
Beschermingsfactor

IP54 (tijdens gebruik) IPX5 (schoonmaken);
IEC 60509:1989
Toegewezen beschermingsfactor (APF) - 40
Nominale beschermingsfactor (NPF) - 500

PRODUCTOPTIES
De PureFlo 3000 kan aan de specifieke vereisten van uw toepassing voldoen, met een reeks van beschikbare
hoofddeksels, filters en accessoires.

Veiligheidshelm

Las-

Farmaceutisch

Gentex Europe

Commerce Road, Stranraer, Scotland DG9 7DX
Tel: +44 (0) 1776 704421
Fax: +44 (0) 1776 706342
E-mail: sales@gentexcorp.eu.com
Web: pureflo.gentexcorp.com
Volg ons op Twitter: @PureFloSafety

© Helmet Integrated Systems Ltd 2019, Helmet Integrated Systems Ltd is een ISO9001:2000 gecertificeerd bedrijf,
Gentex is een geregistreerd handelsmerk van Gentex Corporation. Helmet Integrated Systems Ltd is een volwaardige dochteronderneming
van Gentex Corporation.
PureFlo is een geregistreerd handelsmerk van Helmet Integrated Systems Ltd.
Uitgave 1.1 10/19

