
Datablad
Purelite Xstream er et innovativt 
åndedrætsbeskyttelsessystem, som yder en enestående 
alt i én-beskyttelse af åndedræt, øjne, ansigt og ører.

Purelite Xstream yder integreret beskyttelse af brugerne 
med uovertruffen komfort.

• Systemklassifikation TH2P (APF 20)

• Selvstændigt, uden løse ledninger eller slanger

• Hovedbånd med høj stabilitet og hurtig frigørelse

• Høj luftstrøm – 210 l/min

• Meget lave driftsomkostninger

• Advarsel om lavt flow ved 150 l/min

• 8-timersbatteri

Purelite Xstream 
Strømforsynet, luftrensende 
åndedrætsværn

Integreret beskyttelse af øjne, ansigt og åndedræt
• Støjsvag blæsermotor giver en initial luftstrøm på 210 l/min (mindst 150 l/min, når batteriet er tæt på endt levetid).  

Lydalarm for lavt batteri.

• Let 1,0 kg (nominelt) med nemt justerbart hovedbånd, som passer til mange hovedstørrelser, og til brug over 
beskyttelsesbeklædning og hætter.

• Ansigtsskjold af polykarbonat med ansigtstætning i nylon med elastik, transparente overlays fås til ansigtsskjoldet.

• Afbryderknap betjenes nemt med handsker på.

• Højeffektivt filter med APF (Assigned Protection Factor) på 20.

• Luftstrømsindikator forhåndskontrollerer batteriets og filterets ydeevne og tilstand.

• Bred vifte af anvendelsesmuligheder: træarbejde og keramik, gør det selv og bygningsvedligeholdelse, tilberedning 
og bearbejdning af fødevarer, montering af isolationsmaterialer, f.eks.  Rockwool®, dentallaboratorier, havebrug 
og skadedyrsbekæmpelse.

• Svarer til FFP3-maske.

• Høreværn kan monteres.

Åndedrætsbeskyttelse
BS EN 12941:1999 beskyttelsesniveau TH2P
AS/NZS 1716:201

Øjen-/ansigtsbeskyttelse
EN 166:2002 1B3
AS/NZS 1337:199
AS/NZS 1337.1:2010
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Filter TH2P (par)
(PL01170-1SP)

8-timers batteripakke
(PL01171-1SP)

Batterioplader
(PL01172-14SP)

Afbrydersamling
(PL01179-2SP)

Hovedtildækning og 
ansigtstætning til hurtigtudløst 

hovedbånd
(PL03119SP)

Hurtigudløst 
hovedbåndssamling

(PR01601SP)

Ladestation
(PL01182-2SP)

Visiroverlays (transparente)
(PL01185-2SP)

Blæsermotorenhed
(PL01177-2SP)

Visirenhed
(PL01173-1SP)

Tildækning
(PL01174-2SP)


