
Gegevensblad
De Purelite Xstream is een innovatief systeem voor 
ademhalingsbescherming dat een unieke alles-in-een oplossing biedt 
voor ademhalings-, oog-, gezichts- en gehoorbescherming.

De Purelite Xstream biedt geïntegreerde bescherming voor gebruikers 
met ongeëvenaard comfort.

• Systeemclassificatie TH2P (APF 20)

• Onafhankelijk, geen loshangende snoeren of slangen

• Grote stabiliteit en quick-release-hoofdband

• Goede luchtstroom - 210 l/min

• Zeer lage gebruikskosten

• Waarschuwing bij lage luchtstroom op 150 l/min

• Batterij met een levensduur van 8 uur

Purelite Xstream 
Elektrisch luchtzuiverend  
ademhalingstoestel

Geïntegreerde oog-, gezichts- en ademhalingsbescherming
• Geluidsarme ventilatormotor biedt een initiële luchtstroom van 210 l/min (150 l/min aan het einde van de levensduur 

van de batterij).  Hoorbaar alarm wanneer de batterij bijna leeg is.
• Lichtgewicht van 1,0 kg (nominaal) met eenvoudig verstelbare hoofdband om op verschillende hoofdomtrekken  

te passen en om over beschermende kleding en kappen te dragen.
• Gezichtsscherm van polycarbonaat met elastische gelaatsafdichting van nylon; er zijn doorzichtige overlays 

beschikbaar voor het gezichtsscherm.
• Aan/uit-schakelaar eenvoudig te bedienen met handschoenen.
• Hoogrendementsfilter met toegewezen beschermingsfactor (APF) van 20.
• Luchtstroomindicator controleert op voorhand de prestaties en toestand van de batterij en de filter.
• Breed scala aan toepassingen, waaronder: houtbewerking en aardewerk, doe-het-zelf en gebouwonderhoud, 

voedselbereiding en -verwerking, het installeren van isolatiematerialen zoals Rockwool®, tandheelkundige 
laboratoria, tuinbouw en ongediertebestrijding.

• Gelijkwaardig aan FFP3-masker.
• Gehoorbescherming kan worden aangepast.

Ademhalingsbescherming
BS EN 12941:1999 Beschermingsniveau TH2P
AS/NZS 1716:201

Oog-/gezichtsbescherming
EN 166:2002 1B3
AS/NZS 1337:199
AS/NZS 1337.1:2010
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Filter TH2P (set van twee)
(PL01170-1SP)

Batterijpack van 8 uur
(PL01171-1SP)

Batterijoplader
(PL01172-14SP)

Assemblage van aan/ 
uit-schakelaar (PL01179-2SP)

Hoofdbedekking en gelaatsaf-
dichting voor Q/R-hoofdband

(PL03119SP)

Set met quick- 
release-hoofdband

(PR01601SP)

Laadstation
(PL01182-2SP)

Vizier-overlays (doorzichtig)
(PL01185-2SP)

Ventilatormotorset
(PL01177-2SP)

Vizierset
(PL01173-1SP)

Afdekplaat
(PL01174-2SP)


