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Asigurarea unui flux de aer curat devine esenţială atunci când lucraţi 

în medii contaminate. 3M™ oferă o gamă largă de echipamente de 

protecţie respiratorie cu presiune pozitivă şi cu aducţie de aer, create 

special pentru cele mai dificile medii de lucru. 

Sistemele sunt uşor de utilizat şi oferă protecție şi confort la locul 

de muncă. 3M™ oferă asistenţă utilizatorului cu privire la selecţia 

adecvată, instruirea şi modul corect de utilizare al acestor produse.

Siguranță și confort la locul de muncă

1. Identificaţi riscurile – praful, fumul de metal, gazul, vaporii etc.

2. Evaluaţi riscurile – estimaţi nivelele periculoase în funcţie de 

standardele de siguranţă şi luaţi în calcul şi alte echipamente 

de protecție – oculară, auditivă, corporală.

3. Selectaţi echipamentul de protecţie respiratorie – semimască 

sau mască integrală, de unică folosinţă sau reutilizabilă, cu 

presiune pozitivă sau cu aducţie de aer.

4. Instruiți cu privire la modul de fixare şi utilizare.

Selectați echipamentul de protecție respiratorie în patru pași:

Sisteme pentru 
protecție 
respiratorie cu 

Presiune pozitivă și Aducție de aer 
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Protecţie respiratorie

Protecţie respiratorie, oculară, facială şi a 
capului împreună cu acoperirea gâtului/umerilor

Creaţi propriul nivel de protecţie

Protecţie respiratorie, oculară, facială şi 
auditivăProtecţie respiratorie, oculară şi facială

Aplicații
Sistemele pentru protecție respiratorie prezentate mai jos se pot utiliza pentru o varietate de aplicații în mediul de lucru. Selectarea sistemelor se 

bazează pe protecţia combinată necesară pentru protejarea utilizatorului împotriva riscurilor, variind de la unităţi de protecţie respiratorie şi oculară şi 

până la unităţi de protecţie respiratorie, oculară, facială, a capului, auditivă, a gâtului şi a umerilor.
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Unitate turbo cu 
presiune pozitivă 3M™ 
Versaflo™ TR-300

Sistem cu presiune 
pozitivă 3M™ 
Powerflow™

Sistem cu presiune 
pozitivă 3M™ 
Airstream™ 

Mobilitate limitată

Mobilitate sporită

Mobilitate sporită
Unitate turbo cu 
presiune pozitivă 3M™ 
Jupiter™

Unitate cu presiune pozitivă

 + Încorporează un ventilator motorizat, pe 

bază de baterii, pentru a extrage aerul prin 

filtru

 + Nu poate fi utilizată ca mijloc de protecţie 

respiratorie împotriva substanțelor cu  

proprietăţi reduse de avertizare  

(gust/miros)

 + Nu trebuie utilizată în condiţii care 

constituie un pericol cu impact imediat 

asupra sănătății utilizatorului (IDLH)

 + Corespunzătoare pentru utilizarea pe 

perioade mai mari de timp, datorita 

rezistentei reduse la respiraţie

 + Poate oferi protecţie integrată - a capului, 

oculară şi facială

Unitate cu aducție de aer

 + Aerul este furnizat prin intermediul unui 

compresor (aerul comprimat trebuie să fie 

respirabil)

 + Nu poate fi utilizată ca mijloc de protecţie 

respiratorie împotriva substanţelor cu 

proprietăţi reduse de avertizare 

(gust/miros)

 + Nu trebuie utilizată în condiţii care 

constituie un pericol cu impact imediat 

asupra sănătăţii utilizatorului (IDLH)

 + Corespunzătoare pentru utilizarea pe 

perioade mai mari de timp, datorita 

rezistentei reduse la respiraţie

 + Poate oferi protecţie integrată - a capului, 

oculară şi facială
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Sisteme de protecţie respiratorie cu 
presiune pozitivă

Sisteme de protecţie respiratorie cu aducţie de aer

Regulatoare de aer 
3M™ Versaflo™ seria V

Sistem de protecţie 
respiratorie cu aducţie 
de aer 3M™ Visionair™

Sistem cu aducţie 
de aer cu mască de 
protecţie 3M™ S-200

Unitatea de Filtrare 
3M™ Aircare™ ACU-
01 /ACU-02

Sisteme 3M™ cu presiune pozitivă și aducție de aer



393939

Sisteme modulare

Procesul de selecţie pentru Sistemul cu Presiune Pozitivă

Procesul de selecţie pentru Sistemul cu Aducţie de Aer
Etapa 4
Selectaţi tubul

de alimentare cu aer

Etapa 5
Selectaţi cuplele

Etapa 6
Selectați accesoriile

Etapa 1
Selectaţi regulatorul 

de aer

Etapa 2
Selectaţi casca de 

protecţie

Etapa 3
Selectaţi tubul de 

respiraţie

Etapa 1A
Selectaţi unitatea turbo cu presiune 

pozitivă*

Etapa 1B
Selectaţi filtrele, bateriile şi cureaua 

potrivite

Etapa 2
Selectaţi casca de protecţie

Etapa 3
Selectaţi tubul de respiraţie

Etapa 4
Selectați accesoriile

Sistemul modular de protecţie respiratorie încorporează o abordare multilaterală 
asupra sistemelor de protecţie a lucrătorilor, bazată pe module confortabile în timpul 
purtării. Toate căştile modulare, unităţile de livrare a aerului şi tuburile de respiraţie sunt 
compatibile între ele.  
Utilizatorii pot combina şi pot alătura piesele cum doresc, pe măsură ce se deplasează 
dintr-un mediu într-altul, sau pe măsură ce trec de la o activitate la alta. 

Sistemele de protecţie respiratorie individuală pot fi utilizate 
pentru o varietate de aplicații. Acestea includ sisteme de 
protecţie respiratorie cu presiune pozitivă prevăzute cu 
protecţie integrală pentru cap, protecție oculară, faţă şi 
sistemul respirator, precum şi regulatoare cu aducţie de aer 
împreună cu măşti integrale sau semimăşti. 

Sisteme individuale

*Doriți o modalitate mai simplă pentru alegerea un sistem de protecție respiratorie? Optaţi pentru kit-urile cu presiune pozitivă, care includ toate componentele, mai 

puţin casca de protecţie.

Sisteme 3M™ cu presiune pozitivă și aducție de aer
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Sisteme de protecţie respiratorie 3M™ Versaflo™
Căști și cagule 3M™ Versaflo™ seria S

Sisteme Turbo cu presiune pozitivă

Suport integrat Suport reutilizabil

S-133 S/L
S-333G S/L

S-433 S/L
S-533 S/L

S-655
S-657
S-757 S-855E

BT-20 S/L BT-40BT-30

Tuburi de respiraţie  

BT-20 S/L: Greutate redusă (două lungimi 
disponibile)
BT-30: Auto reglare
BT-40: Cauciuc foarte rezistent

Căști 3M™ Versaflo™ seria S
Cască de protecţie 

cu viziera
Casca de 
protectie 

cu viziera si 
protectia capului

M-106 
M-107

M-306 
M-307

M-406 
M-407

Casca de protectie cu 
viziera, protectia capului 
si protectie pentru umeri

Protecţie combinată pentru  
particule + gaze şi vapori

Sistem Turbo cu presiune pozitivă 
3M™ Jupiter™

Numai pentru particule (protecție împotriva 
gazelor de vapori organici şi gaze acide) 

Unitate Turbo cu presiune pozitivă 3M™ 
Versaflo™ TR-300

Siguranţă intrinsecă 
Protecţie combinată pentru 
particule + gaze şi vapori 

Unitate Turbo cu presiune pozitivă 3M™ 
Jupiter™ cu protecție exterioară IS

Baterie
- Baterie standard (4.5-6 ore)
- Baterie de mare capacitate 
(9-12 ore)

Filtru
- Extinctor de scântei
- Prefiltru 
- Filtru P
- P/Filtru pentru vapori organici
- P/gaze acide (Acid HF în 
concentraţii de până la 10 ori 
Valoarea Limită Admisă)

Încarcător
- Încarcător cu o singură mufă
- Kit de încărcare a bateriei cu 
4 mufe

Filtru
- Suport pentru prefiltre
- Filtru P pentru particule
- Filtru A2P
- Filtru A2BEK1P
- Filtre K1P
- Filtre ABE1P

Baterie
- Baterie de 4 ore 
- Baterie de 8 ore 
- Baterie IS de 4 ore

Încarcător
- Încărcător cu o singură 
mufă 
- Încărcător cu 10 mufe

Sisteme 3M™ cu presiune pozitivă și  aducție de aer
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Sisteme individuale de protecţie respiratorie
Măști pentru sudură, cască rezistentă la temperaturi înalte și 

căști pentru sudură

Regulatoare cu aducţie de aer

Accesorii pentru tubul de respiraţie 

BT-922: Înveliş de unică folosinţă
BT-926: Înveliş ignifug

HT-622
HT-629
HT-639

Măşti pentru sudură Cască de protecţie 
rezistentă la 

temperaturi înalte

Cască pentru sudură

HT-707 HT-748
HT-749

Debit de aer controlat 

Regulator cu aducţie de 
aer 3M™ Versaflo™ 

V-500E

Cu funcţie de răcire 
a aerului

Regulator cu aducţie 
de aer 3M™ 

Versaflo™ V-100E

Cu funcţie de 
încălzire a aerului

Regulator cu aducţie 
de aer 3M™ 

Versaflo™ V-200E

Cupla pentru centură

Unităţile de filtrare 3M™ Aircare™
(cu fixare pe perete sau de sine 

stătătoare)

Setul de cuple pentru  
tubul de alimentare cu aer

BT-922

Tub de alimentare cu aer

Sistem de protecţie respiratorie cu presiune 
pozitivă, montat pe cască

Cască 3M™ Airstream™ 

Combinezoane de protecţie 3M™ JS-470 şi JS-330
*Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile 134-136.

Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200

Sistem cu presiune pozitivă 3M™ Powerflow™

Mască de protecţie respiratorie cu aducţie de aer 
 3M™ Visionair™

Sistem de protecţie respiratorie cu presiune 
pozitivă, montat pe faţă

Sistem cu aducţie de aer și mască de protecţie

Mască de protecţie cu aducţie de aer

Combinezoane de protecţie chimică și respiratorie
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Unitate turbo 3M™ Versaflo™ cu presiune pozitivă

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie

Sistemul de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă 

3M™ Versaflo™ TR-300  oferă protecție ridicată împotriva 

particulelor. Este un sistem pentru protecție respiratorie 

confortabil, uşor de folosit şi versatil destinat mediilor în care 

angajații sunt expuşi la particule.

Industrii 
 + Farmaceutică

 + Tăierea și prelucrarea lemnului

 + Pregătirea suprafeţelor

 + Alimentară

 + Industria prelucrării metalelor

 + Topirii metalului

 + Alarmă electronică auditivă și vizuală, în cazul 
descărcării bateriei și / sau a scăderii debitului 
de aer furnizat în cască

 + Filtru de înaltă performanță care captează 
concentraţiile periculoase de praf, pâcla și fum, 
plus variante de filtre pentru gaze și vapori

 + Design ergonomic

 + Conform cu standardul EN 12941 clasa TH2 
sau TH3, în funcţie de modelul căștii

 + Clasificare IP53. Adecvat pentru utilizarea sub 
dușurile de decontaminare

 + Baterie litiu-ion care se încarcă rapid.  Starea 
din timpul și după încărcare este indicată 
printr-un afișaj LED.

Kit 3M™ Versaflo™ TR-315E
Kitul Versaflo include unitatea turbo TR-302E, filtrul 
pentru particule, pre-filtrul, centura de dimensiune 
standard, setul de baterii de înaltă capacitate, kitul 
de încărcare a bateriilor, tubul de respiraţie cu 
funcţie de auto-reglare şi indicatorul pentru debitul 
de aer.
Selectați casca de protecţie de la paginile 45-51.

*Expresia „Nivel periculos” se referă la concentraţiile sub valoarea 
limită admisă (TLV)

Sistem turbo 3M™ Versaflo™ TR-302E 
cu presiune pozitivă
Această unitate este furnizată numai 
împreună cu un indicator al debitului de 
aer. Pentru un mediu specific de lucru, 
consultaţi opţiunile prezentate mai jos.

Filtre*

Prefiltru TR-3600 (set de câte 10)

Filtru pentru particule TR-3710E (P)

TR-3800E P + Filtru pentru niveluri periculoase de vapori organici

TR-3802E P + Filtru pentru niveluri periculoase de gaze acide 

(acid fluorhidric în concentraţii de până la de 10 ori Valoarea 

Limită Admisă)

Baterii (litiu-ion)

Set de baterii standard TR-330

Set de baterii de înaltă capacitate TR-332 (durată de utilizare 

îndelungată)

Curele

TR-325 Curea standard

T R-325 Curea din piele

TR-327 Curea uşor de curăţat

TR-329 Bretele

BPK-01 Rucsac

Încărcători

TR-341E Kit de încărcare a bateriilor cu o singură mufă

R-344E Kit de încărcare a bateriilor cu 4 mufe
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 + Design modern, ergonomic 

 + Clasificare IP53. Adecvat pentru dușurile de 
decontaminare 

 + Centură de decontaminare 

 + Alarmă electronică auditivă și vizuală, în 
cazul descărcării bateriei și / sau a scăderii 
debitului de aer furnizat în cască

 + Aprobat în conformitate cu standardul EN 
12941 clasa TH2 sau TH3, în funcţie de 
modelul căștii

 + Kit de siguranţă instrinsecă (IS) disponibil 
pentru utilizare în atmosferele cu pericol de 
explozie. Kitul include o gentuţă și o baterie 
intrinsecă.

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 

Unitate turbo 3M™ Jupiter™ cu presiune pozitivă
Sistemul turbo cu presiune pozitivă 3M™ Jupiter™ este o unitate uşor 

de utilizat şi confortabilă, care oferă protecţie pentru particule, gaze 

şi vapori, sau pentru o combinaţie a acestora, în funcţie de tipurile de 

filtru folosite. O alarmă auditivă şi vizuală integrată indică dacă debitul 

de aer din cască este redus sau dacă bateria se descarcă. Sistemul cu 

presiune pozitivă Jupiter este disponibil, de asemenea, împreună cu un 

kit de siguranţă intrinsecă (IS).

Industrii
 + Farmaceutică
 + Activităţi de vopsire
 + Procesare chimică
 + Agricultură
 + Demolări
 + Prelucrarea lemnului (celuloză și hârtie)
 + Medicală și sanitară
 + Metalurgie

Kit  3M™ Jupiter™ 
Kitul include o unitate turbo Jupiter standard 
împreună cu o centură de decontaminare şi clemă, 
indicator pentru debitul de aer şi tub de calibrare, o 
pereche de filtre pentru vapori organici şi particule 
(A2P), pre-filtre, tub de respiraţie cu funcţia de 
auto-rereglare, baterie reîncărcabilă de 8 ore (NiMH) 
şi încărcător

Informatii referitoare la căştile de protecţie - 
paginile 45-51.

Sistem turbo 3M™ Jupiter™  
(085-00-10P) 
Include centură de decontaminare, 
indicator pentru debitul de aer şi 
tub de calibrare.  
Pentru un mediu specific de lucru, 
consultaţi opţiunile prezentate 
mai jos.

Filtre

Filtru P (set de 2)                    (450-00-25P2)

Filtru A2P  (set de 2)                (453-00-25P2)

Filtru ABE1P (set de 2)            (456-18-25P2)

Filtru A2BEK1P (set de 2)        (453-09-25P2)

Filtru  K1P (set de 2)                (456-18-25P2)

Set de prefiltre (set de 24)       (461-00-2P24)

Baterii (NiMH)

Set de baterii - 8 ore                                                              (007-00-64P)

Set de baterii - 4 ore                                                              (007-00-63P)

Set de baterii – baterie intrinsecă, durată 4 ore (furnizată odată cu kitul IS 

împreună cu geanta).                                                            (085-12-00P)

Încărcători

Încărăcător inteligent                                                             003-00-58PEU

Încărcător Jupiter cu 10 mufe                                               003-00-59P
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Unităţi 3M™ Versaflo™ cu aducţie de aer

* Vă rugăm să citiţi datele referitoare la casca utilizată împreună cu 
unitatea pentru informaţii referitoare la clasa de protecţie.

Gama variata de unităţi de aducţie cu aer vă permite să selectați 

sistemul care se potriveste în funcție de aplicație, şi vă acordă 

flexibilitatea de a-l modifica ulterior. Regulatoarele cu aducţie de aer 

3M™ Versaflo™ seria V oferă protecţie împotriva prafului, pâclei, 

fumului, vaporilor sau combinaţii periculoase, spre exemplu vopseaua 

pulverizabilă. Regulatoarele cu aducţie de aer nu asigură protecţie în 

spaţii închise, în atmosfere cu deficit de oxigen sau pentru operaţiile de 

înlăturare a azbestului. 

 + Informează auditiv scăderea debitului de aer

 + Amortizor integrat 

 + Debit de aer permanent controlat, ajustabil 
preferenţial.

 + Filtru detașabil integrat din cărbune activ 

 + Mecanism oscilator integrat al curelei

 + Port pentru pistol de pulverizare sau unealtă de 
aer comprimat

 + Conexiune pe bază de aducţie de aer 

 + Aprobat în conformitate cu standardul EN 
14594 clasa 2A/3A sau 2B/3B, în funcţie de 
modelul căștii

 + Debit de aer de 170-305l/min

Regulator cu aducţie de aer 
3M™ Versaflo™ V-500E
Regulatorul Versaflo seria V-500E asigură un debit 
de aer constrant, siguranţă şi confort. 

Informații referitoare la casca de protecţie - paginile 
45-51.

Unităţi de filtrare și cuple
Unitatea de filtrare a aerului 3M™ Aircare™poate 
fi conectată în linie pentru a curăţa aerul comprimat 
înainte ca acesta să fie introdus în regulator. 
Componentele diferite ale regulatoarelor de aer 
Versaflo seria V sunt conectate prin intermediul 
unor cuple filetate pentru furtun (sunt disponibili 
conectorii Rectus 25 sau CEJN 342).

*Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile 
53-54.

Regulatoare 3M™ Versaflo™ 
V-100E cu funcţie de răcire a aerului și 
V-200E cu funcţie de încălzire a aerului 

Regulatoarele 3M™ Versaflo™ V-100E şi V-200E 
permit utilitatorilor să răcească (V-100E) sau 
să încălzească aerul (V-200E) cu până la 28°, 
constituind astfel o alegere inspirată în cazul 
lucrătorilor care sunt expuşi la temperaturi prea 
ridicate sau prea scăzute.  

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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Căști și cagule 3M™ Versaflo™ Seria S 
cu suport integrat
Căştile şi cagulele 3M™ Versaflo™ seria S sunt destinate aplicațiilor 

unde este necesară înlocuirea frecventă a întregului ansamblu pentru 

cap, precum industria farmaceutică sau în situații în care riscul de 

murdărire a măştii şi cagulei este minim.

Căştile se potrivesc pentru orice utilizator indiferent de forma şi 

mărimea capului. Componentele pot fi îndepărtate cu uşurință astfel 

încât să permită debarasarea separat în funcție de categoria de 

deşeuri.

Confortabile
 + Design care urmărește forma capului, pentru un aspect îmbunătățit

 + Ușoare și confortabile

 + Distribuire excelentă a aerului pentru mai mult 
confort, nivel redus de zgomot și grad redus de 
aburire.

Suport integrat
 + Gata de utilizat imediat după despachetare.

 + Disponibile în două dimensiuni ajustabile:  
S/M (50-58 cm) și M/L (54-64 cm). 

Vizibilitate sporită
 + Câmp vizual excelent, în special privind în jos, cu 
mai puţine curburi astfel încât să existe mai puţine 
reflexii și strălucire solară

Protecţie suplimentară
 + Permit purtarea cu ochelari de vedere, ochelari 
pentru protecție.

 + Întrunesc cele mai exigente cerinţe respiratorii 
(TH3) când sunt utilizate împreună cu unităţile de 
furnizare a aerului 3M™ 

 + Protecţie facială și oculară, în conformitate cu standardul EN166 – împroșcări 
cu substanţe lichide și impact cu energie redusă

 + Acoperă în totalitate capul, părul, gâtul și umerii

Casca 3M™Versaflo™ S-333G 
Moale, silenţioasă, durabilă, 
confecţionată din material 
cu proprietăţi reduse de 
scămoşare. 
Materialul utilizat: Poliamidă 
împletită cu strat acoperitor din 
poliuretan.  
Materialul vizierei: Strat din 
policarbonat pentru mai multă 
rezistenţă la agenţi chimici şi 
zgârieturi. 

Casca 3M™Versaflo™ S-133 
Întrebuinţare generală, material 
economic. 
Materialul utilizat: 2 straturi din 
polipropilenă / strat laminat. 
Materialul vizierei: PETG

Cagula 3M™Versaflo™S-533
Acoperă atât zona gâtului cât şi cea a umerilor 
cu un material moale, cu proprietăţi reduse de 
scămoşare. 
 
Materialul utilizat: Poliamidă împletită cu strat 
acoperitor din poliuretan. 
Materialul vizierei: Strat acoperitor din policarbonat 
pentru mai multă rezistenţă la agenţi chimici şi 
zgârieturi. 

Cagula 3M™Versaflo™ S-433
Include protecții pentru cap şi 
umeri.
Materialul utilizat: 2 straturi din 
polipropilenă: fibre împletite / 
pelicula stratificată.
Materialul vizierei: PETG

* Căştile şi cagulele Seria S întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt aprobate 
în vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul 
redus de rezistenţă, cat si referitoare la gradul  ridicat de rezistenţă (A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentulul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor 
europene relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Unitate 3M™ de 
alimentare cu aer Standardele asociate căștilor și cagulelor* seria S    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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Cagule premium 3M™ Versaflo™ Seria S 
cu suport reutilizabil

* Căştile  şi cagulele din seria S întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt 
aprobate în vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la 
gradul redus de rezistenţă, cât şi referitoare  la gradul ridicat de rezistenţă A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor euro-
pene relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Unitate 3M™ de 
alimentare cu aer Standardele asociate căștilor și cagulelor* Seria S    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 2:F:3 500

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3A, EN166 2:F:3 200

Căştile şi cagulele 3M™ Versaflo™ seria S, gama premium sunt 

destinate aplicațiilor unde este necesară înlocuirea frecventă a 

întregului ansamblu pentru cap datorită murdăriei acumulate. Acest 

model permite înlocuirea doar a materialului care s-a murdărit în timp 

ce suportul pentru cap şi tubulatura pentru aer pot fi refolosite. Permite 

ajustarea debitului de aer, modul de distribuire a aerului în interiorul 

căstii astfel încât să fie confortabile pentru orice utilizator. Printr-o 

simplă rotire a controlerului extern, utilizatorii pot schimba poziţia de 

distribuire a aerului din spate către tâmple, faţă şi vizor. Căştile se 

potrivesc pentru orice utilizator indiferent de forma şi mărimea capului. 

Confortabile
 + Design care urmărește forma capului, pentru un 
aspect îmbunătăţit

 + Ușoare și confortabile
 + Distribuire excelentă a fluxului de aer pentru mai 
mult confort, nivel redus de zgomot și grad redus 
de aburire

Suport reutilizabil
 + Alegere eficientă din punct de vedere al costurilor, 
pentru medii de lucru cu o rată ridicată de înlocuire 
a echipamentelor de lucru

 + Funcţie de control al utilizatorului asupra fluxului de 
aer și ajustării suportului, pentru confort ridicat și 
fixare personalizată

 + Mărime unică: 50-64 cm 

Vizibilitate sporită
 + Câmp vizual excelent, cu mai puţine curburi pentru 
reducea nivelului de reflexie și strălucire solară 

Protecţie suplimentară
 + Permite folosirea împreună cu ochelari de vedere, 
ochelari de protecţie

 + Întrunește cele mai exigente cerinţe cu privire 
la protecţia respiratorie (TH3), când se utilizează împreună cu 
unităţile de furnizare a aerului 3M™ 

 + Protecţie facială și oculară, în conformitate cu standardul EN166 
– împroșcări cu substanţe lichide și impact cu energie redusă

Cagula 3M™ Versaflo™ S-757
Material special, destinat să 
capteze cantitatea în exces de 
vopsea pulverizată. Design cu 
înveliș dublu.
Materialul utilizat: 3 straturi din 
polipropilenă - fibre împletite / 
pelicula stratificată / fibre impletite.
Materialul vizierei: Înveliș din 
policarbonat

Cagula 3M™ Versaflo™ S-855E
Cagulă cu cusături etanșate, 
pentru medii de lucru ce implică 
împroșcări cu substanţe chimice 
lichide. Design cu manșon interior 
croșetat. 
Materialul utilizat  
Zytron® 200. 
Materialul vizierei: policarbonat

Zytron® este marcă 
înregistrată a Kappler.

Cagula 3M™ Versaflo™ S-657
Prezintă un design cu dublu 
înveliș, pentru etanșare și protecție 
respiratorie sigură. Învelișul interior 
poate fi introdus într-o cămașă 
sau combinezon de protecţie, 
ceea ce permite aerului în exces 
să fie direcţionat peste tot de-a 
lungul corpului, pentru confort 
suplimentar.

Materialul utilizat: 2 straturi din 
polipropilenă: fibre împletite / 
pelicula stratificată.  
Materialul vizierei: PETG

Cagula 3M™ Versaflo™ S-655
Pentru întrebuinţare generală,cu manșon intern 
croșetat, mai scurt și mai subţire decât în cazul 
modelelor anterioare. 
Materialul utilizat 2 straturi din polipropilenă: fibre 
împletite / pelicula stratificată. 
Materialul vizierei: PETG

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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Măști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-100

Unitate 3M™ de alimentare 
cu aer

Măști de protecţie 3M™ Versaflo Seria M-100

Standarde NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 1:B:3 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 1:B:3 50

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2B*, EN166 1:B:3 50

* Căştile şi măştile seria M întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul ridicat de rezistenţă (B). Acestea sunt aprobate în 
vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus 
de rezistenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B)

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Căştile 3M™ Versaflo™ seria M-100 sunt prevăzute cu măşti de 

protecţie uşoare, compacte şi bine ajustate, care oferă protecţie 

integrată împotriva riscurilor respiratorii, oculare sau auditive.

Aplicaţii
 + Tăierea și prelucrarea lemnului

 + Activităţi de vopsire

 + Tratarea suprafeţelor

 + Aplicaţii în domeniul agriculturii

 + Polizare

 + Şlefuire

Căști rigide, extrem de versatile
 + Asigură protecţie împotriva riscurilor 
respiratorii, oculare și la nivelul 
capului

Design modern, echilibrat
 + Ușor și extrem de bine echilibrat

 + Suport complet ajustabil pentru cap

 + Deflectorul de aer permite utilizato-
rilor să direcționeze debitul de aer 
din interiorul căștii pentru mai mult 
control  și confort

Design-ul vizierei
 + Design-ul vizierei oferă un excelent 
câmp vizual, cu o bună claritate 
optică

 + Viziera este rezistentă atât la agenţi 
chimici cât și la zgârieturi

Ușor de întreţinut
 + Protecţie auditivă opțională: Permite atașarea la 
cască a antifoanelor externe 3M™ Peltor™

 + Multe componente sunt comune tuturor căștilor 
3M™ Versaflo Seria M, ceea ce înseamnă 
reducerea timpului de inventariere și întârzierii 
activităţilor datorate acestora

 + Componentele de rezervă și accesoriile sunt rapid 
și ușor de înlocuit

Căști cu vizieră 3M™ Versaflo™ Seria M-106
Zonă de etanşare pe faţă, pentru utilizare generală in 
activităţi ce implică substanţe sub formă de pulbere, 
pulverizări şi procesarea substanţelor chimice.
Materialul utilizat: Poliamidă acoperită cu un strat 
din poliuretan.

Căști cu vizieră 3M™ Versaflo™ Seria M-107
Zonă de etanşare pe faţă, cu rezistenţă la flăcări, 
pentru aplicaţii ce implică expunere la particule cu 
temperatură ridicată.
Materialul utilizat: poliester cu rezistenţă la flăcări.

Accesorii

M-928 Folie de protecţie îndepărtabilă pentru vizieră (10/pachet)

M-935 Element standard de etanşare pe faţă (Alb) (5/pachet)

M-936 Bandă de etanşare pe faţă ( 5/pachet )

M-937 Bandă de etanşare pe faţă, cu rezistenţă la flăcări (5/pachet)

M-958 Banda pentru bărbie

Antifoane externe 3M™ Peltor™ H31P3AF 300, ataşabile la cască, 

pentru protecţie auditivă 

M-972 Înveliş protector pentru cască, rezistent la flăcări

M-976 Înveliş protector pentru cap, gât şi umeri

Folie de protecţie îndepărtabilă pentru vizieră 
3M™ Versaflo™

Accesorii disponibile pentru protecţia vizierei.

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-300

* Căştile şi măştile seria M întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul ridicat de rezistenţă (B). Acestea sunt aprobate în 
vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus 
de rezistenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B)

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Căştile 3M™ Versaflo™ seria M-300 sunt căşti de protecţie 

uşoare, compacte şi bine echilibrate, care oferă protecţie 

integrată împotriva riscurilor respiratorii, oculare, auditive, 

faciale sau pentru cap. Căştile 3M™ Versaflo™ seria M-300 

întrunesc cele mai exigente cerinţe cu privire la acţiunea de 

protecţie respiratorie (TH3), când sunt utilizate împreună cu unităţi 

specifice 3M™, de furnizare a aerului.

Aplicaţii
 + Aplicaţii de topitorie si turnătorie

 + Polizare

 + Prelucrare de substanţe chimice 

 + Aplicaţii în domeniul agriculturii

 + Construcţii

 + Demolări

Unitate 3M™ de alimentare 
cu aer

Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-300

Standarde NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2 EN166 1:B:3, EN397 50

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200

Căști 3M™ Versaflo™ Seria M-306 
Zonă de etanşare pe faţă, pentru utilizare generală, 
pentru aplicaţii cu substanţe chimice şi aplicaţii din 
industria grea. 
Materialul utilizat: Poliamidă învelită cu strat 
protector din poliuretan 

Cască 3M™ Versaflo™ Seria M-307 
Zonă de etanşare pe faţă, cu rezistenţă la flăcări, 
pentru aplicaţii ce implică expunere la particule cu 
temperatură ridicată. 
Materialul utilizat: poliester rezistent la flăcări

Căști rigide, extrem de versatile
 + Protecţie pentru cap, în conformitate 
cu standardul EN397

 + Protecţie integrată împotriva pericolelor 
multiple ( ex.pericole respiratorii, de 
impact, de împroșcare)

Design modern, echilibrat
 + Ușoare și extrem de bine echilibrate
 + Suport complet ajustabil pentru cap
 + Un deflector permite utilizatorilor direc-
ţionarea fluxului de aer din interiorul 
căștii pentru mai mult control și confort

Design-ul vizierei
 + Design-ul vizierei combină un excelent câmp vizual, cu o bună 
claritate optică

 + Viziera este rezistentă atât la agenţi chimici cât și la 
zgârieturi

Ușor de întreţinut
 + Protecţie auditivă optională: Permite atașarea la cască 
a antifoanelor externe 3M™ Peltor™

 + Multe componente sunt comune tuturor căștilor 
Versaflo™ Seria M, ceea ce înseamnă reducerea tim-
pului de inventariere și întârzierii activităţilor datorate 
acestora

 + Componentele de rezervă și accesoriile sunt rapid și ușor de 
înlocuit, într-o maniera intuitivă 

Accesorii

M-928 Folie de protecţie indepărtabilă pentru vizieră 

(10/pachet)

M-935 Element standard de etanşare pe faţă (Alb) 

(5/pachet)

M-936. Bandă confortabilă de etanşare pe faţa 

(5/pachet)

M-937. Bandă de etanşare pefaţă, rezistentă la foc 

(5/pachet)

M-958 Banda pentru bărbie

Antifoane externe 3M™ Peltor™ H31P3AF 300, cu ataşare 

la cască

M-972 Înveliş protector pentru cască, rezistent la flăcări

M-976 Înveliş protector pentru cap, gât şi umeri

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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Căști rigide, extrem de versatile
 + Protecţie pentru cap aprobată, în conformitate cu 
standardul EN397

 + Protecţie integrată împotriva pericolelor multiple 
(ex. pericole respiratorii, de impact,  
de împroșcare)

Design modern, bine echilibrat
 + Ușor și extrem de bine echilibrat
 + Suport complet ajustabil pentru cap
 + Un deflector permite utilizatorilor direcţionarea 
fluxului de aer din interiorul căștii pentru mai 
mult control și confort

Design-ul vizierei
 + Design-ul vizierei combină un excelent câmp 
vizual, cu o bună claritate optică

 + Viziera este rezistentă atât la agenţi chimici cât 
și la zgârieturi

Ușor de întreţinut
 + Multe componente sunt comune tuturor căștilor Versaflo Seria 
M, ceea ce înseamnă reducerea timpului de inventariere și 
întârzierii activităţilor datorate acestora

 + Componentele de rezervă și accesoriile sunt rapid si ușor de 
inlocuit

Căştile 3M™ Versaflo™ seria M oferă protecţie integrata faţă de o 

gamă variată de pericole, respiratorii, oculare, auditive, faciale sau 

pericole pentru cap, cu protecție suplimentară pentru gât şi umeri. 

Căştile din seria M-400 întrunesc cele mai exigente cerinţe de protecţie 

respiratorie (TH3), când sunt utilizate împreună cu unităţi specifice 

3M™ de furnizare a aerului.

Aplicaţii
 + Aplicaţii de topitorie si turnătorie

 + Polizare

 + Construcţii

 + Demolări

* Căştile şi măştile seria M întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul ridicat de rezistenţă (B). Acestea sunt aprobate în 
vederea utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus 
de rezistenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B)

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentul maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie.

Căști 3M™ Versaflo™ Seria M-406 
Prezintă un înveliş protector extrem de durabil, 
pentru aplicaţii în domeniul construcţiilor şi 
industriei grele. 
Materialul utilizat Naylon Cordura® 

Căști 3M™ Versaflo™ Seria M-407
Prezintă un înveliş protector rezistent la flăcări, 
pentru aplicaţii ce implică particule cu temperaturi 
ridicate.  
Materialul utilizat: Nomex® cu rezistenţă la flăcări

Nomex® este marcă înregistrată a Dupont.  
Cordura® este marcă înregistrată a Invista.

Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-400, 
cu protecție pentru gât și umeri

Unitate 3M™ de alimentare 
cu aer

Căști de protecţie 3M™ Versaflo™ Seria M-400 

Standarde NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500

3M™ Jupiter™ EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200

Accesorii

M-928 Folie de protecţie indepărtabilă pentru vizieră  

(10/pachet)

M-958 Banda pentru bărbie

M-447 Înveliş protector extrem de durabil

M-448 Înveliş protector cu rezistenţă la flăcări

M-972 Înveliş protector pentru cască, rezistent la flăcări

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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Măști de sudură 3M™ Seria HT-600
Căştile de protecţie din seria 3M™ HT-600 oferă nu doar protecţie 

respiratorie, ci şi protecţie facială, oculară şi la impact, în activităţile 

de prelucrare a metalelor şi medii de producţie.  Mecanismele variate 

ale vizierei mobile si filtrelor vă permit să inspectaţi munca realizată, în 

timp ce aria extinsă de acoperire oferă protecţie împotriva radiaţiilor şi 

scânteilor.  Oferă posibilitatea de a selecta gradele de întunecare pentru 

filtre, incluzând modulul de auto-întunecare şi gradul de întunecare 

fixat. Datorită harnaşamentului confortabil pentru cap şi secțiunile 

croşetate pentru etanşarea pe faţă, sudorul poate utiliza masca de 

sudură pentru perioade lungi de timp. Fluxul de aer prin vizieră asigură 

reducerea acumulării de transpiraţie şi poate asigura sudorului mai 

mult confort şi eficienţă.  

 Pentru un ghid mai cuprinzător în ceea ce priveşte protecţia în 

activităţile de sudare, vă rugăm să accesaţi secţiunea sudură.

Mască de sudură 3M™ 

HT-639
 + Mască bine echilibrată 

 + Grad de acoperire excelent 

 + Protecţie respiratorie, oculară, 
facială și la impact

 + Se pot atașa filtre de sudură 
obișnuite sau cu modul de 
auto-întunecare

 + Este furnizată cu un suport de 
90 x110mm, pentru filtru, ce 
permite atașarea de filtre cu 
grad de întunecare fix sau cu 
modul de auto-întunecare

 + Greutate: 696g

 + Segment de etanșare 
pe faţă ușor de fixat, 
confortabil, elastic și 
croșetat

 + Un nou harnașament 
confortabil, ușor de 
ajustat,cu bandă dublă 
pentru confort

 + Harnașament/aducţie 
de aer într-un singur 
ansamblu robust

 + Grad de acoperire excelent

 + Lentile de sudură ce se pot 
ridica, pentru a permite clarita-
tea vizuală, în timp ce menţine 
protecţia respiratorie

 + Un nou sistem cu aducţie de 
aer ce furnizează un flux sporit 
de aer în zona feţei

* Căştile seria 600 întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt aprobate în vederea 
utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus de 
rezistenţă, căt şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentului maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie. Factorul deprotecţie este atribuit de autorităţile locale din fiecare 
ţară europeana şi, prin urmare, pot fi diferite pentru ţări diferite.

Unitate 3M™ de  
alimentare cu aer Măști de protecţie 3M™ Seria HT-600    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN175 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN175 50

3M™ Versaflo™ V-500E/V-200E/V-100E EN14594 2A*, EN175 50

Mască de sudură 3M™ HT-622
O mască de sudură extrem de uşoară
Gamă extinsă de combinaţii de grade de întunecare 
pentru filtre de sudură.  
Greutatea căştii: 595g

 + Furnizată cu filtru UV cu grad de întunecare 1.7, 
disponibil, de asemenea, și cu gradele de întunecare 
3 și 5

 + Furnizată cu filtru de sudură cu grad de întunecare 8, 
disponibil, de asemenea, și cu gradele de întunecare 
5 și 10

 + Intervalul total de grade de întunecare disponibile 
pentru filtre este cuprins între 6.7 și 15

Vizieră de sudură 3M™ HT-629
Soluţie pentru sudorii care au nevoie de o mască de 
sudură cu vizieră pentru câmp vizual extins. Suport 
de 90 x 110mm, pentru filtre, pivotat în jos, pentru 
acces uşor. Greutatea căştii: 794g.

 + Furnizată fără filtru de sudură, dar cu lentile de 
acoperire

 + Se pot atașa filtre obișnuite sau cu mod de auto-întu-
necare

Sisteme modulare 3M™ 
pentru protecţie respiratorie
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* Căştile seria 700 întrunesc cerinţele standardului EN14594 cu privire la gradul redus de rezistenţă (A). Acestea sunt aprobate în vederea 
utilizării împreună cu o gamă de tuburi de alimentare cu aer comprimat care întrunesc atât cerinţele cu privire la gradul mai redus de rezis-
tenţă, cât şi pe cele cu privire la gradul mai ridicat de rezistenţă (A şi B).

** Factorul Nominal de Protecţie - un număr care rezultă din procentului maxim din totalul admis de infiltraţii, conform standardelor europene 
relevante, pentru o clasă anume de echipamente de protecţie respiratorie. Factorul de protecţie este atribuit de autorităţile locale din fiecare 
ţară europeana şi, prin urmare, poate fi diferit pentru ţări diferite.

Unitate 3M™ de 
alimentare cu aer

Cască de protecţie 3M™ 
HT-707

Cască de protecţie 3M™ 
HT-748/749    NPF*

3M™ Versaflo™ TR-300 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 
Clasa 4, EN397 50

3M™ Jupiter™ EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, EN397 EN12941 TH2, EN166 2:B:3:9, BS1542 
Clasa 4, EN397 50

3M™ Versaflo™ Seria V EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, EN397 EN14594 2A*, EN166 2:B:3:9, BS1542, 
Clasa 4, EN397 50

Căştile de protecţie din seria 3M™ HT-700 oferă protecţie respiratorie, 

facială şi oculară în conformitate cu prevederile standardului EN166, 

precum şi protecţie a capului, conform standardului EN397. Pentru 

medii de lucru cu temperaturi ridicate, în mod special, casca de 

protecţie 3M™ HT-707 prezintă o carcasă rezistentă la temperaturi 

ridicate şi este disponibilă, de asemenea, cu un înveliş optional, ce 

prezintă aceeaşi rezistenţă. Pentru aplicaţii de sudură, căştile 3M™ 

HT-748 şi HT-749 pot fi echipate fie cu un filtru cu modul de întunecare 

fix, fie cu un filtru de sudură cu modul de auto-întunecare (90x110 mm 

pentru HT-748 şi 3.25" x 4.25" pentru HT-749).

Aplicaţii 
 + Topire

 + Topitorii și turnătorii

 + Sudură

Căști de protecţie 3M™ Seria HT-700

 + Viziera din policarbonat oferă protecţie 
oculară și facială, în conformitate cu 
prevederile standardului EN166

 + Carcasa căștii oferă protecţie pentru cap, 
conform standardului EN397

 + Cuplaj cu pivot , pentru ușurinţă în 
utilizare

 + Etanșare în zona capului și a feţei
 + Flux de aer constant în zona feţei 
utilizatorului

 + Ușoară, bine echilibrată

Ca şi alternativă la filtrul cu grad de întunecare, modelul HT-748/HT-749 
poate fi echipat cu filtrul opţional cu modul de auto-întunecare, în forma-
tul standard de 90 x 110 mm.

3M™ HT-707
Cască de protecţie, 
de culoare albă, cu 
carcasă rezistentă la 
temperaturi ridicate 
Greutate: 715 g 

3M™ HT-748 / HT-749
Mască de sudură cu 
cască de protecţie, de 
culoare neagră. 
Greutate: 900 g

3M™ HT-707
Cu kit suplimentar pentru 
temperaturi ridicate 
radiante
Greutate: 850 g 

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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Tuburi de respiraţie 3M™ Versaflo™ Seria BT
Tub de respiraţie ce conectează sursa de aer la cască pentru a furniza 

aer curat în cască în mod sigur şi prin flux constant. Tuburile de 

respiraţie sunt compatibile cu toate căştile şi unităţile de furnizare de 

aer 3M™ Versaflo™.

 + Tuburi de respiraţie QRS (cuplaj instantaneu) ce 
permit conectarea rapidă și ușoară. 

 + Toate tuburile de respiraţie seria BT oferă protecţie 
respiratorie, împreună cu căștile de protecţie 3M™.

 + Înveliș special, rezistent la flăcări, care prelungește 
durata de viaţă a tubului de respiraţie și îl protejează 
de scânteile din aer. 

 + Înveliș de unică folosinţă disponibil pentru tubul de 
respiraţie, pentru a permite curăţarea și deconta-
minarea.

3M™ Versaflo™ Seria BT-20 S/L
Tub de respiraţie cu greutate uşoară, disponibil în 
două dimensiuni diferite şi foarte uşor de curăţat.

Material: Poliuretan.
Lungime: 735 mm (S), 965 mm (L).

3M™ Versaflo™ Seria BT-40
Tub de respiraţie cu durabilitate ridicată. 

Material: Neopren.  
Lungime: 840 mm.

Tuburi de respiraţie 3M™ Versaflo™ Seria BT-30
Lungime ajustabilă, pentru reducerea riscului de 
prindere şi agăţare.

Material: Poliuretan. 
Lungime: 525 - 850 mm

Accesorii
BT-922: Înveliş de unică folosinţă, pentru tubul de respiraţie

BT-926: Înveliş cu rezistenţă la flăcări, pentru tubul de respiraţie

pentru protecţie respiratorie
Sisteme modulare 3M™ 
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 + 3/8" (0.95 cm) tub BSP

 + Tub flexibil

 + 3/8" (0.95 cm) tub BSP

Sisteme modulare 3M™

Set de cuple de 3/8"  
(0.95 cm) BSP
Rectus 25. 
Cod produs 530-12-82P3
CEJN 342 
Cod produs 530-12-81P3

Fișă de cuplaj de  
1/4" (0.635 cm) BSP,  
Rectus 25
Cod produs 530-12-52P3
CEJN 342 
Cod produs 530-12-53P3

Tub de 10 m, pentru 
aplicații standard 
Filet de ieşire de 3/8" 
(0.95 cm) în ambele 
capete
Cod produs: 308-00-30P

Tub de 10 m, pentru 
aplicații standard
Tub cu proprietăţi 
antistatice, pentru 
temperaturi ridicate
Filet de ieşire de 3/8" 
(0.95 cm) la ambele 
capete
Cod produs: 308-00-72P

Tub de 30 m, pentru 
aplicații standard
Filet de ieșire de 3/8" 
(0.95 cm) la ambele 
capete ale tubului
Cod produs: 308-00-31P 

Set de branșament în 3 
sensuri 
3/8" (0.95 cm) BSP, inclusiv 
adaptoare de 3/8“(0.95 cm) BSP 
Cod produs 312-03-00P3

Set de branșament în 2 
sensuri
Filet exterior de 3/8" (0.95 cm) 
BSP, inclusiv adaptoare de 3/8“ 
(0.95 cm) BSP
Cod produs 312-03-01P3

 Cuplaje și tuburi 3M™ pentru aducţie de aer comprimat 
Tuburile sunt disponibile pentru a conecta Regulatorul de aer 3M™ la 

sistemul de aer comprimat.Tuburile sunt disponibile în diverse lungimi 

şi garantează conexiuni de înaltă calitate pentru toate componentele. 

Tuburile prezintă un filet exterior de 3/8" (0.95 cm) BSP la fiecare 

capăt, pentru a permite flexibilitatea în alegerea sistemelor de cuplare.

Tub de aer de 7.5 m  
Filet de ieşire de 3/8" (0.95 cm) la ambele capete
Cod produs: 308-00-40P

pentru protecţie respiratorie
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Sisteme modulare 3M™

pentru protecţie respiratorie

Unitate de filtrare 3M™ Aircare™

Unitatea de filtrare 3M™ Aircare™ ACU-01/ACU-02 poate fi utilizată cu toate 

sistemele 3M™ de protecţie respiratorie, cu aducţie de aer. Sistemele 

de filtrare în trei faze furnizează aer de cea mai bună calitate, către 

sistemul de protecţie respiratorie cu aducţie de aer, şi aer comprimat, prin 

îndepărtarea vaporilor de apă şi ulei, particulelor şi mirosurilor din aerul 

comprimat. Unitatea de filtrare este disponibilă ca unitate portabilă, sau ca 

unitate montată pe perete.

Unitate de filtrare 3M™ Aircare™ ACU-02
Intrare: Filet interior de 1/2" (1.27 cm) sau 3/8" 
(0.95 cm) BSP
Ieşire: 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Poate fi folosită de până la trei 
utilizatori (sau doi utilizatori 
împreună cu dispozitivul de aer)

 + Indicator diferenţial de presiune 
 + Regulator de presiune 
 + Manometru 
 + Pefiltru
 + Instalaţie de canalizare 
 semi-automată 

 + Filtru omogenizant 
 + Filtru absorbant cu cărbune activ

Adaptori și conectori
 + Intrare: Filet interior de 1/2" 
(1.27 cm) sau 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Include adaptor BSP de 3/8" 
(0.95 cm) până la 1/2" (1.27 cm) 

 + Include 2 adaptoare, de 3/8"  
(0.95 cm) BSP la filetul exterior  
de 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Ieșire: 3/8" (0.95 cm) BSP

 + Presiunea de ieșire poate fi ajustată 
cu ajutorul regulatorului integrat 
de presiune. Unitatea de filtrare 
Aircare™ poate fi utilizată împreună 
cu presiuni de ieșire de până la 10 
bari.

Unitate de filtrare 
3M™ Aircare™ ACU-01, 
fixată pe perete
Intrare: Filet interior de 
1/2" (1.27 cm) sau 3/8" 
(0.95 cm) BSP
Ieşire: 3/8" (0.95 cm) BSP 

Fixat pe perete 
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Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie

Sistemul cu aducţie de aer 3M™ S-200 este un sistem confortabil 

şi versatil, pentru toate măştile integrale şi semimăştile de protecţie 

respiratorie seria 3M™ 6000 şi seria 3M™ 7000. Sistemul 3M™  

S-200 poate fi utilizat ca şi sistem standard cu aducție de aer sau în 

modul cu filtre, când sursa de aer comprimat este deconectată.

Aplicaţii
 + Vopsire

Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200

 + Tub de alimentare cu aer între mască și 
regulator

 + Sistem tip baionetă pentru conectarea tubului 
de alimentare cu aer

 + Regulator de aer S-200 
 + Supapă reductoare de presiune
 + Siguranţă: protecţie respiratorie ridicată
 + Confort: aer furnizat din lateral
 + Sistem echilibrat, cu greutate redusă
 + Necesită întreținere minimă

Filtre pentru 
particule 
Seria 2000

Inserţii de filtre 
pentru particule 
Seria 5000

Filtre pentru 
gaze/vapori și 
combinaţii
 Seria 6000

Sistem cu aducţie de aer 3M™ S-200
Conform: EN139
NPF:
Semimăşti: 
Până la de 50 x Valoarea Limită Maximă
Măşti integrale: 
Până la de 200 x Valoarea Limită Maximă
Presiunea de lucru: 3-8 bari 
Debit de aer furnizat în mască:  
140-330 l/min

Accesorii

Sistemul 3M™ S-200 poate fi combinat în mod 
opţional cu toate filtrele 3M™ din seriile 2000, 
5000 şi 6000.
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Sistemul  Visionair™ oferă o soluţie independentă pentru aplicaţii 

de vopsire prin pulverizare. Pistoalele pulverizatoare de vopsea şi 

alte instrumente manuale pe bază de aer pot fi ataşate şi activate de 

furtunul pulverizatorului cu aducţie de aer.

Mască de protecţie respiratorie 3M™ Visionair™, 
cu aducţie de aer

Caracteristici și avantaje
 + Vizieră din acetat ajustabilă,  
ce se poate ridica 

 + Cagulă protectoare pentru gât și păr 
 + Opţiune de alegere a modalităţii de 
atașare, în partea stângă sau dreaptă

 + Filtru pentru mirosuri neplăcute
 + Debit de aer ajustabil
 + Clasă pentru protecţie  
respiratorie ridicată

Sistem de protecţie respiratorie cu aducţie de 
aer 3M™ Visionair™

Greutate: 460g
Conform cu: EN270, EN1835 LDH3
NPF: până la de 200 x Valoarea Limită Admisă

Accesorii

Protecţie pentru sprâncene 3002319-0P1

Protecţie etanșantă pentru faţă (3/pachet) 2002318-0P3

Spumă protectoare pentru etanșare pe față și sprâncene 2002346-0P1

Folie protectoare îndepărtabilă pentru viziere (20/pachet) 310-23-74P20

Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie
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Mască de protecţie respiratorie 3M™ Visionair™, 
cu aducţie de aer

Accesorii

Filtru P3 (3/pachet)                                                                                450-00-02P3

Prefiltre, pernuţe și suport (10/pachet)                                                    461-00-20P10

Kit pentru decontaminare și înveliș pentru recipient                                 024-04-02P

 + Mască integrală de protecţie, cu 
greutate redusă și câmp vizual extins 
(vizibilitate panoramică)

 + Mască de protecţie din cauciuc
 + Echipată cu filtru P3 pentru utilizare 
împotriva particulelor lichide și solide

 + Unitate turbo compactă cu  
șuruburi DIN

 + Acumulator cu durata de funcţionare 
de 8 ore, cu montare pe centură

 + Încărcător electronic pentru  
acumulator

 + Designul permite decontaminarea 
ușoară

Sistem 3M™ Powerflow™ de protecţie respiratorie, 
cu presiune pozitivă

Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie

Sistemul de protecţie respiratorie cu presiune pozitivă Powerflow™ 

constă dintr-o mască integrală 3M™ Crusader şi o unitate turbo cu 

filtru P3, fixată pe cască. Sistemul Powerflow™-Plus oferă protecţie 

eficientă împotriva noxelor potențiale pentru sănătate, în aplicaţii 

de îndepărtare a azbestului. Combinaţia dintre o mască integrală, o 

unitate turbo şi un filtru pentru particule este în conformitate cu clasa 

de protecţie TM3 PSL (conform standardului EN 147) şi se poate utiliza 

pentru a asigura protecţie de până la de 2000 de ori Valoarea Limită 

Maximă. 

Aplicaţii
 + Îndepărtarea azbestului

Sistem 3M™ Powerflow™ de protecţie  
respiratorie, cu mască integrală din silicon
Conform EN 147 (rev.)
Clasa de protecţie: TM3 
NPF: 
Unitatea turbo pornită: 
Până la de 2000 ori Valoarea Limită Maximă,
Unitatea turbo oprită:
Până la de 1000 ori Valoarea Limită Maximă
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Sistem de protecţie respiratorie 3M™ Airstream™ 

Cască 3M™ 
Airstream™ AH11
Cască de culoare 
neagră, pentru sudură, 
cu filtru de sudură cu 
grad de întunecare (90 
x 110 mm) şi vizieră 
incoloră.

 + Viziera din policarbonat pentru 
protecţie oculară și facială, în 
conformitate cu prevederile 
standardului EN166

 + Cască ușoară si rezistentă
 + Motor turbo integrat, cu filtru și 
prefiltru inclus 
 
 
 

 + Poate fi echipat, în mod opţio-
nal, cu antifoane externe

 + Etanșare în zona capului și a 
feţei

 + Confortabilă, datorită sistemului 
bine echilibrat 

 + Acumulator NiCd, cu greutate 
ușoară și cu durata de funcţi-
onare de 5 sau 8 ore, fixat pe 
centură 

 + Încărcător electronic pentru 
acumulator

 + Oferă protecţie respiratorie, 
oculară, facială, a capului și 
auditivă

Sistemul 3M™ Airstream™ este un sistem de protecţie respiratorie 

cu presiune pozitivă, ataşat la cască, al cărui motor ventilator şi 

componentele filtrului sunt integrate în cască. Casca este activată prin 

intermediul unui acumulator cu greutate uşoară, ataşat la centură. 

Sistemele de protecţie respiratorie Airstream™, cu presiune pozitivă, 

au fost foarte populare în industrie de-a lungul multor ani. Acestea 

oferă protecţie aferentă clasei THP2 (conform standardului EN 146) şi 

un Factor Nominal de Protecţie de 20 x VLM, doar împotriva particulelor. 

Aplicaţii

 + Prelucrarea metalului
 + Metalurgie 
 + Sudură
 + Construcţii 

Cască 3M™ Airstream™ AH4
Protecţie împotriva particulelor solide

 
Avertisment: Sistemele de protecţie respiratorie cu căşti deschise oferă 
protecţie respiratorie doar pe durata de funcţionare a motorului turbo.  
În cazul în care motorul s-a oprit, trebuie să părăsiţi zona  
contaminată imediat. 

Cască 3M™ 
Airstream™ AH7
Oferă protecţie 
împotriva particulelor 
solide şi lichide, 
precum şi rezistentă la 
temperaturi ridicate. 

Accesorii Nr. Element

Prefiltru (10/pachet) 060-22-00-P10

Filtru principal, cu nivel înalt de eficienţă (AH4) (10/pachet) 060-23-04P10

Cărbune pentru filtru principal (AH7) (10/pachet) 060-23-11P5

Vizieră standard (policarbonat) (5/pachet) 060-75-00P5

Vizieră cu protecţie solară (1.7/1.8) (5/pachet) 060-75-02P5

Vizieră cu rezistenţă la zgârieturi (5/pachet) 060-75-01P5

Protecţie împotriva căldurii radiante (înveliş pentru cască) 060-50-01P

Protecţie împotriva căldurii radiante (zona gatului) 060-50-02P

Protecţie pentru vizieră, cu rezistenţă la temperaturi ridicate VIS-19

Suport pentru accesorii 061-55-00P

Vizieră îndepărtabilă (fixare directă) (10/pachet) 087-09-04P10

Kit pentru vizieră cu opţiune de îndepărtare 060-75-13P

Ansamblu suport pentru protecţia vizierei 061-55-10P

Sisteme individuale 3M™

pentru protecţie respiratorie
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Pentru protecţia angajaţilor
3M beneficiază de un lung istoric în aplicarea materialelor sale 

inovative în ceea ce priveşte provocările întâlnite în domeniul protecţiei 

angajaţilor. În anul 1972, 3M a introdus prima mască de protecţie 

respiratorie cu capacitate de filtrare, aprobată de către guvernul SUA. 

În prezent, este unul dintre cei mai importanţi furnizori de echipamente 

de protecţie respiratorie din lume, scopul principal este satisfacerea 

nevoilor individuale, prin expertiză, calitate, îndrumare şi servicii de 

excepţie. 


