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VersafloTM uued valmiskomplektid
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Uus komplektide valik on mugav lahendus alustavatele motoriseeritud respiraatorite kasutajatele, 
kuna need sisaldavad puhurit, peakaitset ja asjakohaseid tarvikuid.

Lihtsalt puhastatav – ECK
TR-300-ECK
TR-600-ECK
TR-800-ECK

Maalri komplekt – PSK
TR-800-PSK

Rasketööstus – HIK
TR-300-HIK
TR-600-HIK
TR-800-HIK

Tervishoid – HKL
TR-300-HKL
TR-600-HKL

Kergetööstus – LIK
PF-600-LIK

➢ Valmiskomplektid lihtsustavad motoriseeritud hingamisseadmete kasutusele võtmist ja sobiva 
toote valimist.

➢ Ühildub VersafloTM üldise tooteportfelliga.

Küsi pakkumist oma müügiesindajalt või kirjuta luna@luna.ee
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MASINATÖÖSTUS EHITUS RAVIMITÖÖSTUS

Põhisegmendid

Sihtrühma ametikohad

Kasutusalad

• Toimeainete käitlemine
• Uuringud
• Ravimite valmistamine

• Ohutusjuhid
• Hankejuhid
• Respiraatorite kasutajad

• Ohutusjuhid
• Hankejuhid
• Respiraatorite kasutajad

• Kaevetööd
• Lõikamine (metall/ehitusmaterjalid)
• Lammutustööd

• Kemikaalide süntees, eraldamine
• Granuleerimine, segamine, kuivatamine
• Tooraine käitlemine

Edu toovad turutrendid
• Vastupidavus
• Ohuteadlikkus
• Tootekoolitus
• Mugavus

• Vastupidavus
• Ohuteadlikkus
• Tootekoolitus
• Mugavus

• Abc
• Abc
• Abc

Fookustooted
• TR-300+/TR-600
• S-133/433
• Valmiskomplektid ECK/HKL
• (puhastamiseks HIK)

• TR-300+/TR-600
• M-seeria
• Valmiskomplektid HIK

• TR-300+/TR-600
• M-seeria
• Valmiskomplektid HIK

Valmiskomplektid HIK Valmiskomplektid HIK Valmiskomplektid HKL/ECK

TERVISHOIU 
VÕIMALUS

• Maagi rikastamine/paagutamine
• Koksi tootmine
• Anoodide tootmine

• Ohutusjuhid
• Hankejuhid
• Respiraatorite kasutajad

• Heakorrastamine
• Pinnasetööd
• Metallitööd

• Metallide tootmine/töötlemine
• Auto- ja lennutööstus
• Raudteetööstus

Küsi pakkumist oma müügiesindajalt või kirjuta luna@luna.ee
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TR-300+ komplektid
3M SAP ID Toote number Ametlik müüginimetus Kirjeldus

7100233767 TR-300E+ HIK TK
3M™ Versaflo™ motoriseeritud respiraatori 

valmiskomplekt rasketööstusele 
TR-300E+ HIK, 1 tk/pakend

TR-300E+-HIK on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, kuhu kuulub puhur ja hingamisteid peenosakeste 
eest kaitsev filter. Komplekt sisaldab kõike kasutamiseks vajalikku. See valmiskomplekt annab lihtsa võimaluse 
osta raskete tingimustega tööstuskeskkonnas kasutamiseks sobiv motoriseeritud respiraatori terviksüsteem.

Kaks erinevat hoiatussignaali (heliline ja visuaalne) annavad kasutajale märku aku tühjenemisest või 
vooluhulga vähenemisest, näiteks osakestefiltri täitumise korral. Aku LED-lambid näitavad laetuse taset ning 

laadija talitlust. Komplekt sisaldab: kiiver M-307 koos kvaliteetse visiiri ja näotihendiga, motoriseeritud 
õhupuhur TR-302E+, vastupidav vöö TR-326, akulaadija TR-341E, filter TR-3712E, sädemepüüdur TR-362, 

eelfilter TR-3600, suure mahtuvusega aku TR-332, tugev õhuvoolik BT-40, õhuvooliku kuumakindel kaitsekate 
BT-926, õhuvoolu indikaator TR-971.

7100233764 TR-300E+ ECK TK
3M™ Versaflo™ motoriseeritud respiraatori 

lihtsalt puhastatav valmiskomplekt 
TR-300E+ ECK, 1 tk/pakend

TR-300E+-ECK on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, kuhu kuulub puhur ja hingamisteid 
peenosakeste eest kaitsev filter. Komplekt sisaldab kõike kasutamiseks vajalikku. Sobib kasutamiseks töödel, 

kus on oluline, et motoriseeritud respiraatori süsteemi saaks lihtsalt puhastada.

Kaks erinevat hoiatussignaali (heliline ja visuaalne) annavad kasutajale märku aku tühjenemisest või 
vooluhulga vähenemisest, näiteks osakestefiltri täitumise korral. Aku LED-lambid näitavad laetuse taset ning 
laadija talitlust. Komplekt sisaldab: kapuuts S-433L, reguleeritava pikkusega õhuvoolik BT-30, motoriseeritud 

õhupuhur TR-302E+, lihtsalt puhastatav vöö TR-327, suure mahtuvusega aku TR-332, aku laadimisalus 
TR-341E, filter TR-3712E (P), eelfilter TR-3600, õhuvoolu indikaator TR-971.

7100233765 TR-300+ HKL TK
3M™ Versaflo™ motoriseeritud respiraatori 

valmiskomplekt tervishoiutöötajatele 
TR-300E+ HKL, 1 tk/pakend

TR-300E+-HKL on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, kuhu kuulub puhur ja hingamisteid 
peenosakeste eest kaitsev filter. Komplekt sisaldab kõike kasutamiseks vajalikku. Komplekt on ette nähtud 

kasutamiseks tervishoiuasutustes, kus on oluline, et motoriseeritud respiraatori süsteemi saaks lihtsalt 
puhastada ja peakaitse võimaldaks stetoskoobi kasutamist.

Kaks erinevat hoiatussignaali (heliline ja visuaalne) annavad kasutajale märku aku tühjenemisest või 
vooluhulga vähenemisest, näiteks osakestefiltri täitumise korral. Aku LED-lambid näitavad laetuse taset ning 

laadija talitlust. Komplekt sisaldab: peakate S-133L, reguleeritava pikkusega õhuvoolik BT-30 koos 
voolikukattega BT-922, motoriseeritud õhupuhur TR-302E+, lihtsalt puhastatav vöö TR-327, suure 

mahtuvusega aku TR-332, aku laadimisalus TR-341E, filter TR-3712E (P), eelfilter TR-3600, õhuvoolu 
indikaator TR-971.

Müügiühik

Küsi pakkumist oma müügiesindajalt või kirjuta luna@luna.ee
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TR-600 komplektid
3M SAP ID Toote number Ametlik müüginimetus Kirjeldus

7100233843 TR-600E HIK TK
3M™ Versaflo™ motoriseeritud respiraatori 

valmiskomplekt rasketööstusele TR-600E HIK, 
1 tk/pakend

TR-600E-HIK on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, mille puhur on välja töötatud kasutamiseks 
filtritega, mis kaitsevad hingamisteid peenosakeste või gaaside ja aurude eest. Komplekt sisaldab kõike 

kasutamiseks vajalikku. See valmiskomplekt annab lihtsa võimaluse osta raskete tingimustega 
tööstuskeskkonnas kasutamiseks sobiv motoriseeritud respiraatori terviksüsteem.

Komplekt sisaldab: kiiver M-307 koos kvaliteetse visiiri ja näotihendiga, motoriseeritud õhupuhur TR-602E, 
suure mahtuvusega aku TR-632, reguleeritava pikkusega õhuvoolik BT-30, vastupidav vöö TR-626, filter 

TR-6310E (A2P), filtrikate TR-6300FC, ühekohaline aku laadimisalus TR-641E, õhuvoolu indikaator TR-971, 
õhuvooliku kuumakindel kaitsekate BT-926, eelfilter TR-6600 (2 tk), sädemepüüdur TR-662 (2 tk).

7100233747 TR-600E ECK TK
3M™ Versaflo™ motoriseeritud respiraatori 

lihtsalt puhastatav valmiskomplekt 
TR-600E ECK, 1 tk/pakend

TR-600E-ECK on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, mille puhur on välja töötatud kasutamiseks 
filtritega, mis kaitsevad hingamisteid peenosakeste või gaaside ja aurude eest. Komplekt sisaldab kõike 

kasutamiseks vajalikku. Sobib kasutamiseks töödel, kus on oluline, et motoriseeritud respiraatori süsteemi 
saaks lihtsalt puhastada.

7100233746 TR-600E HKL TK

3M™ Versaflo™ motoriseeritud respiraatori 
valmiskomplekt tervishoiutöötajatele 

TR-600E HKL, 1 tk/pakend

TR-600E-HKL on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, mille puhur on välja töötatud kasutamiseks 
filtritega, mis kaitsevad hingamisteid peenosakeste või gaaside ja aurude eest. Komplekt sisaldab kõike 
kasutamiseks vajalikku. Komplekt on ette nähtud kasutamiseks tervishoiuasutustes, kus on oluline, et 

motoriseeritud respiraatori süsteemi saaks lihtsalt puhastada ja peakaitse võimaldaks stetoskoobi kasutamist.

Komplekt sisaldab: sisemise peavõruga kapuuts S-433L, reguleeritava pikkusega õhuvoolik BT-30, filter 
TR-6710E (P), ühekohaline aku laadimisalus TR-641E, õhuvooliku kate BT-922, motoriseeritud õhupuhur 

TR-602E, standardaku TR-630, lihtsalt puhastatav vöö TR-627, filtrikate TR-6700FC, eelfilter TR-6600 (2 tk), 
sädemepüüdur TR-662 (2 tk), õhuvoolu indikaator TR-971.

3M™ Versaflo™ motoriseeritud respiraatori komplekt tervishoiutöötajatele TR-600E-HKL võimaldab tagada 
tervishoiutöötajatele vajaliku mugavuse ja ohutuse, kui nad peavad töötama tavapäraseid nakkusohtlikke aineid 

sisaldavas keskkonnas. Tänu põhjalikult läbi mõeldud disainile lihtsustab 3M™ Versaflo™ motoriseeritud 
respiraatori komplekt tervishoiutöötajatele TR-600E-HKL nii hingamist kui ka töötamist. Komplekt sisaldab: 

peakate S-133L, õhuvoolu indikaator TR-971, filter TR-6710E (P), ühekohaline aku laadimisalus TR-641E, 
puhastus- ja hoiustamistarvikute komplekt TR-653, motoriseeritud õhupuhur TR-602E, standardaku TR-630, 

reguleeritava pikkusega õhuvoolik BT-30, lihtsalt puhastatav vöö TR-627, filtrikate TR-6700FC.

Müügiühik

Küsi pakkumist oma müügiesindajalt või kirjuta luna@luna.ee
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TR-800 komplektid
3M SAP ID Toote number Ametlik müüginimetus Kirjeldus

7100233766 TR-800E HIK TK

3M™ Versaflo™ motoriseeritud 
respiraatori valmiskomplekt 

rasketööstusele TR-800E HIK, 
1 tk/pakend

TR-800E-HIK on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, mis sisaldab ohutut motoriseeritud 
õhupuhurit ning kõike vajalikku, mis võimaldab alustada selle kasutamist aerosoolvärvimistöödel. 

TR-800 on ATEX-sertifikaadiga motoriseeritud õhupuhur, mida võib kasutada teatud 
plahvatusohtlikes keskkondades.

7100233763 TR-800E-ECK TK

3M™ Versaflo™ motoriseeritud 
respiraatori lihtsalt puhastatav 
valmiskomplekt TR-800E ECK, 

1 tk/pakend

TR-800E-ECK on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, mis sisaldab ohutut motoriseeritud 
õhupuhurit ning kõike vajalikku, mis võimaldab alustada selle kasutamist aerosoolvärvimistöödel. 

TR-800 on ATEX-sertifikaadiga motoriseeritud õhupuhur, mida võib kasutada teatud 
plahvatusohtlikes keskkondades.

Komplekt sisaldab: sisemise peavõruga kapuuts S-433L, reguleeritava pikkusega õhuvoolik BT-30, 
filter TR-6710E (P), ühekohaline aku laadimisalus TR-641E, ohutu motoriseeritud õhupuhur 

TR-802E, ohutu aku TR-830, aku kinnitusvõti TR-838, lihtsalt puhastatav vöö TR-627, filtrikate 
TR-6700FC, eelfilter TR-6600 (2 tk), sädemepüüdur TR-662 (2 tk), õhuvooliku kate BT-922, 

puhastus- ja hoiustamistarvikute komplekt TR-653, õhuvoolu indikaator TR-971.

7100233732 TR-800E PSK TK
3M™ Versaflo™ motoriseeritud 

respiraatori valmiskomplekt maalritele 
TR-800E PSK, 1 tk/pakend

TR-800E-PSK on motoriseeritud respiraatori terviksüsteem, mis sisaldab ohutut motoriseeritud 
õhupuhurit ning kõike vajalikku, mis võimaldab alustada selle kasutamist aerosoolvärvimistöödel. 

TR-800 on ATEX-sertifikaadiga motoriseeritud õhupuhur, mida võib kasutada teatud 
plahvatusohtlikes keskkondades.

Komplekt sisaldab: visiir M-207, õhuvoolik BT-20L, filter TR-6310E (A2P), ühekohaline aku 
laadimisalus TR-641E, ohutu motoriseeritud õhupuhur TR-802E, ohutu aku TR-830, aku kinnitusvõti 

TR-838, lihtsalt puhastatav vöö TR-627, filtrikate TR-6300FC, õhuvoolu indikaator TR-971, 
õhuvooliku kate BT-922, puhastus- ja hoiustamistarvikute komplekt TR-653.

Komplekt sisaldab: kiiver M-307 koos kvaliteetse visiiri ja näotihendiga, ohutu motoriseeritud 
õhupuhur TR-802E, ohutu aku TR-830, aku kinnitusvõti TR-838, reguleeritava pikkusega õhuvoolik 

BT-30, vastupidav vöö TR-626, filter TR-6310E (A2P), filtrikate TR-6300FC, ühekohaline aku 
laadimisalus TR-641E, õhuvoolu indikaator TR-971, õhuvooliku kuumakindel kaitsekate BT-926, 

eelfilter TR-6600 (2 tk), sädemepüüdur TR-662 (2 tk), puhastus- ja hoiustamistarvikute komplekt 
TR-653.

Müügiühik

Küsi pakkumist oma müügiesindajalt või kirjuta luna@luna.ee
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PF-600 komplekt
3M SAP ID Toote number Ametlik müüginimetus Kirjeldus

7100232759 PF-600E LIK TK
3M™ motoriseeritud respiraatori 

komplekt kergetööstusele PF-600E LIK,
1 tk/kohver

Vali 3M™ motoriseeritud respiraatori komplekt kergetööstusele PF-600E LIK, kui soovid 
kasutusvalmis respiraatorikomplekti, mis oleks vastupidav ja soodne. Valmiskomplekt sisaldab 

sagedasemateks töödeks vajalikke tüüpilisi osi. Sellesse komplekti kuuluvad õhupuhur 3M™ 
PF-600E, visiir M-206, filtrid, laadija ja vöö.

Õhupuhuril 3M™ PF-600E on helilised ja visuaalsed hoiatussignaalid, mis annavad kasutajale märki 
aku tühjenemisest või õhuvooluhulga langemisest allapoole tootja määratud miinimumtaset 160 

l/min. Seadme juhtimine toimib lihtsalt käsitsetava nupu abil, mis on kogemata väljalülitamise 
vältimiseks varustatud kaitsekattega.

Paigaldatud filtrite ja saasteärastuskorkidega seadme kaitseklass on IP65, mis tähendab, et seda 
saab puhastada duši all või veejoaga.

Sisemine aku on ohutult paigaldatud õhupuhuri korpusesse ja on sealsamas ka laetav.

Müügiühik

Küsi pakkumist oma müügiesindajalt või kirjuta luna@luna.ee
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