
3M™ Ademhalingssysteem met 
luchttoevoer S200+

Productbeschrijving
Het 3M™ Ademhalingssysteem met luchttoevoer S200+ is een 
comfortabel en veelzijdig ademhalingssysteem met luchttoevoer 
voor gebruik met half- en volgelaatsmaskers van de series 3M™ 
6000, 3M™ 6500 en 3M™ 7000. Het systeem S200+ van 3M 
kan gebruikt worden als een standaard ademhalingssysteem met 
perslucht of in 'dual-mode' met filter indien de luchttoevoer wordt 
verbroken.

• Laag profiel ademslang met kleine diameter voor ongehinderde

bewegingsvrijheid vermindert hinder bij het werken

• Robuust bewezen bajonetkliksysteem om aan te sluiten op

gelaatsmasker en filter zorgt voor gemakkelijk opzetten in alle

omstandigheden

• De 3M™ S-212 Regelaar heeft een vast te zetten  regelknop voor de

luchtstroom en NIEUWE dubbelactie koppelingen voor veilig gebruik

• • Lichtgewicht gebalanceerd systeem

• Gemakkelijk te onderhouden, onderdelen snel, gemakkelijk en

intuïtief vervangbaar

• Hoogste beschermingsniveau voor ademhalingssystemen met
continue toevoer van lucht  wanneer dit systeem gebruikt wordt
in combinatie met een volgelaatsmasker

• Een uitgebreid gamma air tools kan bevestigd worden aan het
3M™ Ademhalingssysteem S200+ met luchttoevoer en ervoor
zorgen dat er slechts een luchttoevoerslang nodig is bij het
werken.

Lijst van materialen
Onderdeel Materiaal

Behuizing en riembeugel Polypropyleen

Aansluiting uitgang Messing

Aansluiting ingang Roestvrij staal

Ademslang TPE

Riem Polyester

Toepassingsgebieden
In combinatie met een goedgekeurde 3M hoofdkap biedt het 
systeem S200+ ademhalingsbescherming tegen:

• Stofdeeltjes bijv. fijn stof, aerosol, verfspuitnevel of
metaaldamp

• Gassen en dampen

• Deeltjes, gassen en dampen gecombineerd

Toepassing Industrie

Verfspuiten

Algemeen transport
Automobiel en luchtvaart
Metaalnijverheid
Scheepsbouw
Olie- en gaswinning

Fabricage van glasvezels Scheepsbouw
Productie van windturbines

Poedercoating Metaalnijverheid

Materiaalverwerking

Farmaceutische sector
Chemische sector
Agrochemisch
Laboratorium

informatieblad
Technisch



Gebruiksbeperkingen
Het ademhalingssysteem S200+ met luchttoevoer mag niet 
worden gebruikt in de volgende omstandigheden:

• In een omgeving met minder dan 19,5% zuurstof

• Besloten ruimtes (slecht geventileerd)

• Wanneer het risico wordt beschouwd als onmiddellijk gevaar 
is voor de gezondheid

• Waar de concentratie aan verontreinigende stoffen hoger is 
dan de maximaal toelaatbare drempelwaarde (TLV) voor het 
gebruikte gelaatsmasker 

Compatibiliteit
Het 3M™ ademhalingssysteem S200+ kan gebruikt worden als 
een standaard ademhalingssysteem met perslucht of in 'dual-
mode' met een gamma 3M™ filters die continue bescherming 
bieden indien de luchttoevoer wordt onderbroken. 

Het systeem S200+ kan gebruikt worden met een uitgebreid 
gamma maskers en filters:

Gelaatsmaskers

Halfgelaatsmaskers

3M™ 6000-Serie halfgelaatsmaskers

3M™ 6500-Serie halfgelaatsmaskers

3M™ 7000-Serie halfgelaatsmaskers

3M™ 7500-Serie halfgelaatsmaskers

Volgelaatsmaskers

3M™ 6000-Serie volgelaatsmaskers

3M™ 7907-volgelaatsmaskers

Filters

Stofdeelfilters:

2135 Stofdeelfilter (P3R)

2138 Stofdeelfilter + hinderlijke dampen (P3R)

5935* Stofdeelfilter (P3R)

501 Filterhouder

Gas- en dampfilters

6051 Organische gassen en dampen (kookpunt 
>65°C) tot 1000 ppm (A1)

6054 Ammoniak en op ammoniak gebaseerde 
gassen en dampen (K1)

6055 Organische gassen en dampen (kookpunt 
>65°C) tot 5000 ppm (A2)

6057
Combinatie organische dampen 
(kookpunt >65°C), anorganische en zure 
gassen (ABE1)

6059

Combinatie organische gassen 
en dampen (kookpunt > 65°C), 
anorganische en zure en op ammoniak 
gebaseerde gassen (ABEK1)

6075
Organische gassen en dampen (kookpunt 
>65°C) plus formaldehyde (tot 10 ppm) 
(A1)

Combinatiefilters

6096 Organische gassen en dampen (kookpunt 
> 65°C),  kwik en stofdeeltjes (A1HgP3R)

* Filters van de 5000 serie kunnen gebruikt worden met filters 
van de 6000 serie voor gecombineerde bescherming tegen 
gassen en stofdeeltjes in combinatie met een 501 Filterhouder



Air Tools
Een uitgebreid gamma air tools kan bevestigd worden aan het 3M™ 

Ademhalingssysteem S200+ met luchttoevoer en ervoor zorgen dat er 

slechts een luchttoevoerslang nodig is bij het werken. 

Onderstaande tabel toont de hoeveelheid lucht die beschikbaar is voor 

gebruik met air tools wanneer het 3M™ ademhalingssysteem met 

luchttoevoer S200+ op de laagste luchtstroom regeling wordt ingesteld. 

3M raadt aan air tools enkel tussen 4,5 en 7 bar te gebruiken in 

combinatie met het S200+ ademhalingssysteem met luchttoevoer. 

Opmerking: 

• Een sterkere stroom naar het masker zal de lucht beschikbaar voor 

de air tool bij een gegeven druk verminderen

• Verzeker u er altijd van dat de air tool die u met de S200+ gebruikt 

er compatibel mee is en de gevraagde prestaties kan leveren
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Drukbereik voor gebruik air tool (bar)

Luchttoevoer naar air tool

Luchttoevoer naar gelaatsmasker

Ook verkrijgbaar bij 3M

Het 3M™ Accuspray™ Systeem geeft u een spuitresultaat 
als nieuw . De innovatieve technologie biedt efficiënte en 
economische aanbrenging van materialen, waarbij elke spuitkop 
een breed spuitpatroon biedt, met zeer weinig overlapping en 
uitzonderlijk goede verneveling.

Dit systeem kan gebruikt worden met het 3M™ 
ademhalingssysteem met luchttoevoer S200+.

Gelieve vóór gebruik van het 3M™ Accuspray™ Systeem alle 
gebruikersinformatie en de volledige gegevens raadplegen.

Technische gegevens
Nominale bescher-
mingsfactor (NPF)

3M Halfgelaatsmaskers (Klasse 3A/B) = 200
3M Volgelaatsmaskers (Klasse 4A/B) = 2000

Druk

Drukbereik: 3 – 7,0 bar
Drukbereik (met air tool aangesloten): 4,5-7,0 
bar
Maximumdruk: 10 bar

Uitgaande 
luchtstroom 
Eigenschappen

Minimale luchtstroom volgens fabrikant 
(MMDF): 120 l/min.
Maximumdebiet: >350 l/min.

Opslag: -10°C to +50°C
<90% relatieve luchtvochtigheid

Bedrijfstemperatuur 0°C to +40°C
<90% relatieve luchtvochtigheid

Koppelingen

Ingangsaansluiting: CEJN 346
Extra aansluiting: ¼ inch BSP
De perslucht die wordt gebruikt voor de 
S200+ Regelaar moet voldoen aan de 
kwaliteitsvereisten van EN12021

Normen en goedkeuringen
Het ademhalingssysteem S200+ met luchttoevoer is getest en 
goedgekeurd volgens EN 14594:2005. Wanneer u dit systeem 
gebruikt met een door 3M™ aanbevolen volgelaatsmasker voldoet 
dit product aan de vereisten voor een toestel Klasse 4A/B. Wanneer 
gebruikt met een door 3M™ aanbevolen halfgelaatsmasker voldoet 
dit product aan de vereisten voor een toestel Klasse 3A/B.

Het ademhalingssysteem S200+ met luchttoevoer werd ook 
conform verklaard met de vereisten van de richtlijn ATEX en de norm 
EN13463-1 voor niet-elektrische uitrustingen*. Onder bepaalde 
omstandigheden geschikt voor gebruik in IIB 2GD-omgevingen. Zie 
de relevante gebruiksaanwijzingen voor meer informatie.

Het 3M™ ademhalingssysteem S200+ met luchttoevoer voldoet 
aan de basisveiligheidsvereisten volgens  artikelen 10 en 11B van de 
Europese Richtlijn 89/686/EEG en is bijgevolg CE-gemerkt.

Het product werd tijdens de ontwerpfase bestudeerd door BSI, 
Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP UK 
(erkende instantie nummer 0086).

* Alleen geldig wanneer uitgerust met een 3M™ 308-00-72P 
Antistatische luchttoevoerslang voor perslucht



Belangrijke opmerking
3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of 
voortvloeiend (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, 
verlies van omzet en/of goodwill) die ontstaat op grond van het 
vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die in dit document 
door 3M wordt verstrekt. Het is de gebruiker die verantwoordelijk 
is voor het bepalen van de geschiktheid van de producten voor 
hun bedoelde gebruik. Niets uit deze verklaring wordt geacht de 
aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door 
de veronachtzaming ervan uit te sluiten of te beperken.

Reserveonderdelen en accessoires:
Artikelnummer Omschrijving

S-212 Regelaar

S-222 Ademslang

C-340 Overdrukventielen

C-231 Adapter voor spuitpistool

FCB-01 Flow Check Bag

301-00-62P5 Riem

308-00-30P 10 m Standaard luchtslang

308-00-31P 30 m Standaard luchtslang

308-00-40P 7,5 m Licht luchtslang

308-00-72P 10 m Standaard antistatisch hittebestendige 
luchtslang

530-12-81P3 Koppeling man + vrouw – Rectus 95

312-03-01P3 2-wegs spruitstuk

312-03-00P3 3-wegs spruitstuk

ACU-03 Aircare Filterunit – Wandgemonteerd

ACU-04 Aircare Filterunit – Op vloer

105 Reinigingsdoekjes

107 Draagtas

3M is een handelsmerk van 3M company. 
Recycle aub. © 3M 2014. 
Alle rechten voorbehouden.

3M Nederland B.V.
www.3MSafety.nl
E-mail: veiligheidsproducten.nl@mmm. com

Personal Safety Division
3M Belgium BVBA/SPRL
www.3MSafety.be
E-mail: 3MSafety.be@mmm.com


