
KYSYMYS
Miksi Scott tuo markkinoille DURAFLOW-
PUHALLINLAITTEEN?

VASTAUS
Scott Safety on reagoinut asiakaspalautteisiin, 
joissa on toivottu kestävää ja edullista 
puhallinlaitetta. DURAFLOW tarjoaa 
korkean suorituskyvyn 160 l/min, lujan 
rakenteen, joka on suunniteltu suojaamaan 
käyttäjiä vaarallisissa ympäristöissä.

KYSYMYS
Mitkä ovat uuden DURAFLOW- 
PUHALLINLAITTEEN keskeisiä piirteitä? 

VASTAUS 
Uuden DURAFLOW- PUHALLINLAITTEEN keskeisiä 
piirteitä: 

• Kustannustehokas, matalaprofiilinen, 
PUHALLINLAITE monipuolisia 
käyttösovelluksia varten

• Hyväksytty käytettäväksi erilaisten Scott 
Safety Pro2000 -suodattimien kanssa mukaan 
lukien hiukkas- ja yhdistelmäsuodattimet

• Hyväksytty käytettäväksi erilaisten Scott 
Safetyn kasvo-osien kanssa*

• Erittäin tarkka reaaliaikainen ilman 
virtausnopeuden valvonta

• Alhaisen akun varaustilan ja alhaisen 
ilmanvirtauksen hälytys

• Korkea IP-luokitus (IP67) tarkoittaa, että 
yksikkö voidaan upottaa nesteeseen, kun 
sulkutulpat ja akku ovat asennettuina

• 2 akkuvaihtoehtoa (vakio- ja tehoakku) 
 

Huomioi:  FH31/ABEK-PSL & ABEKHg-PSL/PU letku (venyvä & 

määrämittainen) ei ole hyväksytty yhdistelmä 

KYSYMYS
Mitkä suodattimet on hyväksytty käytettäväksi 
DURAFLOW-PUHALLINLAITTEEN kanssa?

VASTAUS
Seuraavat Scott Safety Pro2000 -suodattimet on 
hyväksytty käytettäväksi DURAFLOWin kanssa: 

DURAFLOWILLE HYVÄKSYTYT SUODATTIMET
Värikoo-
di

Osanu-
mero

Suodattimen 
kuvaus

Suojaus Käytetään torju-
maan

5052670 PF10 P3 R P S L Kiinteät ja 
nestemäiset 
myrkylliset aineet, 
radioaktiivisten 
hiukkaset ja mikro-
organismit, esim. 
bakteerit ja virukset.

5042670 CF22 A2-P3 
PSL R

A1 P S L Orgaaniset kaasut 
ja höyryt, esim. 
liuottimet, joiden 
kiehumispiste on 
yli 65 ºC, kiinteät 
ja nestemäiset 
hiukkaset, 
radioaktiiviset ja 
myrkylliset hiukkaset 
ja mikro-organismit.

5542798 CF32 
A2B2E2K2 Hg 
P3 R

A1B2E2K2 Hg 
P S L

Orgaaniset, 
epäorgaaniset 
ja happamat 
kaasut ja höyryt 
sekä ammoniakki 
ja orgaaniset 
ammoniakin 
johdannaiset, 
kiinteät ja 
nestemäiset 
vaaralliset hiukkaset, 
esim. radioaktiiviset 
ja myrkylliset 
aineet sekä mikro-
organismit.

5542798 CF32 
A2B2E2K2 Hg 
P3 R

A1B2E2K2 Hg 
P S L

Orgaaniset, 
epäorgaaniset 
ja happamat 
kaasut ja höyryt 
sekä ammoniakki 
ja orgaaniset 
ammoniakin 
johdannaiset, 
elohopea ja 
elohopeayhdisteet, 
kiinteät ja 
nestemäiset 
hiukkaset, 
radioaktiiviset 
ja myrkylliset 
hiukkaset sekä 
mikroorganismit.

Scott Safety ilmoittaa, jos muita DURAFLOW-yhteensopivia 
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suodattimia tulee markkinoille.

KYSYMYS
Mitkä kasvo-osat on hyväksytty käytettäväksi 
DURAFLOW-PUHALLINLAITTEEN kanssa?

VASTAUS
Tällä hetkellä seuraavat kasvo-osat on hyväksytty 
käytettäväksi DURAFLOWin kanssa:

Osanumero 
LÄNSI-EUROOPPA

Osanumero 
POHJOISMAAT Kuvaus

2022948 2025473 FH1 Puolihuppu

2022949 2025480 FH2-huppu

2023098 2025486 FH21-huppu

2024478 2025499 FH22-huppu

2023084 2023086 FH31-kasvo-osa

Tarkoituksena on hyväksyä useampia 
kasvo-osia käytettäväksi DURAFLOWin 
kanssa tulevaisuudessa, lisätietoja seuraa.

KYSYMYS
Paljonko DURAFLOW-PUHALLINLAITE maksaa?

VASTAUS
Puhallinlaitteen käyttäjille on tärkeää huomioida 
paitsi laitteen hankintakustannus, myös kulut 
koko laitteen käyttöiän aikana. DURAFLOW on 
korkealaatuinen, vankka puhallinlaite, mutta 
laitteen hankinta- ja käyttökustannukset ovat 
erittäin alhaiset sen koko käyttöiän aikana.

Ota yhteyttä Scott Safetyn asiakaspalveluun 
saadaksesi DURAFLOW-PUHALLINLAITTEEN 
viimeisimmän hinnan.

KYSYMYS
Mikä akku on saatavissa DURAFLOW-
PUHALLINLAITTEELLE?
 
VASTAUS
DURAFLOW:ta varten on saatavissa kaksi 
akkuvaihtoehtoa: vakioakku ja tehoakku. Vakioakku 
(jopa 8 tunnin kesto) toimitetaan aloituspakettien 
ja readypakien kanssa. Tehoakku (jopa 16 tunnin 
kesto) voidaan ostaa erikseen. (Huom: Akkujen 
toiminta-ajat perustuvat uuteen akkuun, joka on 
ladattu asianmukaisesti ja uusiin suodattimiin, joita 
käytetään huoneenlämpötilassa ja kohtalaiseen 
työnopeuteen. Äärimmäiset lämpötilat, akun ikä 
ja sykli, lataustila, suodattimen tukkeutuminen 
ja suuret työnopeudet voivat lyhentää toiminta-
aikaa. Mikäli toiminta-aika on huomioitava 
käyttökohteessa, on suositeltavaa, laitteen käyttäjä 
pyytää apua Scott Safetyltä käytettävän akun 
tyypin määrittämiseksi.

KYSYMYS
Voidaanko DURAFLOW puhdistaa?
 
VASTAUS
DURAFLOWilla on IP67-luokitus (voidaan upottaa 
nesteeseen), kun sulkutulpat ja akku on asennettu 
laitteeseen. Laitetta ei saa upottaa, jos akkua 
ja sulkutulppia ei ole asennettu, koska kosteus 

voi vahingoittaa akun kosketuspintoja ja sisäisiä 
osia. Kun yksikköön on asennettu suodattimet, 
letku ja akku, sen luokitus on IP55.  

KYSYMYS
Mitkä DURAFLOW Readypakit ovat saatavilla?

VASTAUS
Scott Safety tarjoaa DURAFLOW-puhallinlaitteita 
erilaisina kätevinä “Readypak”-kokoonpanoina. 
Nämä Readypakit tarjoavat käyttäjille kätevän 
“käyttövalmiin” hengityksensuojaus ratkaisun, joka 
mahdollistaa yksinkertaisen käyttöönoton. Readypakit 
sisältävät kaikki tarvittavat osat DURAFLOWin käytön 
aloittamiseksi. 

Seuraavat DURAFLOW-readypakit ovat saatavissa:

Osanumero Kuvaus

2031662 DURAFLOW Starter Packiin kuuluu: puhallinlaite; 
standardikestoinen akku; standardi vyö; laturi  

2031663

DURAFLOW/FH1-puolihupun Readypak: 
puhallinlaite; vakioakku; vakio vyö; laturi; 2x PF 
suodatinta; FH1 kasvo-osa; PU määrämittainen 
letku

2031664
DURAFLOW/FH2-hupun Readypak: puhallinlaite; 
vakioakku; vakio vyö; laturi; 2x PF suodatinta; FH2 
kasvo-osa; PU määrämittainen letku

2031665
DURAFLOW/FH21-hupun Readypak: puhallinlaite; 
vakioakku; vakio vyö; laturi; 2x PF suodatinta; FH21 
kasvo-osa; PU määrämittainen letku

2031666
DURAFLOW/FH22-hupun Readypak: puhallinlaite; 
vakioakku; vakio vyö; laturi; 2x PF suodatinta; FH22 
kasvo-osa; PU määrämittainen letku

2031667
DURAFLOW/FH31-hupun Readypak: puhallinlaite; 
vakioakku; vakio vyö; laturi; 2x PF suodatinta; FH31 
kasvo-osa; EPDM-kumiletku

Uusia readypakeja tulee saataville, kun lisää kasvo-osia 
hyväksytään käytettäväksi Duraflown kanssa.

KYSYMYS
Voiko DURAFLOW-PUHALLINLAITETTA huoltaa?
 
VASTAUS
Kyllä, Scott Safetyn valtuuttama huoltopiste voi 
vaihtaa tärkeimmät DURAFLOW-komponentit. Ota 
yhteyttä paikalliseen Scott Safetyn edustajaan 
saadaksesi lisätietoja lähimmästä valtuutetusta 
Scott Safety -huoltopisteestä.

KYSYMYS
Mikä on aktiivinen virtauksen valvonta?
 
VASTAUS
DURAFLOW-yksikkö valvoo jatkuvasti ilman 
virtausnopeutta reaaliajassa varmistamaan, että 
oikea ilman virtausnopeus toimitetaan käyttäjälle. 
Oikea ilman virtausnopeus taataan, vaikka 
järjestelmän parametrit, kuten akun varauksen tila 
laskee. Äänihälytys aktivoituu, jos oikeaa ilman 
virtausnopeutta ei voida saavuttaa, jotta käyttäjä 
voi ryhtyä asianmukaisiin toimiin.


