
U heeft gesproken, we hebben geluisterd - en hebben goed 
nieuws voor u. De dagen dat u uw filters voortdurend in uw 
masker wisselt zonder dat u zeker weet of dit op de juiste manier 
zijn geïnstalleerd, behoort nu tot het verleden. Honeywell 
North introduceert een nieuw assortiment filters met 
bajonetsluiting, ontwikkeld met de totale veiligheid van de 
eindgebruiker in het achterhoofd.  

De nieuwe bajonetpatronen zijn snel en eenvoudig te 
bevestigen. Met een klik van een kwartslag geven werknemers zoals u niet alleen het vertrouwen 
en de gemoedsrust dat de patronen veilig op hun plaats worden vergrendeld, maar kunt u zich ook 
richten op het veilig en productiever maken van uw werk. De nieuwe filters werken perfect samen 
met uw Honeywell North-masker en vereenvoudigen de keuze van de filters die u moet gebruiken - 
twee filters voor totale bescherming. 

De filters uit de N-serie zijn 20% lichter en 12% korter in diameter dan de T-serie en 
bieden meer comfort voor de drager. Bovendien bieden ze optimale bescherming tegen 
vele gevaarlijke gassen en dampen, waaronder gebruik in explosieve werkomgevingen.

1001573 VALUAIR met  
1035459 patronen  

• Meer comfort
De filters uit de N-serie is lichtgewicht (20% lichter dan de T-serie), 

waardoor hij comfortabeler is tijdens lange diensten.

•  Duidelijk zicht
De filters hebben een laag profiel en komen niet in het gezichtsveld  

terecht, waardoor de werknemer alles kan zien wat hij of zij moet kunnen 

zien, zelfs bij close-upactiviteiten.

• Geschikt voor vele omgevingen
Van toepassing op explosieve werkomgevingen, inclusief olie en 
gas, farmaceutische industrie, algemene productie, constructie 
en lassen.

• Eenvoudige pascontrole
Ongeacht de afmetingen van uw handen kunt een gemakkelijke 
controle van de gebruikersafsluiting doen zonder geworstel of 
hulp van adapters. 

FUNCTIES EN VOORDELENDE KLIK VAN VERTROUWEN

Aansluitingen met schroefdraad en “klikken”, 
waardoor werknemers gerustgesteld worden 
en weten dat de filters correct en veilig zijn 
geïnstalleerd.

Honeywell North Bayonet 
Cartridges en Filters
Het geluid van veiligheid 



GESCHIKT VOOR DIVERSE MASKERS
De bajonetsluiting maakt deze filters geschikt voor Valuair, Premier, Optift Twin, MX / PF-
halfmaskers en het N5400-B-masker. De filters zijn getest volgens de Europese normen EN14387 
en EN143 en zijn ATEX-compatibel.

• VALUAIR (1001573 of 1001574) 

• PREMIER (1001575 of 1001576) 

• OPTIFIT (1715231, 1715241, 1715251) 

• MXPF HALF-MASKER (1001558) 

• N5400 VOLLDEIG GEZICHTSMASKER (N65754401)

SERIE Klasse Contaminant Bedrijfstak/Toepassing

1035454 A2 Organische dampen met een kookpunt van >65°C. 
• Mechanische en automobielindustrie: verf 
   toepassingen (niet-isocyanaten) 
• Chemische industrie: hars, lijm, vernis  toepassingen

1035456 ABE1
Dampen met een kookpunt van >65°C, anorganische 
en zure gassen

Als A1, maar inclusief: 
• Elektrolytische processen 
• Zure applicaties 
• Metaalbeitsen en etsen

1035460 K1 Ammoniak en derivaten
• Algemene industrie: productie en onderhoud 
• Chemicaliën: sproeien en hanteren

1035458 ABEK1
Dampen met een kookpunt van >65°C, anorganische 
en zure gassen en ammoniak.

Zelfde als ABE1 en K1

N7500P3 P3 Deeltjes Te gebruiken met adapter voor gaspatronen

N7500P30 P3O Deeltjes en geuren Te gebruiken met adapter voor gaspatronen

1035455 A2P3
Organische dampen met een kookpunt van >65°C en 
deeltjes

• Mechanische en automobielindustrie: verf 
   toepassingen (niet-isocyanaten), bewerking, schuren 
• Chemische industrie: hars, lijm, vernis 
   toepassingen 
• Toepassingen voor stof/nevel/rook

1035461 K1P3 Ammoniak en derivaten, deeltjes
• Algemene industrie: productie en onderhoud 
• Chemicaliën: sproeien en hanteren 
• Toepassingen voor stof/nevel/rook

1035457 ABE1P3
Dampen met een kookpunt van >65°C, anorganische 
gassen, zure gassen en deeltjes

Zelfde als ABE1 en stof/nevel/damp toepassingen

1035459 ABEK1P3
Organische dampen met een kookpunt van >65°C, 
anorganische gassen, zure gassen, ammoniak en 
deeltjes

Zelfde als ABEK1 en stof/nevel/damp toepassingen

1035451 P3 Deeltjes

• Farmaceutische/poedervormige chemicaliën: behandeling, 
   onderhoud 
• Bouw- en houtindustrie: snijden, zagen, 
   schuren 
• Gieterijen: behandeling 
• Landbouw: behandeling 
• Voedingsindustrie: behandeling, onderhoud
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