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PowerCap® Infinity® 

CONFORMITEIT
Voldoet aan de eisen van EN12941:1998+A2:2008 TH3 alszijnde 
een 

EC Type Examineringscertificaatnummer 682736

Gelaatskap: EN166:2001 1.B

Helm: EN 397:2012+A1:2012

FILTERBEHUIZING:
ABS (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene)

HELM:
ABS (Acryloni-
trile Butadiene 

Styrene)

GELAATSKAP:
Polycarbonaat

BESCHERMROK:
Natuurlijk 

Schuimrubber
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REINIGING EN ONDERHOUD
De plastic delen kunnen worden gereinigd met een vochtige doek. 
Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen 
wordt ten strengste afgeraden.

Dompel de unit niet onder in water.

De unit moet bewaard worden buiten direct zonlicht, buiten 
bereik van chemicaliën en niet worden blootgesteld aan extreme 
temperaturen.

GEBRUIKSHANDLEIDING
De luchtstroom van de unit moet gecontroleerd worden voor gebruik.

Plaats de helm op het hoofd en gebruik de wielsluiting om de juiste 
pasvorm te vinden.

Om een adequate ademhalingsbescherming te verkrijgen dient de 
helm gedragen te worden met de klep vooruitwijzend en passend 
gemaakt aan het hoofd van de gebruiker.

Voor de verwijdering van verzadigde filters dient elk filter 
omhooggedraaid te worden en alle delen verwijderd te worden.

Om een nieuw filter te plaatsen moeten de fittingen exact in lijn 
zijn met de fittingen op de filterbehuizing en deze in een draaiende 
beweging vast te zetten.

Zorg ervoor det het juiste ademhalingsbeschermingsapparaat wordt 
gebruikt voor de taak die moet worden uitgevoerd. Roep bij twijfel 
altijd professionele hulp in.

PRESTATIE
Powercap® Infinity® biedt ademhalingsbescherming tot TH3, met een 
nominale beschermingsfactor van 500 (UK APF 40).

Klasse B-geclassificeerd vizier biedt bescherming tegen inslagen met 
snelheden tot 430 kilometer per uur met een optische waardering 
Klasse 1. Dit geeft de gebruiker de zekerheid het produkt te gebruiken 
zonder enige inspanning . Het vizier is tevens anti-kras - wat een 
vereiste is voor industrieel gebruik.

De unit gebruikt onze EVO®5 helm met een ABS-schaal en Evolution 3D 
verstelbaar harnas en biedt een ongeëvenaard comfort.
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GEBRUIKSRESTICTIES 
Bescheming wordt alleen geboden bij een correcte pasvorm  
van PowerCap® Infinity®.

Materialen kunnen, bij gebruikers die daar overgevoelig voor 
zijn, een allergische reactie veroorzaken wanneer deze in 
contact komt met de huid.

Wanneer dit zich voordoet dient de gebruiker de risico-zone 
te verlaten, het masker te verwijderen en medische hulp te 
zoeken.

Controleer de luchtstroom met de test unit alvorens het 
produkt de gebruiken.

Het produkt dient alleen te worden gebruikt in goed 
geventileerde ruimtes waar er geen gebrek is aan zuurstof of in 
ruimtes waar gevaar op explosies bestaat.

Verzeker Uzelf ervan dat de beschermrok nauw aansluit op het 
gezicht alvorens de gevaren-zone te betreden.

Absoluut niet te gebruiken in ruimtes waar chemische gassen 
aanwezig zijn.

De houdbaarheidsdatum van het filter is gedrukt op de 
buitenkant van het filtercartridge.

De levensduur van de filters hangt af van vele factoren 
zoals bijvoorbeeld gebruiksduur, luchtstroom en uiteraard de 
concentraties van schadelijke stoffen in de lucht.

Om een maximaal resultaat uit het apparaat te halen dient U 
de accu volledig te gebruiken alvorens deze weer op te laden.

PowerCap® Infinity® 
KENMERKEN & PLUSPUNTEN
De unit beschikt over het ‘Heads-Up’ display en geeft hoorbare 
waarschuwingssignalen wanneer de levensduur van accu en 
filters ten einde loopt. Dit biedt de gebruiker een optimaal 
gebruik van het apparaat.

Gebruikers-reactieve slimme PBM: Het systeem beschikt over 
real-time diagnostics die de gebruiker twee keer per seconde 
een gedetailleerd beeld geven van mogelijke problemen van 
de unit. 

De accu van de Powercap Infinity is volledig oplaadbaar en 
biedt de gebruiker 8 uur accu-gebruik.

Essentiële onderdelen van de unit zijn door de gebruiker zelf 
eenvoudig te vervangen en te onderhouden.

Sonis® Gehoorkappen zijn als accessoire bijzonder geschikt.

Powercap® Infinity®’s optimale luchtstroom is ontwikkeld 
en ontworpen in samenwerking met specialisten in 
motorsport-aerodynamica en voorkomt het beslaan 
van de gelaatskap en bijwerkingen zoals droge ogen 
die normaalgesproken voorkomen bij het werken met 
ademhalingsbeschermingsapparaten met een positieve 
luchtdruk.
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HOOGTE:
265mm

BREEDTE:
240mm

LENGTE:
377mm

POWERCAP® INFINITY®: JSP’S EERSTE VIER-IN-EEN HOOFD UNIT, DIE COMPLETE BESCHERMING 
BIEDT BOVEN DE NEK

AFMETINGEN BUITENVERPAKKING
Hoeveelheid:  1

Gewicht:   1.6 kilogram (ongeveer)

DIMENSIONS OF UNIT:
Hoogte: 300mm (ongeveer)

Breedte: 250mm (ongeveer)

Lengte: 350mm (ongeveer)

Gewicht: 1.1kg (ongeveer)


