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Wij bieden een breed scala aan meetapparatuur op gebied van asbest voor zowel de 
omgeving als persoonlijke bemonstering. Ook is hier een complete kit voor te 
verkrijgen. Verder kunt u denken aan Face Fittest apparatuur. 

Bemonstering met pompen van SKC

Flite 3
De Flite 3 is krachtig en zeer robuust wat van groot 
belang is voor bijvoorbeeld asbestmetingen. Door middel 
van een programmeerfunctie is eventueel de looptijd en 
een vertragende startijd in te stellen.

- High Flow (20L/Min)
- Ideaal voor asbestmetingen

- Draagbare AC of Batterij

Part No: Description
901-3011-3KA

901-3011-7KA

901-3011-3K

901-3011-7K

901-213
225-54A
225-1913
225-60F
393-2260
391-05

Flite 3 asbestos pump kit includes pump, light weight 
3.2Ahbattery, single charger, rigid aluminium mast, asbestos 
sampling head 25 mm with aluminium cowl, rotameter flow 
range 2.0 L/min to 26 L/min, calibration adaptor for cowled 
asbestos head and 1 m length of Tygon tubing

Flite 3 asbestos pump kit includes pump, long run time 7Ah
battery, single charger, rigid aluminium mast, asbestos 
sampling head 25 mm with aluminium cowl, rotameter flow 
range 2.0 L/min to 26 L/min, calibration adaptor for cowled 
asbestos head and 1 m length of Tygon tubing
Flite 3 pump kit includes pump, light weight 3.2Ah
battery, single charger and 1 m length of Tygon tubing

Flite 3 pump kit includes pump, long run time 7Ah battery, 
single charger and 1 m length of Tygon tubing

Rigid aluminium sampling mast - two piece, 1 m high
Asbestos sampling head 25 mm with aluminium cowl
MCE gridded filter 25mm 0.8μm

MCE gridded filter 25mm 1.2μm

Rotameter flow range 2.0 L/min to 26 L/min
Calibration adaptor for cowled asbestos head

Background static/clearance sampling kit
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http://www.procare-arbeidshygiene.nl/arbeidshygiene/product/skc-luchtbemonsteringspompen/skc-flite-3/readmore
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Sidekick
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De Sidekick is een betrouwbare bemonsteringspomp met een goede 
kwaliteit. Deze luchtbemonsteringspomp is verkrijgbaar in diverse 
kits. 

- Geschikt persoonlijke asbestmetingen bij 2 L / Min Atex
- ATEX goedgekeurde modellen beschikbaar
- Handmatig instelbaar en zeer gebruikersvriendelijk

AirChek Touch
De Airchek Touch is een persoonlijke 
luchtbemonsteringspomp met een touchscreen 
kleurenschrem. De Airchek heeft een flow van 5-5000 ML / 
Min en een hoge tegendruk. Met behulp van low 
flowadapter heeft de pomp een flow van 5 tot 500 ML / 
Min. 

- Compacte Persoonlijke bemonsteringspomp 
- Geschikt voor lange looptijden
- De pomp is ultra stil

AirChek XR5000
- High Power Li-ion batterij voor langere looptijden
- Tot 5 l / min, met een hoge schadevergoeding tegendruk
- 3 eenvoudige bedieningstoesten

Part No: Description

224-52MTXK Sidekick deluxe basic pump kit, includes pump with elapsed timer,
NiMH battery pack ATEX approved, single charger,
Sidekick Step by Step Guide and 1 m length of Tygon tubing,
in a durable carry case

210-5001K AirChek XR5000 single pump basic kit, includes pump with
4 cell Li-Ion battery packUL approved, single charger, basic Step by
Step Guide and 1 m length of Tygon tubing, in a durable carry case

220-5000TCK AirChek Touch single pump basic kit

225-54A Asbestos sampling head 25 mm with aluminium cowl

225-1913 MCE gridded filter 25mm 0.8μm

225-60F MCE gridded filter 25mm 1.2μm

393-2260 Rotameter flow range 2.0 L/ min to 26 L/ min

391-05 Calibration adaptor for cowled asbestos head

Items for personal sampling

http://www.procare-arbeidshygiene.nl/arbeidshygiene/product/skc-luchtbemonsteringspompen/skc-sidekick/readmore
http://www.procare-arbeidshygiene.nl/arbeidshygiene/product/skc-airchek-touch-monsternamepomp
http://www.procare-arbeidshygiene.nl/arbeidshygiene/product/skc-airchek-xr5000
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Face Fittest
Een Face Fittest is een controle van de pasvorm (fit) bij de 
gebruiker door 'fittester'. Daarnaast is een Face Fittest 
geschikt als trainingsmiddel om de gebruiker te trainen
hoe het adembeschermingsmiddel op te zetten en te 
onderhouden.

TSI PortaCount
Met de PortaCount Pro is het mogelijk om een 
kwantitatieve Fit Test (QNFT) af te nemen. De PortaCount
is in principe een deeltjesteller die met deze meettechniek 
internationaal wordt voorgeschreven (OSHA en NIOSH) als 
het gaat om pasvormtesten.

TSI Particle Generator

De particle Generator is een aanvulling op de PortaCount.
Om een goede test te kunnen uitvoeren dienen er genoeg 
ambiente partikels in de lucht aanwezig te zijn. Dit is niet 
altijd het geval waardoor een goede test niet mogelijk is.
Te weinig ambiente partikels kunnen bijvoorbeeld komen
door de zeer dichte filters in ventilatiesystemen. De 
Particle Generator is dé oplossing voor dit probleem. De 

Heeft u vragen? Laat het ons weten!
Kijk ook eens op onze website of volg ons via Twitter.

Uw contactpersoon is onze manager Arbeidshygiëne
Alexander van Leijenhorst 

avanleijenhorst@procarebv.nl | 06-53840935
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http://www.fittesting.nl
http://www.procare-arbeidshygiene.nl/arbeidshygiene/product/fittest-apparatuur/tsi-portacount-pro/readmore
http://www.procare-arbeidshygiene.nl/arbeidshygiene/product/fittest-toebehoren/tsi-particle-generator-8026/readmore

