
ОБЩО
Филтриращото устройство се състои от лицева част (цялолицева маска, полумаска), 
свързана с респираторни защитни филтри. Устройството може да се използва за 
пречистване на въздуха от газове, пари, прахове, мъгли и дим, които застрашават здравето. 
Границите на употреба произтичат от типа на филтъра, от ползвателя, както и от условията 
на околната среда. Следната информация е с общ характер и трябва да бъде допълнена с 
националните разпоредби и с информационният лист относно оборудването, което трябва 
да се използва заедно с филтъра. Гаранцията и отговорността на производителя стават 
невалидни в случай на злоупотреба или употреба, която не съответства на инструкциите 
в настоящият информационен лист. Филтриращите устройства са ЛПС от категория III и 
отговарят на изискванията на Регламент (EU 2016/425) и трябва да се използват само от 
специално обучени хора, които са наясно с ограниченията за употреба, наложени от закона.

ГАЗОВИ ФИЛТРИ, ФИЛТРИ ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ - 
РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗБОРА
Филтрите се идентифицират с отличителен цвят и марка в зависимост от защитата, която 
предоставят както е посочено в съответните стандарти EN 14387: 2004 + A1: 2008 (газ и 
комбинирани филтри) и EN 143: 2000 / A1: 2006 (филтър за твърди частици).

Тип на 
филтъра

Клас Цвят Поле на приложение

A
1, 2 o 3 кафяв органични газове и пари (т.е. разтворители) с точка 

на кипене> 65 ° C

B
1, 2 o 3 сив неорганични газове и пари (т.е. хлор, сероводород, 

циановодородна киселина)

E
1, 2 o 3 жълт киселинни газове (т.е. серниста анхидрид) и други 

киселинни газове и изпарения

K
1, 2 o 3 зелен амоняк и амониеви неорганични производни

AX
1 кафяв органични газове и пари (т.е. разтворители) с точка 

на кипене <65 ° C

P 1, 2 o 3 бял прах, дим и мъгла

 
Газови филтри (А Б Е К AX): дават защита срещу вредните газове и пари, но не и срещу прах и 
аерозоли. Филтри за частици (Р): дават защита срещу прах и аерозоли, но не и срещу вредни 
газове и пари. Комбинирани филтри: предоставяне на защита в същото време срещу вредни 
газове, пари, прах и аерозоли. Комбинираните филтри са комбинация между филтри за 
газове и частици, т.е. A2P3. Филтрите се произвеждат в различни класове, за да се позволи 
избор на най-добрия за всяка конкретна употреба. Минималните изпълнения, предлагани 
от филтрите са изброени в таблици 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1 ГАЗОВ ФИЛТЪР ПРЕДСТАВЯНЕ

Тест с газ
Тест с газ 
конц. (%)

Пробив Конц. 
(Мл / m3)

Време на 
проникване (мин)Вид / Клас

A1/A2 C6H12 0.1/0.5 10/10 70/35 

B1/B2 Cl2 0.1/0.5 0.1/0.5 20/20 

 H2S 0.1/0.5 10/10 40/40 

 HCN 0.1/0.5 10/10 25/2Z 

E1/E2  0.1/0.5 5/5 20/20 

K1/K2  0.1/0.5 25/25 50/40 

AX  0.05 5 50 

  0.25 5 50

ТАБЛИЦА 2 ФИЛТЪР ЗА ЧАСТИЦИ ПРЕДСТАВЯНЕ

Клас Максимално проникване (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

За да изберете респиратор е необходимо да се вземат предвид следните показатели: NPF 
(номинален фактор защита) това е стойността, която идва от максималния процент течове 
на вътре, разрешен от съответния европейски стандарт (NPF = 100 /% максимално общо 
изтичане навътре) , APF (назначен защитен фактор) е нивото на защита на дихателните 
пътища, което е реалистично да се очаква да бъде постигнато чрез респиратор правилно 

поставен (той е различен за всяка държава). TLV (гранична стойност праг) е праг на 
концентрация - обикновено изразени в части на милион, PPM - за безопасността на 
хората, изложени на опасни вещества във въздуха. По време на избора на респиратора 
/ филтриране трябва да се отчете фактор APF, а не NPF фактор. Факторът APF умножен по 
TLV на веществото дава представа за концентрацията на замърсители, на която операторът 
може да бъде изложен с конкретно устройство. При използването на газови филтри да 
не се надвишава следната концентрацията на замърсяване: 0.1% за клас 1; 0.5% за клас 
2 и 1% за клас 3. За комбинираните филтри се прилагат същите съвети (т.е. A1B1P3 или 
A1P2); това е необходимо, за да изберете отделно филтър за частици и филтъра за газ и 
идентифициране на правилната комбинация за съответния APF. За избора и поддръжката 
на филтриращи устройства, за дефинирането и използването на APF и NPF също трябва да 
се позовете на европейски стандарт EN 529: 2005 и на съответните национални разпоредби. 

ТАБЛИЦА 3 APF СТОЙНОСТИ ЗА РАЗЛИЧНИ УСТРОЙСТВА

стандарт описание
Клас на 
филтър

APF стандарт описание
Клас на 
филтър

APF

EN 140 полу маска P1 4 EN 136 целолицева 
маска

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

ПРИЛОЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Тези филтри не могат да се използват следните условия:
• когато вида и концентрацията на замърсителите е неизвестен.
• когато съдържанието на кислород е по-ниско от 17% в обем (което често се случва в 

затворени среди като кладенци, тунели, резервоари и др.)
• когато замърсителя е въглероден окис или газ без мирис и вкус.
• когато определени условия са опасни за здравето и живота на работника.
• За използване в потенциално експлозивна среда се спазват стандартите, изисквани от 

кода за безопасността на работното място
• Филтърът не трябва да бъде модифициран или променян.
• Напуснете работната зона, ако респиратора се повреди, в резултат на затруднено дишане 

и / или отпадналост.  
• Лицата, които имат проблем с обонянието, не трябва да използват филтърни дихателни 

апарати.Използването на газ или комбинирани респираторни защитни устройства по 
време на работа с открит пламък или пръски от течен метал може да доведе до сериозен 
риск за оператора 
AX филтър трябва да се използва само веднъж и в края на използването се изхвърля.

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ФИЛТЪР

Тези филтри трябва да се използват, свързани към Portwest полумаски или целолицеви 
маски. Прочетете внимателно тези инструкция за употреба, както и на етикета на 
оборудването, което се използва с филтрите. Филтрите са опаковани в запечатан пластмасов 
плик. Филтрите трябва да се използват винаги в комплект; филтри с тегло над 300 грама, не 
се се свързват директно с полумаски и филтри с тегло над 500 грама, не се свързват директно 
с целолицеви маски. Изберете филтъра, като внимавате за цвета и идентификационна 
маркировка и трябва да се провери, че филтърът е правилния тип за използване по 
предназначение. Уверете се, че филтърът не е с изтекъл срок на годност (срока на годност 
е отпечатан на всички филтри; тази дата ще бъде валиден, ако филтъра е бил държан 
затворена в рамките на препоръчаните условия на съхранение). Огледайте филтъра и 
лицевата маска за някакви повреди или щети. За използване, отворете запечатания пакет, 
годни филтри се завинтват плътно за корпуса на филтъра на полумаската или целолицевата 
маска. В нормални условия на употреба, срока на годност на филтъра се дължи не само 
на концентрацията на замърсителите, но и на много други елементи, които е трудно да 
се определят, като степента на влажност на въздуха, температурата на въздуха, обем на 
вдишвания въздух, умората на работника, и т.н. Работникът трябва да напусне веднага 
работната площ и да замени филтрите, когато започне да усеща миризмата на газ с газови 
филтри или когато започне да възприема увеличаване на съпротивлението на дишане с 
филтри за твърди частици. В края на работната смяна, респиратора се съхранява в чисто 
и сухо място, съгласно условията за съхранение, посочени в информацията за потребителя. 
Филтрите Portwest не изискват поддръжка и не трябва да се почистват, регенерират 
или изгарят. Изтощените филтри се заменят веднага и демонтирани в съответствие с 
националните разпоредби също така в зависимост от веществото, което те са запазили.

Изтеглете декларация за съответствие @ www.portwest.com/declarations

Да се съхранява в рамките на 
температурите, посочени в 
пиктограмата

Да не се превишава процента на относителна влажност (RH), 
посочена по време на съхранение

EXP. DATE mm/
yyyy

Прочетете срока на годност, цитиран 
мм / гггг (5 години)

Филтрите да се използват само по двойки

Прочетете обявлението за 
информация внимателно

Идентификационен Символ/Номер на Производителя

R
EN143:2000/A1:2006
EN14387:2004+A1:2008

Маркирането с буквата R показва, че допълнителните тестове в съответствие с EN 143: 2000 / A1: 2006 са доказали, че филтъра е за 
многократна употреба, след като е бил подложен на аерозолна експозиция за повече от една смяна. EN 14387: 2004 (с изменение A1: 
2008) и EN 143: 2000 / A1: 2006 са референтните стандарти с техните години на публикуване

NR Отстраняем. Това означава, че трябва да бъдат изхвърлени след работа и да се заменят
LOT./Партида/     Номер на Партида
CE 0426 Маркировка “CE”, която удостоверява съответствието със съществените изисквания на приложения ІІ на Регламент 2016/425 

за ЛПС. Номерът 0426 идентифицира нотифицирания орган Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Италия), отговарящ за 
контрола съгласно PPE Регламент 2016/425 Модул C2

СЕРИЯ ФИЛТРИ 
НА ПОРТУЕСТ 
ЗА ТВЪРДИ 
ЧАСТИЦИ, ГАЗ И 
КОМБИНИРАНИ 
ЗА ПОЛУМАСКИ И 
ЦЕЛИ МАСКИ НА 
ПОРТУЕСТ

СЪХРАНЕНИЕ
Тези филтри трябва да се 
съхраняват в оригиналната 
им опаковка, на сухо място, 
далеч от източници на топлина 
при температурен диапазон от 
-10 ° C и 50 ° C и с относителна 
влажност <80%.

МАРКИРАНЕ
Следната информация се 
отпечатва на етикет на 
филтъра

BG
код Тип Връзка употреба съвместимост полу маска

съвместимост целолицева 
маска

P902 A2 байонетна връзка на чифтове P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 байонетна връзка на чифтове P420/P430 P500/P510

P941 P3R байонетна връзка на чифтове P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R байонетна връзка на чифтове P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 байонетна връзка на чифтове P420/P430 P500/P510

P906 A2 Стандарт за връзки 148-1 единично / P516

P926 ABEK2 Стандарт за връзки 148-1 единично / P516

P946 P3R Стандарт за връзки 148-1 единично / P516

P976 ABEK2P3R Стандарт за връзки 148-1 единично / P516

P956 A2P3 Стандарт за връзки 148-1 единично / P516

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ     ФИЛТРИ ЗА ПОЛУМАСКИ И / ИЛИ ЦЕЛОЛИЦЕВИ МАСКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Име и адрес на Нотифицирания орган, притежаващ сертификат за 

издаване на ЕО:

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)
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0426
EN 143:2000
EN 14387:2004
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