
OBECNÉ INFORMACE
Filtrační zařízení se skládá z obličejové části (plná maska, polomaska) spojená s ochrannými 
filtry dýchacích orgánů. Může být použito k čištění vzduchu od plynů, par, prachu, mlhy 
a výparů, které škodí zdraví. Limity použití záleží na typu filtru a okolních podmínkách. 
Následující informace mají obecnou povahu a musí být doplněny národními předpisy a 
informačními informacemi o zařízení, které je třeba použít společně s filtrem. Záruka a 
odpovědnost výrobce jsou neplatná v případě zneužití nebo použití, které neodpovídá pokynů 
v tomto oznámení. Filtrační zařízení jsou PPE kategorie III a splňují požadavky nařízení (EU 
2016/425) a musí být používány pouze speciálně vyškolenými osobami, kteří jsou si vědomi 
zákonem stanovených omezení.

PLYNOVÉ FILTRY, FILTRY ČÁSTIC A KOMBINOVANÉ FILTRY - PRŮVODCE VÝBĚREM
Filtry jsou označeny výraznou barvou a značkou podle příslušných EN 14387: 2004 + A1: 2008 
(plynové a kombinované filtry) a EN 143: 2000 / A1: 2006 (filtry částic).

Typ 
filtru

Třída Barva Oblast použití

A
1, 2 o 3 hnědá organické plyny a páry (tj rozpouštědla) s bodem varu> 65 ° C

B
1, 2 o 3 šedá anorganické plyny a páry (tj. chlór, sirovodík, kyanovodík)

E
1, 2 o 3 žlutá kyselé plyny (tj. siřičitá anhydrid) a další kyselé plyny a páry

K
1, 2 o 3 zelená amoniak a anorganický amoniak derivát

AX
1 hnědá organické plyny a páry (tj rozpouštědla) s bodem varu <65 ° C

P 1, 2 o 3 bílá prach, dým a mlha

 
Plynové filtry (A B E K AX): poskytují ochranu před škodlivými plyny a párou, ale ne proti 
prachu a aerosolům. Filtry proti částicím (P): poskytují ochranu proti prachu a aerosolům, 
ale ne před škodlivými plyny a párou. Kombinované filtry: poskytují ochranu ve stejné době 
před škodlivými plyny, parami prachů a aerosolů. Kombinované filtry jsou kombinací mezi 
plynovým a částicovým filtrům, tj. A2P3. Filtry jsou vyráběny v různých třídách, vyberte vždy 
filtr pro konkrétní použití. Minimální výkony nabízených filtrů jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

TABULKA 1 PLYNOVÝ FILTR

Plynový test
Plynový test 
koncentrace 

(%)
Průlom konc. 

(ml / m3) Průlom čas (min)Typ/třída

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

TABULKA 2- ČÁSTICOVÝ FILTR

Třída Maximální penetrace (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Chcete-li správně vybrat filtračních dýchací přístroje, je třeba vzít v úvahu následující 
ukazatele: NPF (nominální ochranný faktor) je hodnota, která vychází z maximálního 
procenta z celkové propustnosti směrem dovnitř povolené příslušnou evropskou normu 
(FNM = 100 /% Maximální celkový průnik do vnitřního prostoru), APF (přiřazený ochranný 
faktor) je úroveň ochrany dýchacích orgánů, u které lze reálně předpokládat, že bude dosaženo 
správné vybaveným respirátoru (liší se u každého státu). TLV (prahová limitní hodnota) je 

prahová koncentrace - obecně vyjádřená v částech, ppm - pro bezpečnost osob vystavených 
nebezpečných látek přítomných ve vzduchu. Při výběru respirátoru / filtru je třeba vzít v úvahu 
faktor APF a ne NPF faktor. APF vynásobit TLV, to dává představu o koncentraci znečišťujících 
látek, které mohou být vystaveny s konkrétním zařízením. Při použití plynových filtrů 
nepřekračují následující koncentrace znečišťujících látek: 0,1% pro třídu 1; 0,5% pro třídu 2 
a 1% pro třídu 3. Stejné doporučení je stanoveno pro kombinované filtry (tj. A1B1P3 nebo 
A1P2); je nutné zvolit samostatný filtr pevných částic a plynový filtr a určit správnou kombinaci 
s příslušnou APF. Pro výběr a údržbu filtračních zařízení, pro definici a užívání APF a FNM 
také se odkazujeme na evropskou normu EN 529: 2005 a příslušných národních předpisů. 
 
TABULKA 3- HODNOTY PRO RŮZNÁ ZAŘÍZENÍ

Norna Popis Třída filtru APF Norna Popis Třída filtru APF

EN 140 Polomaska P1 4 EN 136 Celoobličejová 
maska

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

APLIKACE, OMEZENÍ A VAROVÁNÍ 

Tyto filtry nelze použít v následujících podmínkách:
• pokud typ a koncentrace kontaminujících látek není znám.
• když je obsah kyslíku je nižší než 17% objemu (což je často případ v uzavřených prostředích, 

jako jsou studny, tunely, nádrže, atd).
• když kontaminant je oxid uhelnatý nebo plyn bez zápachu a chuti.
• pokud jsou nebezpečné pro zdraví a život pracovníků určité podmínky.
• Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s normami požadované aktuální 

bezpečností a on-the-job zranění kódu
• Filtr nesmí být změněn nebo upraven.
• Opustit pracovní prostor v případě, že dojde k poškození dýchacích cest, což má za následek 

potíže s dýcháním a / nebo mdloby.  
• Osoby, jejichž čichový smysl se mění nesmí používat filtrační respirátory.Použití plynových 

nebo kombinovaných ochraně dýchacích cest během prací s otevřeným plamenem nebo kapiček 
tekutého kovu může způsobit vážné riziko pro obsluhu. 
AX filtr může být použit pouze jednou a na konci této lhůty musí být likvidován.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA FILTRU 

Tyto filtry musí být použity pro připojení k Portwest polomaskám nebo celoobličejovým 
maskám. Pozorně si přečtěte tento návod k použití a uživatelský leták tohoto zařízení 
(polomasky nebo celoobličejové masky), které se používají s filtry. Filtry jsou baleny v 
plastovém obalu. Bajonetové filtry musí být použity vždy v páru; filtry s hmotností vyšší 300 
g nesmí být přímo napojeny na polomasky a filtry s hmotností mezi horním a 500 g nesmí 
být přímo připojeny k celoobličejové masce. Vyberte filtr, barvu, identifikační označení a 
zkontrolujte, zda je filtr správného typu pro zamýšlené použití. Zkontrolujte, zda filtr není 
s ukončenou platnosti (datum expirace je vytištěn na všech filtrech, toto datum je platné v 
případě, že filtr zůstal zapečetěný v doporučených podmínkách skladování). Zkontrolujte oba 
filtry a masku ohledně poškození. Pro použití, otevřít zapečetěný obal, vhodného filtru pro 
polomasku nebo celoobličejovou masku, pevně filtry zašroubovat. Za normálních podmínek 
použití je trvanlivost filtru ovlivněna mnoha faktory. Koncentrací znečišťujících látek, ale 
mnoho dalších prvků, které je obtížné určit, jako je míra vlhkosti vzduchu, teplota vzduchu, 
inspirovaný objem vzduchu, únava pracovníka, atd. pracovník musí okamžitě opustit pracovní 
prostor a vyměnit filtry, když začne cítit zápach plynu pomocí plynových filtrů nebo když začne 
vnímat zvýšený odpor odolnosti dýchacího filtru pevných částic. Na konci pracovní směny je 
respirátor uložen v čistém a suchém místě, v závislosti na podmínkách skladování uvedených v 
informaci uživatele. Filtry Portwest nevyžadují žádnou údržbu a není třeba čistit, regenerovat 
nebo foukat. Použité filtry musí být vyměněny současně a demontován v souladu s národními 
předpisy také s odkazem na látku, kterou si zachovaly.

Stáhnout prohlášení o shodě @ www.portwest.com/declarations

Skladujte v teplotách uvedených v 
rámci piktogramu

Nepřekračujte procento relativní vlhkosti (RH) během skladování

EXP. DATE mm/
yyyy

Přečtěte si datum vypršení platnosti 
mm / YYYY (5 let)

Filtr, který lze použít pouze v páru

Přečtěte si pečlivě informační 
oznámení

Identifikační symbol výrobce

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

Označení písmenem R ukazuje, že dodatečné zkoušky podle normy EN 143: 2000 / A1: 2006 prokázaly, že filtry jsou určeny k opakovanému použití 
po vystavení aerosolu po dobu delší než jednu směnu. EN 14387: 2004 (s změna A1: 2008) a EN 143: 2000 / A1: 2006 jsou referenční standardy.

NR Jednorázový. To znamená, že musí být zlikvidován po pracovní směně
LOT./BATCH/     Číslo výrobní šarže
CE 0426 Označení CE označující shodu se základními požadavky příloh II nařízení o OOP 2016/425. Číslo 0426 označuje oznámený subjekt Italcert 

S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Itálie) pověřený kontrolou podle nařízení o OOP 2016/425 Modul C2

ČÁSTICE, PLYN A 
KOMBINOVANÉ 
FILTRY PRO 
PORTWEST 
POLOMASKY A 
CELOOBLIČEJOVÉ 
MASKY

SKLADOVÁNÍ
Tyto filtry by měly být 
uchovávány v původním obalu 
při teplotě mezi -10 ° C a 50 ° C 
as relativní vlhkostí <80%.

ZNAČENÍ
Tyto informace jsou uvedeny na 
štítku filtru

CZ
Kód Typ Připojení Použití Kompatibilita Polomaska

Kompatibilita Celoobličejová 
maska

P902 A2 Bajonet V PÁRU P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonet V PÁRU P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonet V PÁRU P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonet V PÁRU P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonet V PÁRU P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standardní připojovací závit 148-1 SINGLE / P516

P926 ABEK2 Standardní připojovací závit 148-1 SINGLE / P516

P946 P3R Standardní připojovací závit 148-1 SINGLE / P516

P976 ABEK2P3R Standardní připojovací závit 148-1 SINGLE / P516

P956 A2P3 Standardní připojovací závit 148-1 SINGLE / P516

UŽIVATELSKÉ INFORMACE     FILTRY K MASKÁM A POLOMASKÁM

VÝROBCE

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Jméno a adresa notifikovaného subjektu, který vydá ES certifikát:

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

(Notified Body n° 0426)
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