
ÜLDINE
Filtreerimisseade koosneb huuliku kaitsvate filtritega ühendatud näoosast (täielik- ja 
poolmask). Seda saab puhastada õhugaaside, aurude, tolmu, udu ja suitsu eest, mis 
on tervisele kahjulikud. Kasutuspiirangud tulenevad filtritüübist, näopiirkonnast ja 
keskkonna tingimustest. Järgnev informatsioon on üldise iseloomuga ja see tuleb täita 
siseriiklike eeskirjade ning koos seadme kasutus infoga. Garantii ja tootja vastuus muutub 
kehtetuks väärkasutamisel või sel juhul, mis ei vasta käesolevas teatises esitatud juhistele. 
Filtreerimisseadmed on III katekooria IKV ja vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele 
ning neid võivad kasutada ainult spetsiaalselt väljaõppinud inimesed, kes on seadusega 
kehtestatud piirangutest hästi teadlikud.

GAASIFILTRID, OSAKESTEFILTRID JA KOMBINEERITUD FILTRID- VALIMISJUHEND.

Filtrid identifitseeritakse vastavalt värvi markeeringule sõltuvalt kaitsest nagu on sätestatud 
standardis EN14387:2004+A1:2008( gaasi ja kombineeritud filtrid) ja EN 143:2000/A1:2006 
(osakeste filtrid).

Filtri 
tüüp

Klass Värv Kasutusala

A
1, 2 o 3 pruun orgaanilised gaasid ja aurud (näiteks lahustid), mille 

keemistemperatuur on > 65°C.

B
1, 2 o 3 hall aorgaaniliste gaaside ja aurude (n.kloor,vesiniksulfiid, 

vesiniktsüaniidhape)

E
1, 2 o 3 kollane happelised gaasid(nt. väävel anhüdriid) ja muud happelised 

gaasid ja aurud.

K
1, 2 o 3 roheline ammoniaagi ja ammoniaagi anorgaanilised derivaadid.

AX
1 pruun orgaanilised gaasid ja aurud (näiteks lahustid), mille 

keemistemperatuur on > 65°C.

P 1, 2 o 3 valge tolm, aurud ja udu.

 
Gaasifiltrid (A;B;E;K;AX) kaitsevad kahjulike gaaside ja aurude eest, kuid mitte tolmu ja 
aerosoolide eest. Osakeste filtrid (P) kaitsevad tolmu ja aerosoolide eest, aga mitte ohtlike 
gaaside ja aurude eest. Kombineeritud filtrid kaitsevad nii ohtlike gaaside, auru tolmu 
ja aerosoolide eest. Kombineeritud filtrid on kombinatsioon gaasi ja osakeste filtrist. nt. 
A2P3. filtreid toodetakse eri liiki, mis võimaldab valida sobivama konkreetsele kasutusalale. 
Minimaalne tingimused on lisatud tabelis 1 ja 2.

TABEL 1 GAASIFILTRITE OMADUSED.

Gaasitest
Gaasi testi 
konts (%)

Läbivus Konts.
(ml/m3)

Läbimisaeg (min.)Tüüp/Klass

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

TABEL 2 OSAKESTE FILTRI OMADUSED.

Klass Maksimaalne läbimurre %
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Et valida hingamisteede filtreid on vaja arvestada järgmisi näitajaid: NPF-i (nominaalne 
kaitsefaktor) on väärtus, mis on maksimaalne % kogu seesmise lekke lubatud vastav 
EU standardis (NPF = 100/ % maksimaalsest kogu tunnustatud seesmisest lekkest). 
APF(määratud kaitsefaktor) on tase hingamisteede kaitse, mis on reaalselt võimalik saavutada 
õigel repiraatori paigaldamisel (see on riigiti erinev). TLV(piirväärtus) on konsentratsiooni lävi 
- tavaliselt väljendatakse osades miljoni kohta, ppm-inimeste kaitseks, väljendatkse ohtlike 
ainete protsenti õhus. Respiraatori/filtri valimisel peab arvestamaAPF tegurit, mitte NPF 
tegurit. APF korrutatakse TLV ainega, mis annab ettekujutuse saasteaine konsentratsioonist, 
millega võidakse kokkupuutuda, kindla seadmega. Gaasifiltrite kasutamisel ei tohi ületada 
järgmisi saasteaine konsentratsioone:0,1% 1. klassi; 0,5% klassi 2 ja 1% klassi 3. Sama teavet 
rakendatakse kombineeritud filtrite puhul.(st A1B1P3 või A1P2); see on vajalik, et valida eraldi 
osakeste filter ja gaasi filter ning selgitada õiget kombinatsiooni arvestades vastava APF. 
Filtreerimisseadmete valikul ja hooldamisel kasutatamine määratletakse PF ja NPF-ile viidates 
ka EU standardileEN 529: 2005 ning asjaomastele riiklikele määrustele.

 
TABEL 3 APV VÄÄRTUSED ERI SEADMETELE

Standard Kirjeldus Filtri klass APF Standard Kirjeldus Filtri klass APF

EN 140 Poolmask P1 4 EN 136 Täismask P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

KASUTUS, PIIRANGUD JA HOIATUSED

Filtrid ei sobi kasutamiseks järgmistes olukordades.
• kui saastatusekonsentratsioon ja koostis ei ole teada
• kui hapnikusisaldus väiksem kui 17% (sageli suletud ruumis nagu tunnel, kaev, 

tsistern jne.)
• kui saasteaine on süsinikmonoksiid või lõhnatu ja maitsetu gaas.
• kui teatud tingimused on ohtlikud töötajate tervisele ja elule.
• Kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas, järgides kohalikke ohutusenõudeid ja eeskirju.
• Filtreid ei tohi muuta ega parandada.
• Koheselt lahkuda töökohalt, kui filter on vigastatud, raske hingata ja/või 

minestushoog. 
• Isikud, kelle haistmismeel on muutunud ei tohi kasutada respiraatoreid.Gaasi või 

kombineeritud respiraatoriga töötades lahtise leegi või vedela metalliga võivad põhjustada 
tõsist ohtu kasutajale. 
AX filtreid võib kasutada ainult korra ja tuleb seejärel hävitada.

FILTRITE KASUTAMINE JA HOOLDUS

Neid filtreid võib kinnitada Portwesti pool- ja täismaskidele. Lugedahoolikalt pool- ja 
täismaskide kasutusjuhendit, mida kasutatakse filtritega.Filtrid on pakitud suletud kilekotti. 
Tääk filtreid tuleb kasutada alati paaris, filtreid, mis kaaluvad üle 300gr ei tohi kasutada otse 
ühendusega poolmaskidel ja üle 500gr ei tohi kasutada täismaskidel. Vali filter värvikoodi ja 
markeeringu järgi ning jälgides, et filter oleks ettenähtud kasutuseks õiget tüüpi. kontrollige, 
et filter ei oleks aegunud (aegumis kuupäev on trükitud filtrile, see kuupäev kehtib, kui filter 
on olnud suletud, sobivates hoiutingimustes). kontrollige nii filtrit kui korpust, mis tahes 
vigastuste eest. kasutamine, avage suletud pakendaseta filtrid pool- või täismaski korpusesse, 
kruvi filter tihedalt kinni. normaal tingimustes kasutamisel filtri kasutusaeg ei tingitud ainult 
saasteaine konsentratsioonist, kuid ka paljudest muudest elementidest, mida on raske 
määratleda nt. niiskusaste, õhutemperatuur, õhu mahttöötaja väsimus aste jne. Töötaja 
peab koheselt lahkumatöökohalt, kui hakkab tundma gaasi lõhna gaasifiltriga, tajudes 
hingamistakistust osakestefiltriga. lõpetades töö tuleb filtreid hoida puhtas ja kuivas kohas, 
kasutaja andmetega.Portwesti filtrid ei vaja hooldust ja ei ole vaja puhastada, regenereeritud 
või puhutud. Väsinud filtrid asendatakse ja hävitatakse vastavalt eeskiradele.

Lae alla vastavusdeklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

Hoiustada temperatuuridel, mis on 
piktogrammil.

Hoiustamisel ei saa ületada õhuniiskuse (RH) taset

EXP. DATE mm/
yyyy

Viimane kasutuspäev on märgitud 
kuu/aasta 5 aastat

Filtreid kasutada paarikaupa.

Hoolikalt lugeda juhendit Tootja indefitseerimissümbol

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

Täht R tähistab lisateste EN143:2000/A1, mis näitab, et osakeste- ja kombineeritudfilter on korduvkasutatav pärast aerosooliga töötamist rohkem kui 
üks vahetus.EN 14387:2004 koos muudatustega A1:2008) ja EN 143:2000/A1:2006 on etalon avaldamise aastast.

NR ühekordselt kasutatav. Pärast kasutamist hävitada.
Partii     Pariinr.
CE 0426 CE vastavusmärgis, mis näitab IKV määruse 2016/425 II alajaotuse nõuete olulisi nõudeid. Number 0426 identifitseerib teavitatud 

asutuse IKV määruse 2016/425 mooduli C2 kohase teavitatud asutuse Italcert S.r.l,  Viale Sarca 336, 20126 Milano (Itaalia).

OSAKESTE, GAASI 
JA KOMBINEERITUD 
FILTRITE SEERIAD 
PORWESTI POOL- JA 
TÄISMASKIDELE.

LADUSTAMINE
Neid filtreid tuleks hoida 
originaalpakendis kuivas kohas 
ja eemal soojusallikatest, 
temperatuuril vahemikus 
–10°Ckuni 50°C ning suhteline 
õhuniiskus < 80%.

MARKEERING
Filtritel on järgnev markeering:

EE

Kood Tüüp Ühendus Kasutus Kokkusobivus Poolmask Kokkusobivus Täismask

P902 A2 Tääk Paarikaupa P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Tääk Paarikaupa P420/P430 P500/P510

P941 P3R Tääk Paarikaupa P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Tääk Paarikaupa P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Tääk Paarikaupa P420/P430 P500/P510

P906 A2 Sandartne pistikuühendus 148-1 Üksikult / P516

P926 ABEK2 Sandartne pistikuühendus 148-1 Üksikult / P516

P946 P3R Sandartne pistikuühendus 148-1 Üksikult / P516

P976 ABEK2P3R Sandartne pistikuühendus 148-1 Üksikult / P516

P956 A2P3 Sandartne pistikuühendus 148-1 Üksikult / P516

KASUTUSJUHEND     FILTRID POOL- JA/VÕI TÄISMASKIDELE

TOOTJA

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EÜ sertifikaadi välja andnud volitatud asutuse nimi ja aadress:

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

(Notified Body n° 0426)
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