
ΓΕΝΙΚΆ
Μια συσκευή φιλτραρίσματος αποτελείται από ένα κομμάτι προσώπου (πλήρης μάσκα 
προσώπου, μισή μάσκα) που συνδέεται με αναπνευστικά προστατευτικά φίλτρα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του αέρα από αέρια, ατμούς, σκόνη, ομίχλη και καπνούς 
που είναι επιβλαβείς για την υγεία. Τα όρια χρήσης προέρχονται από τον τύπο του φίλτρου, 
το πρόσωπο καθώς και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι 
γενικού χαρακτήρα και συμπληρώνονται με τους εθνικούς κανονισμούς και την ενημερωτική 
ανακοίνωση του εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με το φίλτρο. Η εγγύηση 
και η ευθύνη του παραγωγού ακυρώνονται σε περίπτωση κατάχρησης ή χρήσης που δεν 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες της παρούσας ειδοποίησης. Οι διατάξεις φιλτραρίσματος είναι 
τύπου PPE της κατηγορίας III και πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425) και 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά 
τα όρια χρήσης που επιβάλλονται από το νόμο.

ΦΙΛΤΡΆ ΆΕΡΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΆ ΣΩΜΆΤΙΔΙΩΝ ΚΆΙ ΦΙΛΤΡΆ ΣΥΝΔΥΆΣΜΟΥ - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΆ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
Τα φίλτρα προσδιορίζονται από ένα διακριτικό χρώμα και το σήμα ανάλογα με την προστασία 
που παρέχεται όπως αναφέρεται στα σχετικά πρότυπα EN 14387: 2004 + A1: 2008 (φυσικού 
αερίου και φίλτρα συνδυασμού) και EN 143: 2000 / A1: 2006 (φίλτρα σωματιδίων).

Tύπος 
Φίλτρου

Κλάση Χρώμα Πεδία Εφαρμογής

A
1, 2 o 3 καφέ οργανικά αέρια και ατμούς (δηλαδή διαλύτες) με σημείο 

βρασμού> 65 ° C

B
1, 2 o 3 γκρί ανόργανα αέρια και ατμούς (δηλαδή χλώριο, υδρόθειο, 

υδροκυάνιο)

E
1, 2 o 3 κίτρινο όξινα αέρια (π.χ. θειούχα ανυδρίτη) και άλλα όξινα αέρια 

και ατμούς

K
1, 2 o 3 πράσινο παράγωγο αμμωνία και ανόργανη αμμωνία

AX
1 καφέ οργανικά αέρια και ατμούς (δηλαδή διαλύτες) με σημείο 

βρασμού <65 ° C

P 1, 2 o 3 λευκό σκόνες, καπνούς και ομίχλες

 
Φίλτρα αερίου (Α AX Β Ε Κ): παρέχουν προστασία κατά των βλαβερών αερίων και ατμών, αλλά 
όχι εναντίον σε σκόνες και αεροζόλ. φίλτρα σωματιδίων (P): παρέχουν προστασία κατά της 
σκόνης και των αερολυμάτων, αλλά όχι εναντίον επιβλαβών αερίων και ατμών. Συνδυασμένα 
φίλτρα: την παροχή προστασίας ταυτόχρονα κατά των επιβλαβών αερίων, ατμών σκόνες 
και αεροζόλ. Συνδυασμένα φίλτρα είναι ένας συνδυασμός ανάμεσα σε φίλτρα αερίου και 
σωματιδίων, δηλαδή A2P3. Τα φίλτρα παράγονται μέσα σε διαφορετικές κατηγορίες για να 
επιτρέψουν την επιλογή των καλύτερων ένα για κάθε συγκεκριμένη χρήση. Οι ελάχιστες 
παραστάσεις που προσφέρονται από τα φίλτρα αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2.

ΠΊΝΑΚΑΣ 1 - ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΦΊΛΤΡΟΥ ΑΕΡΊΩΝ
Έλεγχος 
Άερίου

Δοκιμή 
αερίου 

περιεκτ. 
(%)

διείσδυση 
περιεκτ.. (Ml 

/ m3)
διείσδυσης χρόνος. 

(δευτερ.)

Tύπος / 

Κλάση

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

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΊΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΊΔΊΩΝ 2-

Κλάση Μέγιστη διείσδυση (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Για να επιλέξετε τους αναπνευστήρες φιλτραρίσματος είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι 
εξής δείκτες: NPF (ονομαστικός δείκτης προστασίας) είναι η τιμή που ήρθε από το ανώτατο 
ποσοστό της συνολικής διαρροής προς το εσωτερικό που επιτρέπεται από το σχετικό 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο (NPF = 100 /% κατ ‘ανώτατο όριο συνολικής διαρροής προς το 
εσωτερικό) . APF (αποδίδεται παράγοντας προστασίας) είναι το επίπεδο της αναπνευστικής 

προστασίας που μπορεί ρεαλιστικά να αναμένεται να επιτευχθεί με τοποθετημένο σωστά 
αναπνευστήρα (είναι διαφορετικό για κάθε μέλος). TLV (οριακή τιμή κατωφλίου) είναι ένα 
όριο συγκέντρωσης - γενικά εκφράζονται σε μέρη ανά εκατομμύριο, ppm - για την ασφάλεια 
των ατόμων που εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν στον αέρα. Κατά την επιλογή 
του αναπνευστήρα / φίλτρου πρέπει να λάβετε υπόψη τον παράγοντα APF και όχι τον NPF 
παράγοντα. Η APF πολλαπλασιάζεται με το TLV της ουσίας δίνει μια ιδέα της συγκέντρωσης 
των ρύπων στο οποίο ένας χειριστής μπορεί να εκτεθεί με μια συγκεκριμένη συσκευή. 
Στη χρήση των φίλτρων αερίου μήν υπερβαίνετε την ακόλουθη συγκέντρωση του ρύπου: 
0,1% για την κατηγορία 1? 0,5% για την κατηγορία 2 και 1% για την κατηγορία 3. Η ίδια 
συμβουλή ισχύει για τα συνδυασμένα φίλτρα (δηλαδή A1B1P3 ή A1P2)? είναι απαραίτητο να 
επιλέξετε ξεχωριστά το φίλτρο σωματιδίων και το φίλτρο αερίου και να εντοπίσετε το σωστό 
συνδυασμό λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη APF. Για την επιλογή και τη συντήρηση 
των συσκευών φιλτραρίσματος, για τον ορισμό και τη χρήση των ΙΑΠ και NPF αναφέρονται 
επίσης στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 529: 2005 και με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. 
ΠΊΝΑΚΑΣ 3 APF ΤΊΜΕΣ ΓΊΑ ΔΊΑΦΟΡΕΤΊΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Πρότυπο Περιγραφή
Κατηγορία 

φίλτρου
APF Πρότυπο Περιγραφή

Κατηγορία 
φίλτρου

APF

EN 140 Μισή Μάσκα P1 4 EN 136 Μάσκα Ολόκληρου 
Προσώπου

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΕΡΊΟΡΊΣΜΟΊ ΚΑΊ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΊΣ
Τα φίλτρα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• όταν ο τύπος και η συγκέντρωση των προσμείξεων είναι άγνωστη.
• όταν η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι μικρότερη από 17% σε όγκο (το οποίο συμβαίνει 

συχνά σε κλειστά περιβάλλοντα όπως φρεάτια, σήραγγες, δεξαμενές, κλπ).
• όταν η πρόσμειξη είναι το μονοξείδιο του άνθρακα ή ένα άοσμο και άγευστο αέριο.
• όταν ορισμένες συνθήκες είναι επικίνδυνες για τους εργαζόμενους για την υγεία και τη ζωή.
• Για τη χρήση σε δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον να σέβεστε τα πρότυπα που απαιτούνται 

από την τρέχουσα ασφάλεια και τον κώδικα για τραυματισμούς στην εργασία
• Τα φίλτρα δεν πρέπει να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν.
• Αφήστε το χώρο εργασίας, εάν η αναπνευστική καταστραφεί, με αποτέλεσμα την δυσκολία 

στην αναπνοή ή / και τάση για λιποθυμία.  
• Τα πρόσωπα των οποίων η οσφρητική αίσθηση μεταβάλλεται δεν πρέπει να χρησιμοποιούν 

αναπνευστικές συσκευές φίλτρου.Η χρήση του φυσικού αερίου ή σε συνδυασμό προστασίας 
αναπνευστικές συσκευές κατά τη διάρκεια εργασιών με γυμνές φλόγες ή μεταλλικά σταγονίδια 
υγρού μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για το χειριστή. 
φίλτρα AX πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και στο τέλος αυτής της περιόδου θα 
πρέπει να απορρίπτονται.

ΧΡΗΣΗ ΦΊΛΤΡΩΝ ΚΑΊ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Τα φίλτρα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με Portwest μισές μάσκες ή μάσκες 
ολόκληρου προσώπου. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, και το φυλλάδιο του 
εξοπλισμού (μάσκα ημίσεος προσώπου ή μάσκα ολόκληρου προσώπου) που χρησιμοποιείται 
με τα φίλτρα. Τα φίλτρα συσκευάζονται σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα. Τα φίλτρα 
μπαγιονέτ πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σε ζεύγος? φίλτρα με βάρος άνω 300 g δεν 
πρέπει να συνδέεται άμεσα με μισές μάσκες και φίλτρα με βάρος άνω των 500 g δεν πρέπει 
να συνδέονται άμεσα με μάσκες ολόκληρου προσώπου. Επιλέξτε το φίλτρο, διατηρώντας την 
προσοχή στο χρώμα και διακριτικό σήμα και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι του σωστού 
τύπου για την προβλεπόμενη χρήση. Ελέγξτε ότι το φίλτρο δεν έχει λήξει (η ημερομηνία 
λήξης είναι τυπωμένη σε όλα τα φίλτρα? Η ημερομηνία αυτή είναι έγκυρη, εάν το φίλτρο έχει 
διατηρηθεί σφραγισμένο μέσα στις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης). Επιθεωρήστε 
τόσο το φίλτρο και την προσωπίδα για τυχόν σπασίματα ή ζημιές. Για τη χρήση, ανοίξτε το 
σφραγισμένο πακέτο, τοποθετήστε τα φίλτρα με το περίβλημα του φίλτρου στη μισή μάσκα 
ή μάσκα ολόκληρου προσώπου, βιδώνοντας το φίλτρο σφιχτά. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, 
η διάρκεια ζωής του φίλτρου δεν οφείλεται μόνο στη συγκέντρωση των ρύπων, αλλά σε πολλά 
άλλα στοιχεία, που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν, όπως ο βαθμός της υγρασίας του αέρα, 
η θερμοκρασία του αέρα, ο εισπνεόμενος όγκος αέρα, η κούραση του εργαζομένου, κ.λπ. ο 
εργαζόμενος πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως το χώρο εργασίας και να αντικαταστήσει τα 
φίλτρα όταν αρχίζει να μυρίζει τη μυρωδιά του φυσικού αερίου με φίλτρα αερίου ή όταν αρχίζει 
να αντιλαμβάνεται την αύξηση της αντίστασης της αναπνοής με φίλτρα σωματιδίων. Στο τέλος 
της βάρδιας, ο αναπνευστήρας πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό και ξηρό μέρος, ανάλογα με 
τις συνθήκες αποθήκευσης που αναφέρονται στις πληροφορίες του χρήστη. Τα φίλτρα Portwest 
δεν απαιτούν συντήρηση και δεν χρειάζεται να καθαριστούν, αναγεννηθούν ή να φυσηθούν. 
Εξαντλημένα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα και να καταργούνται σύμφωνα με 
τους εθνικούς κανονισμούς και σε σχέση με την ουσία που έχουν κατακρατήσει.

Γίνεται ανάκτηση δεδομένων. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και δοκιμάστε την αποκοπή ή 
αντιγραφή ξανά.

Αποθηκεύστε εντός των θερμοκρασιών 
που αναφέρεται στο πλαίσιο του 
εικονόγραμματος

Μην υπερβαίνετε το ποσοστό της σχετικής υγρασίας (RH) που 
υποδεικνύεται κατά την αποθήκευση

EXP. DATE mm/
yyyy

Διαβάστε την ημερομηνία λήξης που 
αναφέρεται ως μμ / εεεε (5 έτη)

Φίλτρο για να χρησιμοποιείται μόνο σε ζευγάρι

Διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα 
προσεκτικά

Σύμβολο αναγνώρισης του κατασκευαστή

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

Η σήμανση με το γράμμα R δείχνει ότι οι πρόσθετες δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 143: 2000 / A1: 2006 έχουν αποδείξει ότι σωματιδίων φίλτρο 
ή το φίλτρο σωματιδίων σε συνδυασμό με φίλτρο είναι μιας χρήσεως μετά από έκθεση αερολύματος για περισσότερο από μία βάρδια. EN 14387: 2004 
(με την τροποποίηση A1: 2008) και EN 143: 2000 / A1: 2006 είναι τα πρότυπα αναφοράς με τα χρόνια δημοσίευσή τους.

NR Αναλώσιμα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απορρίπτονται μετά από μια βάρδια
LOT./BATCH/     Αριθμός παρτίδας παραγωγής
CE 0426 CE marking indicating the compliance with the essential requirements of enclosures II of the PPE Regulation 2016/425.  The number 

0426 identifies the notified body Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italy) in charge of the control according to PPE Regulation 
2016/425 Module C2

ΣΩΜΑΤΊΔΊΩΝ, 
ΦΥΣΊΚΟΥ ΑΕΡΊΟΥ 
ΚΑΊ ΦΊΛΤΡΑ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΣΕΊΡΑ 
ΓΊΑ PORTWEST 
ΜΊΣΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 
ΚΑΊ ΠΛΗΡΗ ΜΑΣΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα φίλτρα αυτά θα πρέπει να 
διατηρούνται στην αρχική τους 
συσκευασία σε ξηρό μέρος 
μακριά από πηγές θερμότητας 
σε μία περιοχή θερμοκρασιών 
μεταξύ -10 ° C και 50 ° C και με 
σχετική υγρασία <80%.

AΝΑΓΝΩΡΊΣΗ
Οι ακόλουθες πληροφορίες 
αναφέρονται στην ετικέτα 
του φίλτρου

GR

Κωδικός Τύπος Σύνδεση Χρήση Συμβατότητα Μισή Μάσκα
Συμβατότητα Μάσκα Ολόκληρου 
Προσώπου

P902 A2 Μπαγιονέτ ΣΕ ΖΕΥΓΗ P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Μπαγιονέτ ΣΕ ΖΕΥΓΗ P420/P430 P500/P510

P941 P3R Μπαγιονέτ ΣΕ ΖΕΥΓΗ P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Μπαγιονέτ ΣΕ ΖΕΥΓΗ P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Μπαγιονέτ ΣΕ ΖΕΥΓΗ P420/P430 P500/P510

P906 A2 Τυπική σύνδεση πλέγματος 148-1 ΜΟΝΟ / P516

P926 ABEK2 Τυπική σύνδεση πλέγματος 148-1 ΜΟΝΟ / P516

P946 P3R Τυπική σύνδεση πλέγματος 148-1 ΜΟΝΟ / P516

P976 ABEK2P3R Τυπική σύνδεση πλέγματος 148-1 ΜΟΝΟ / P516

P956 A2P3 Τυπική σύνδεση πλέγματος 148-1 ΜΟΝΟ / P516

ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ ΧΡΉΣΤΗ     ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΌ ΠΡΌΣΩΠΟ ΚΑΙ / Ή ΜΆΣΚΑ ΟΛΌΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ “

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

“Όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού που διαθέτει 

πιστοποιητικό ΕΚ: “

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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70USP




