
VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA
Filtrēšanas ierīce sastāv no sejas (pilns sejas maska, pusmaska), kas savienota ar elpošanas 
aizsarglīdzekļiem. To var izmantot, lai attīrītu gaisu no gāzēm, tvaikiem, putekļiem, miglas un 
tvaikiem, kas ir kaitīgi veselībai. Lietošanas ierobežojumi izriet no filtra veida, virsmas, kā arī 
no vides apstākļiem. Turpmākajai informācijai ir vispārējs raksturs, un tā jāpapildina ar valsts 
noteikumiem un ar informatīvo paziņojumu par aprīkojumu, kas jāizmanto kopā ar filtru. 
Garantija un ražotāja atbildība kļūst spēkā neesoši gadījumā, ja tiek izmantotas nepareizas 
vai neatbilstošas norādes šajā paziņojumā. Filtrēšanas ierīces ir III kategorijas kategorijas PPE 
un tās atbilst Regulas (ES 2016/425) prasībām un tās jāizmanto tikai speciāli apmācītiem 
cilvēkiem, kuri labi apzinās likumā noteiktos lietošanas ierobežojumus.

GĀZES FILTRI, DAĻIŅU FILTRI UN KOMBINĒTIE FILTRI - IZVĒLĒTIES NEPIECIEŠAMO
Filtrus identificē pēc atšķirības krāsā un apzīmējumiem sniegto aizsardzību, kas noteikta 
attiecīgajos standartos EN 14387: 2004 + A1: 2008 (gāzes un kombinētie filtri) un EN 143: 
2000 / A1: 2006 (daļiņu filtriem).

Filtru 
tipi

Klase Krāsa Pielietojums

A
1, 2 o 3 Brūns organiskās gāzes un tvaiki (t.s., šķīdinātāji), ar vārīšanās 

temperatūru >65° C

B
1, 2 o 3 Pelēks neorganiskās gāzes un tvaiki (piemēram, hlors, sērūdeņradis, 

ciānūdeņražskābe)

E
1, 2 o 3 Dzeltens Skābās gāzes (piemēram, sēra anhidrīds) un citas skābās 

gāzes un tvaiki

K
1, 2 o 3 Zaļš Amonjaks un neorganiskais amonjaks - derivats

AX
1 Brūns organiskās gāzes un tvaiki (t.s., šķīdinātāji), ar vārīšanās 

temperatūru <65 ° C

P 1, 2 o 3 Balts putekļi, dūmi un migla

 
Gāzes filtri (A, B, E K AX): sniegt aizsardzību pret kaitīgo gāzu un tvaiku, bet ne pret putekļu un 
aerosolu. Daļiņu filtri (P): sniegt aizsardzību pret putekļiem un aerosoliem, bet ne pret kaitīgo 
gāzu un tvaiku izdalījumiem. Kombinētie filtri: sniedz aizsardzību, tajā pašā laikā pret kaitīgām 
gāzēm, tvaikiem putekļu un aerosolu. Kombinētie filtri ir kombinācija starp gāzes un daļiņu 
filtru, proti, A2P3. Filtri tiek ražoti dažādās klasēs, kas ļauj izvēlēties labāko un piemērotāko. 
Minimālās prasības filtriem uzskaitītas 1. un 2. tabulā.

TABULA 1. - GĀZES FILTRU PARAMETRI

Gāzes tests

Gāzes tests 
koncentrāts 

(%)

Caurlaidība 
(ml/m3)

Caurlaidības laiks 
(min)Tips/klase

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

TABULA 2.- DAĻIŅU FILTRU PARAMETRI

Klase Maksimālā caurlaide (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Lai izvēlētos filtrēšanas respiratoru ir nepieciešams apsvērt šādus rādītājus: NPF (Nominālais 
aizsardzības koeficients) ir vērtība, kas veidojas no maksimālās procentuālās daļas kopējā 
hermētiskuma pieļautajiem, attiecīgi Eiropas standartiem (NPF = 100 /% Maksimālā 
kopējā hermētiskuma Uzņemtajam) . APF (Piešķirtie Aizsardzības faktori) ir līmenis 
elpošanas aizsardzībai, kas var reāli tikt paredzēts sasniegt, pareizi aprīkots respiratoru (tas 

ir atšķirīgs katrai valstij). TLV (Slieksnis Robežlielums) ir Koncentrācija vai slieksnis - izteikta 
ppm, ppm - kam cilvēki pakļauti bīstamo vielu gaisā daudzumam. Izvēloties respiratoru 
jāņem vērā APF faktors, nevis NPF faktors. APF reizināts ar TLV vielām Sniedz priekšstatu 
par piesārņojošo vielu koncentrācu, kam var būt pakļauti ar konkrēto ierīci. Izmantojot 
gāzes filtrus nepārsniedz šādus piesārņotāja: 0,1% 1. klasē; 0,5% 2. klasē un 1% 3. 
klasē. Līdzīgi ir ar kombinēto filtru (piemēram A1B1P3 vai A1P2); Tas ir nepieciešams, lai 
atsevišķi izvēlētos daļiņu filtru un gāzes filtru un pareizo kombināciju attiecīgo APF. Atlasi 
un uzturēšanu filtrēšanas ierīcei, par definīciju un izmantošanu APF un NPF arī, ir atsauce 
uz Eiropas standartu EN 529: 2005, un ar attiecīgajiem starptautiskajiem noteikumiem. 
 
TABULA 3. - APF VĒRTĪBAS DAŽĀDĀM IERĪCĒM

Standars Apraksts Klase filtriem APF Standars Apraksts
Klase 

filtriem
APF

EN 140 Pusmaska P1 4 EN 136 Pilna sejas 
maska

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

PIETEIKUMI, IEROBEŽOJUMI UN BRĪDINĀJUMI
 
Šos filtrus nevar izmantot šādos apstākļos:
• kad tips un koncentrācija piesārņotājumam nav zināma.
• ja skābekļa saturs ir mazāks nekā 17% tilpuma (kas bieži notiek slēgtās vidēs, piemēram, 

akās, tuneļos, cisternās, utt).
• ja piesārņotājs ir oglekļa monoksīds vai bez smaržas un garšas gāze.
• kad konkrēti apstākļi ir bīstami darba ņēmēju veselībai un dzīvībai.
• Lietošana sprādzienbīstamā vidē, ievērot standartus, ko prasa pašreizējā drošības un 

darba vieta noteikumi.
• Filtrus nedrīkst grozīt vai mainīt.
• Atstājat darba vietu, ja resperātors nedarbojas, kā rezultātā apgrūtināta elpošana un / vai 

ģībonis.  
• Personas, kuru ožas sajūta ir izmainīta neizmantojot filtru respiratori.Gāzes vai kombinētā 

elpošanas aizsargierīču lietošana darbā ar atklātu liesmu vai šķidro metālu pilieniem var radīt 
nopietnu risku operatoram. 
AX filtru var izmantot tikai vienu reizi, un darba beigās to jāizmet.

FILTRA LIETOŠANA UN UZTURĒŠANA
 
Šie filtri ir jāizmanto ar Portwest pusmaskām vai pilnu sejas maskām. Uzmanīgi izlasiet šo 
lietošanas pamācību un instrukciju iekārtai (pusmaska vai pilnu sejas maska), ko izmanto 
ar filtriem. Filtri ir iepakoti noslēgtā plastmasas maisiņā. Filtri ir jāizmanto vienmēr pārī, 
filtri ar svaru līdz 300 g, nav tieši saistīts ar pusmaskas un filtri ar svaru līdz 500 g, nav tieši 
saistīts ar pilnu sejas maskas. Izvēlieties filtru, saglabājot uzmanību uz krāsu un identifikācijas 
marķējumu, un pārbaudiet, vai filtram ir pareizais veids, kuram paredzēts lietot. Pārbaudiet, 
vai filtram nav beidzies termiņš(derīguma termiņš ir uzdrukāts uz visiem filtriem, šis datums 
ir spēkā, ja filtrs ir turēti noslēgta ietvaros ieteiktajos uzglabāšanas apstākļos). Pārbaudiet 
filtru un masku pēc jebkādiem pārtraukumiem vai bojājumiem. Pirms izmantošanas, atvērt 
aizzīmogoto paketi, uzlikt filtrus filtra korpusam uz pusmasku vai pilnu sejas masku, skrūvēt 
filtru cieši klāt. Normālos lietošanas apstākļos, glabāšanas laiks filtra ir ne tikai atkarīgs, no 
piesārņojošo vielu koncentrācijas, bet arī daudziem citiem elementiem, kas ir grūti noteikt, 
piemēram, pakāpe gaisa mitruma, gaisa temperatūra, gaisa tilpums, no darbinieka, uc. 
Darbiniekam nekavējoties jāpamet darba zona un jāmaina filtrus, kad viņš sāk just gāzes 
smaku ar gāzes filtriem, vai tad, kad tiek apgrūtināta elpošana ar daļiņu filtriem. Darba maiņas 
beigās, respiratoru glabā tīrā un sausā vietā, saskaņā ar norādītajiem lietotāja informācijas 
uzglabāšanas apstākļiem. Par Portwest filtri nav nepieciešama apkope, un nav jātīra. Izlietotus 
filtrus aizstāj tajā pašā laikā un demontē saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

Uzglabāšanas temperatūru norādītas 
uz piktogrammas

Nepārsniedziet procentuālo relatīvais mitrums (RH) uzglabāšanas 
laikā kāds norādīts

EXP. DATE mm/
yyyy

Derīguma termiņu citēts kā mm / 
gggg (5 gadi)

Filtrus var izmantot tikai pārī

Lasīt paziņojumus uzmanīgi! Ražotāja identifikācijas simbols

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

Marķējums ar burtu R liecina, ka veiktas papildu pārbaudes saskaņā ar EN 143: 2000 / A1: 2006 ir pierādījuši, ka daļiņu filtri vai kombinētie filtri ir 
lietojami pēc aerosola ekspozīcijas vairāk nekā vienā maiņā. EN 14387: 2004 (ar grozījumiem A1: 2008) un EN 143: 2000 / A1: 2006. gada ir atsauces 
standartus ar to publicēšanas gadu.

NR Vienreizējs. Tas nozīmē, ka tas ir jāizmet pēc tam, kad beigusies darba maiņa.
Daudzums     Skaits ražošanas partijā
CE 0426 CE marķējums, kas norāda, ka ir ievērotas PPE regulas 2016/425 II pielikuma norāžu pamatprasības. Numurs 0426 identificē paziņoto 

institūciju Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milānā (Itālija), kas atbild par kontroli saskaņā ar PPE noteikumu 2016/425 moduli C2

DAĻIŅU, GĀZES 
UN KOMBINĒTIE 
SĒRIJAS FILTRI 
PORTWEST 
PUSMASKĀM UN 
PILNAS SEJAS 
MASKĀM

GLABĀŠANA
Šie filtri ir jātur to oriģinālajā 
iepakojumā, sausā vietā 
prom no siltuma avotiem pie 
temperatūras diapazonā no 
-10 ° C līdz 50 ° C un ar relatīvo 
mitrumu <80%.

MARĶĒŠANA
Informācija, kas tiek norādīta uz 
filtra etiķetes

LV

Kods Tips Savienojums Lietošana Savienojamība Pusmaska Savienojamība Pilna sejas maska

P902 A2 Bajonets Pāros P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonets Pāros P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonets Pāros P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonets Pāros P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonets Pāros P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standarta vītņu savienojums 148-1 Pa vienam / P516

P926 ABEK2 Standarta vītņu savienojums 148-1 Pa vienam / P516

P946 P3R Standarta vītņu savienojums 148-1 Pa vienam / P516

P976 ABEK2P3R Standarta vītņu savienojums 148-1 Pa vienam / P516

P956 A2P3 Standarta vītņu savienojums 148-1 Pa vienam / P516

LIETOTĀJU INSTRUKCIJA     FILTRI PUSMASKAI UN/VAI PILNAS SEJAS MASKAI

RAŽOTĀJS

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Paziņotās institūcijas nosaukums un adrese, kurai izdots CE sertifikāts:

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

(Notified Body n° 0426)
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