
ГЕНЕРАЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Уредот за филтрирање се состои од дел за лице (маска за цело лице, полумаска) 
поврзана со заштитните филтри за дишење. Може да се користи за прочистување 
на воздухот од гасови, прашина, магла и пара кои се штетни за здравјето. 
Ограничуваењето во користењето  зависи од типот на филтерот, видот на уредот 
и  условите  во околината. Следните информации имаат општ карактер и мораат да 
бидат дополнети со националните прописи и известувања за опремата која мора да се 
користи заедно со филтерот. Гаранцијата и одговорноста на производителот не важат 
во случај на злоупотреба или при употреба која не ги задоволува насоките во ова 
известување. Уредите за филтрирање се ЛЗО Категорија III во   согласност со барањата 
на Регулатива (EU 2016/425) кои можат да ги користат само специјално оспособени 
лица кои ги знаат ограничувањата кои со закон се пропишани.

ГАС ФИЛТРИ, ФИЛТРИ ЗА ЧЕСТИЧКИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ - ВОДИЧ 
ЗА ИЗБОР
Филтрите се познаваат по карактеристична боја и ознака во зависност од заштитата 
што ја овозможуваат како што е наведено во релевантните стандарди EN 14387: 2004 + 
A1: 2008 (гас и комбинирани филтри) и EN 143: 2000 / A1: 2006 (филтри за честички).

Тип на 
филтер

Класа Боја Поле на примена

A
1, 2 o 3 кафеава органски гасови и пареа (односно растворувачи) со 

вриење> 65 ° C

B
1, 2 o 3 сива неоргански гасови и пареа (т.е. хлор, водород сулфид, 

цијановодородна киселина)

E
1, 2 o 3 жолта Кисели гасови (односно сулфурест анхидрид) и други 

кисели гасови и пареи

K
1, 2 o 3 зелена амонијак и амонијак неоргански дериват

AX
1 кафеава органски гасови и пареа (односно растворувачи) со 

вриење> 65 ° C

P 1, 2 o 3 бела прашина, чад и магла

 
Филтрите за гас (А Б Е К AX): штитат од штетните гасови и пареа, но не и против прашина 
и аеросоли. Филтри за честички (П): даваат заштита од прашина и аеросоли, но не и од 
штетните гасови и пареи. Комбинираните филтри: обезбедуваат заштита во исто време 
од штетни гасови, пареа прашина и аеросоли. Комбинираните филтри се комбинација 
помеѓу филтри за гас и честички, односно A2P3. Филтрите се произведени во различни 
класи за да овозможат најдобар избор. Минималните перформанси на филтрите се 
прикажани во табелите 1 и 2.

ТАБЕЛА 1-ПЕРФОРМАНСИ НА ФИЛТРИ ЗА ГАС

Тестирање 

на гас

Тестирање 
на конц. на 

гас (%)

Пробив конц. 
Ml / m3)

Време на пробив 
(мин)Тип / класа

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

ТАБЕЛА 2 – ПЕРФОРМАНСИ НА ФИЛТЕР ЗА ЧЕСТИЧКИ

Класа Максимална пенетрација (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

За да го изберете филтерот потребно е да се разгледаат на следниве индикатори: 
НПФ (номинален заштитен фактор) е вредност, кој доаѓа од максималниот процент 
на целосна внатрешна пропустливост дозволено од страна на релевантните европски 
стандард (НПФ = 100 / % од максимум целосна внатрешна пропустливост) . APF 
(доделен заштитен фактор) е на ниво на респираторна заштита, кои реално може да 
се очекува да се постигне со правилно наместен респиратор (кој е различен за секоја 

држава). TLV (гранична вредност) е на праг на концентрација - обично изразени во 
делови на милион, ppm - за безбедноста на луѓето изложени на опасни супстанции 
кои се присутни во воздухот. При изборот на респиратор / филтер мора дa се земе 
во предвид факторот APF, а не НПФ факторот. APF помножена со TLV супстанцa дава 
една концентрацијата на загадувачки супстанции na кои операторот може да бидe 
изложен со одреден уред. При користење на филтри за гас не треба да се надминат 
следните концентрации на загадувачот: 0,1% за класа 1; 0,5% за класа 2 и 1% за класа 
3. Истите се применуваат за комбинирани филтри (т.е. A1B1P3 или A1P2); потребно 
е да се одбере посебно филтер за честички и филтер за гас за да се идентификува 
вистинската комбинација со оглед на соодветните APF. Изборот и одржување на уреди 
за пречистување, за дефинирање и употреба на APF и NPF, исто така, се однесува на 
Европскиот стандард EN 529: 2005 и на соодветните национални прописи. 
ТАБЕЛА 3 -APF ВРЕДНОСТИ ЗА РАЗЛИЧНИ УРЕДИ

Стандарди Опис Тип на филтер APF Стандарди Опис
Тип на 

филтер
APF

EN 140 ПОЛУМАСКА P1 4 EN 136 МАСКА ЗА ЦЕЛО 
ЛИЦЕ

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

АПЛИКАЦИИ, ОГРАНИЧУВАЊА И МЕРКИ НА 
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
Овие филтри не треба да се користи во следниве услови:
• кога видот и концентрацијата на загадувачот е непозната.
• кога содржината на кислород е помала од 17% во обем (што е често случај во 

затворени простории како бунари, тунели, цистерни, итн).
• кога загадувачот е јаглерод моноксид или гас без мирис и без вкус.
• кога одредени услови се опасни за здравјето на работниците и нивниот живот.
• За употреба во потенцијално експлозивни средини треба да се почитуваат 

стандардите што се бараат од страна на пропишаната безбедност и кодот за повреди 
на самото работно место

• Филтерот не смее да се менува или измени.
• Напуштете ја работата област, ако респираторниот станува оштетени, што ќе 

резултира со отежнато дишење и / или несвестица. 
• Лицата на кои чувството за мирис им е променет не треба да ги користите 

респираторите.Употребата на гасни или комбинирани респираторни заштитни уреди 
за време на изведување работи со отворен пламен или капки течен метал може да 
предизвика сериозен ризик за операторот. 
AX филтерот треба да се користи само еднаш и на крајот треба да биде отстранет.

КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ФИЛТЕРОТ
Овие филтри мора да се користат поврзани со Portwest полумаската или целосната 
маска за лице. Внимателно прочитајте ги овие упатства за употреба, и објаснувањата 
за опремата (полумаска или целосна маска за лице) која користи филтри. Филтрите се 
спакувани во запечатена пластична кеса. Бајонет филтерот смее да се користи секогаш 
двојно; филтри со тежина до 300 г. не треба да бидат директно поврзани со полумаската 
и филтри со тежина до 500 г. не треба директно да биде поврзан со целосната маска 
за лице. Изберете филтер, внимавајте на бојата и означувањето и проверете дали е 
филтерот точниот тип за употреба. 
Проверете дали е истечен датумот на филтерот (рокот на истекување е отпечатен на 
сите филтри, овој датум е валидни ако на филтерот се чува затворен во препорачаните 
услови на чување). Прегледајте ги и филтерот и маската за било какви оштетувања или 
материјална штета.За употреба, отворете го запечатениот пакет, наместете го филтерот 
за куќиштето на филтерот на полумаската или целосна маска за лице, прицврстете 
го филтерот. Во нормални услови на употреба, рокот на траење на филтерот не е 
само поради концентрацијата на загадување, туку и поради многу други елементи, 
кои тешко може да се утврдат, како што се на степенот на влажност на воздухот, 
температурата на воздухот, обемот на вдишаниот воздух, заморот на работникот, итн. 
Работник треба веднаш да ја напушти работната површина и да и замени филтрите 
кога ќе почнува мирис на гас со филтрите или кога ќе согледа зголемување на отпорот 
при дишење со филтрите. На крајот на работата смена, респиратор треба да се чува 
на чисто и суво место, во зависност од условите, наведени во информациите за 
корисникот. Филтрите Portwest не бараат одржување и не треба да бидат исчистени, 
регенериран. Исцрпените филтри треба да бидат заменети во исто време и уништени 
во согласност со Националните прописи.

Превземете ја Изјавата за  сообразност@ www.portwest.com/declarations

Да се чува во рамките на 
температури наведени во табелата

Не ги пречекорувајте износите на процентот на релативна 
влажност (RH) индициран за време на складирање

EXP. DATE mm/
yyyy

Видете го датумот на истекување 
претставен како месец / година 
(5 години)

Филтрите да се користат само во пар

Внимателно прочитајте ги 
известувањата

Симбол за идентификација на производителот

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

Означувањето со буквата R покажува дека дополнителни тестови во согласност со EN 143: 2000 / A1: 2006 докажале дека филтерот или 
филтрирањето или комбинираниот филтерот е повторно употреблив по изложеност на аеросол повеќе од една смена. EN 14387: 2004 (со 
измената A1: 2008) и EN 143: 2000 / A1: 2006 година се референтни стандарди.

NR За еднократна употреба. Тоа значи дека мора да биде отстранет по користењето
ПРОИЗВОДСТВО/СЕРИЈА     Број на производство
CE 0426 Знакот СЕ означува ускладеност со здравствените и сигурносните барања  на Регулативата EU 2016/425. Бројот 0426 го 

идентификува овластеното тело Italcert S.r.l. , Viale Sarca 336, 20126 Милано (Италија) задолжено за контрола во согласност со 
ЛЗО Регулативата 2016/425 Module C2

PORTWEST 
ПОЛУМАСКИ 
И ЦЕЛОСНИ 
МАСКИ ЗА ЛИЦЕ 
СО ФИЛТРИ ЗА 
ЧЕСТИЧКИ, ГАС И 
КОМБИНИРАНИ 
ФИЛТРИ

ЧУВАЊЕ
Овие филтри треба да се 
чуваат во нивното оригинално 
пакување на суво место 
подалеку од извори на 
топлина во температурен 
опсег од -10 ° C и 50 ° C и со 
релативна влажност <80%.

ОЗНАЧУВАЊЕ
Следните информации се 
наведени на етикетата на 
филтерот

MK
Код Тип Поврзување Употреба

Компатибилност 
ПОЛУМАСКА

Компатибилност МАСКА ЗА 
ЦЕЛО ЛИЦЕ

P902 A2 Бајонет Во ПАР P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Бајонет Во ПАР P420/P430 P500/P510

P941 P3R Бајонет Во ПАР P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Бајонет Во ПАР P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Бајонет Во ПАР P420/P430 P500/P510

P906 A2 Стандарден конец за поврзување 148-1 ПОЕДИНЕЧНО / P516

P926 ABEK2 Стандарден конец за поврзување 148-1 ПОЕДИНЕЧНО / P516

P946 P3R Стандарден конец за поврзување 148-1 ПОЕДИНЕЧНО / P516

P976 ABEK2P3R Стандарден конец за поврзување 148-1 ПОЕДИНЕЧНО / P516

P956 A2P3 Стандарден конец за поврзување 148-1 ПОЕДИНЕЧНО / P516

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ     ФИЛТЕР МАСКА ЗА ПОЛОВИНА ЛИЦЕ И / ИЛИ ЦЕЛО ЛИЦЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Име и адреса на овластеното тело кое го издало ЕС сертификатот:

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

(Notified Body n° 0426)

i

0426
EN 143:2000
EN 14387:2004

P 28  

70USP




