
SPLOŠNO
Naprava za filtriranje je sestavljena iz obraznega dela (celoobrazna maska, polovična maska) 
povezanega z zaščitnimi filtri za dihala. Uporablja se lahko za prečiščevanje zraka od plinov, 
hlapov, prahu, megle in hlapov, ki škodijo zdravju. Meje uporabe se razlikujejo od vrste filtra, 
maske in okoljskih pogojev. Naslednji podatki so splošenega značaja in se morajo dopolniti z 
nacionalnimi predpisi in z obvestilom o opremi, ki jo je potrebno uporabiti skupaj s filtrom. 
Garancija in odgovornost proizvajalca sta neveljavni v primeru zlorabe ali uporabe, ki ni v 
skladu z navodili v tem obvestilu. Filtrirne naprave so OZO kategorije III in izpolnjujejo zahteve 
Uredbe (EU 2016/425), uporabljati pa jih morajo samo posebej usposobljeni ljudje, ki se dobro 
zavedajo omejitev uporabe, ki jih določa zakon.

FILTRI ZA PLIN, FILTRI DELCEV IN KOMBINIRANI FILTRI - VODNIK ZA IZBIRO
Filtri so označeni z značilno barvo in oznako, glede na zaščito, ki jo zagotavljajo, kot je 
navedeno v ustreznih standardih EN 14387:2004+A1:2008 (plinski in kombinirani filtri) in EN 
143:2000/A1:2006 (filtri delcev).

Vrsta 
filtra

Razred Barva Področja uporabe

A
1, 2 o 3 rjava organski plini in hlapi (tj. topila), z vreliščem > 65 °C

B
1, 2 o 3 siva anorganski plini in hlapi (npr. klor, vodikov sulfid, 

cianovodikova kislina)

E
1, 2 o 3 rumena kisli plini (tj. žveplova kislina) in drugi kisli plini ter hlapi

K
1, 2 o 3 zelena amonijak in anorganski derivati amonijaka

AX
1 rjava organski plini in hlapi (tj. topila), z vreliščem < 65 °C

P 1, 2 o 3 bela prah, dim in meglice

 
Filtri za plin (A B E K AX): zagotavljajo zaščito pred škodljivimi plini in hlapi, vendar ne proti 
prahu in aerosolom. Filtri za delce (P): zagotavljajo zaščito pred prahom in aerosoli, ne pa 
tudi pred škodljivimi plini in parami. Kombinirani filtri: zagotavljajo istočasno zaščito pred 
škodljivimi plini, hlapi, prahom in aerosoli. Kombinirani filtri so kombinacija med plinskimi 
in filtri delcev, tj. A2P3. Filtri so izdelani v različnih razredih, kar omogoča najboljšo izbiro za 
določeno uporabo. Minimalne zmogljivosti filtrov so navedene v tabelah 1 in 2.

TABELA 1- ZMOGLJIVOSTI FILTRA ZA PLIN

Test plina
Test plina 
konc. (%)

Preboj konc. (%) Čas preboja (min)Vrsta/razred

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

TABELA 2 - ZMOGLJIVOSTI FILTRA DELCEV

Razred Maksimalen preboj (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Pri izbiri filtrirnega dihalnega aparata je potrebno upoštevati naslednje kazalnike: NPF 
(nominalni zaščitni faktor) je vrednost, ki izhaja iz najvišjega odstotka celotnega notranjega 
prepuščanja, dovoljenega v skladu z ustreznim evropskim standardom (NPF = 100/% 
maksimalno dovoljenega celotnega notranjega prepuščanja). APF (dodeljen zaščitni faktor) 
je stopnja respiratorne zaščite, ki jo je realno pričakovati, s pravilno nameščenim dihalnim 
aparatom (različen v vsaki državi). TLV (mejna vrednost praga) je prag koncentracije - 

običajno izražen v delcih na milijon, ppm - za varnost ljudi, ki so izpostavljeni nevarnim 
snovem v zraku. Pri izbiri dihalnega aparata/filtra morate upoštevati faktor APF in ne 
faktor NPF. APF, pomnožen s TLV snovi, daje idejo o koncentraciji onesnaževalcev, ki ji 
je operater lahko izpostavljen s posebno napravo. Pri uporabi plinskih filtrov, ne smete 
preseči naslednje koncentracije onesnaževalcev: 0,1 % za razred 1; 0,5 % za razred 2 in 
1 % za razred 3. Enak nasvet velja za kombinirane filtre (tj. A1B1P3 ali A1P2); pomembno 
je ločeno izbrati filter delcev in plinski filter ter ugotoviti pravo kombinacijo, glede na 
dotičen APF. Za izbiro in vzdrževanje filtrirnih naprav, glede definicije in uporabe APF in 
NPF, upoštevajte tudi evropski standard EN 529:2005 ter ustrezne nacionalne predpise. 
 
TABELA 3 - VREDNOSTI APF ZA RAZLIČNE NAPRAVE

Standard Opis Razred filtra APF Standard Opis Razred filtra APF

EN 140 Polobrazna 
maska

P1 4 EN 136 Celoobrazna 
maska

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

UPORABA, OMEJITVE IN OPOZORILA
 
Teh filtrov se ne sme uporabljati v naslednjih pogojih:
• ko sta vrsta in koncentracija onesnaževalca neznani.
• ko je vsebnost kisika manjša od 17 % volumna (kar se pogosto dogaja v zaprtih okoljih, kot 

so vodnjaki, predori, cisterne, itd.).
• če je onesnaževalec ogljikov monoksid ali plin brez vonja in okusa.
• če so določeni pogoji nevarni za zdravje in življenje delavca.
• Za uporabo v potencialno eksplozivnih okoljih, spoštujte standarde, ki jih zahteva aktualni 

kodeks varnosti in poškodb na delovnem mestu.
• Filtra se ne sme predelovati ali spreminjati.
• Če se dihalni aparat poškoduje, kar se odraža v oteženem dihanju in/ali omedlevici, 

zapustite delovno območje.  
• Osebe s slabšim vohom, ne smejo uporabljati filtrirnih dihalnih aparatov.Uporaba plinskih ali 

kombiniranih naprav za zaščito dihal, med izvajanjem del z odprtim ognjem ali tekočimi kovinskimi 
kapljicami, lahko povzroči resno tveganje za operaterja. 
AX filter se lahko uporabi le enkrat in ga je, ob koncu tega obdobja, potrebno odstraniti.

UPORABA IN VZDRŽEVANJE FILTRA
 
Ti filtri se morajo uporabljati v povezavi s Portwestovimi polovičnimi ali celoobraznimi 
maskami. Natančno preberite ta navodila za uporabo in navodila za uporabo opreme 
(polovične ali celoobrazne maske), ki se uporablja s filtri. Filtri so pakirani v dobro zaprti 
plastični vrečki. Bajonetne filtre je vedno potrebno uporabljati dvojno; filtrov s težo, višjo od 
300 g, se ne sme neposredno povezati s polovičnimi maskami, filtrov s težo, višjo od 500 g, 
pa se ne sme neposredno povezati s celoobraznimi maskami. Izberite filter, bodite pozorni na 
barvo in identifikacijsko oznako ter preverite, ali je filter pravilne vrste, glede na nameravano 
uporabo. Prepričajte se, da filter ni potekel (datum izteka roka uporabnosti je natisnjen na 
vseh filtrih; ta datum je veljaven, če se filter hrani zaprt, v priporočenih pogojih shranjevanja). 
Tako filter kot obrazni del preglejte za morebitne zlome in poškodbe. Za uporabo odprite zaprt 
paket, namestite filtre na ohišje filtra polobrazne ali celoobrazne maske ter čvrsto privijte filter. 
V normalnih pogojih uporabe, rok uporabnosti filtra ni odvisen le od koncentracije škodljivih 
snovi, ampak tudi od številnih drugih elementov, ki jih je težko določiti, kot je stopnja vlažnosti 
zraka, temperatura zraka, prostornina vdihnjenega zraka, izčrpanost delavca, itd. Ko začne 
delavec prek plinskega filtra vohati plin ali začne zaznavati povečanje odpornosti dihanja s 
filtrom delcev, mora takoj zapustiti delovno področje in zamenjati filter. Ob koncu delovne 
izmene, je potrebno dihalni aparat hraniti na čistem in suhem mestu, v skladu s pogoji 
shranjevanja, navedenimi v navodilih za uporabo. Filtri Portwest ne potrebujejo vzdrževanja 
in jih ni potrebno čistiti, regenerirati ali razpihovati. Obrabljene filtre je potrebno istočasno 
zamenjati in razstaviti, v skladu z nacionalnimi predpisi, kot tudi v skladu s snovjo, ki so jo 
zadrževali.

Prenesite izjavo o skladnosti www.portwest.com/declarations

Shranjujte znotraj temperatur, 
navedenih na piktogramu

Med shranjevanjem ne presezite navedenega odstotka relativne 
vlažnosti (RH)

EXP. DATE mm/
yyyy

Preberite datum izteka, naveden kot 
mm/yyyy (5 let)

Filter je potrebno uporabljati le v paru

Natančno preberite obvestilo z 
informacijami

Identifikacijski simbol proizvajalca

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

Označevanje s črko R pomeni, da so dodatni testi, v skladu z EN 143:2000/A1:2006, dokazali, da je mogoče filter delcev ali filter delcev 
kombiniranega filtra, po izpostavitvi aerosolom, ponovno uporabiti, več kot enkrat. EN 14387:2004 (s spremembo A1:2008) in EN 143:2000/A1:2006 
sta referenčna standarda s svojimi leti objave.

NR Za enkratno uporabo. To pomeni, da ga je po zaključku delovne izmene potrebno zavreči.
LOT./BATCH/     Številka proizvodne serije (lota)
CE 0426 Oznaka CE označuje skladnost z bistvenimi zahtevami k prilog II uredbe o Osebni Zaščitni Opremi 2016/425. Številka 0426 določa 

priglašeni organ Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Italija), odgovoren za nadzor v skladu z Uredbo o OZO 2016/425 Modul C2

FILTRI PROTI 
DELCEM, PLINU 
IN SERIJA 
KOMBINIRANIH 
FILTROV ZA 
POLOBRAZNE IN 
CELOOBRAZNE 
MASKE PORTWEST

SHRANJEVANJE
Te filtre je potrebno hraniti v 
originalni embalaži, na suhem 
mestu, proč od virov toplote, v 
temperaturnem območju med 
-10 °C in 50 °C ter pri relativni 
vlažnosti < 80 %.

OZNAČEVANJE
Na etiketi filtra so navedene 
naslednje informacije

SI
Koda Vrsta Priključek Uporaba

Kompatibilnost Polobrazna 
maska

Kompatibilnost Celoobrazna 
maska

P902 A2 Bajonet V PARU P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonet V PARU P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonet V PARU P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonet V PARU P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonet V PARU P420/P430 P500/P510

P906 A2 Priključek s standardnim navojem 148-1 ENOJNA / P516

P926 ABEK2 Priključek s standardnim navojem 148-1 ENOJNA / P516

P946 P3R Priključek s standardnim navojem 148-1 ENOJNA / P516

P976 ABEK2P3R Priključek s standardnim navojem 148-1 ENOJNA / P516

P956 A2P3 Priključek s standardnim navojem 148-1 ENOJNA / P516

INFORMACIJE V ZVEZI Z UPORABO     FILTRI POLOBRAZNA IN/ALI CELOOBRAZNA MASKA

PROIZVAJALEC

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Ime in naslov priglašenega organa, ki izda certifikat EC:

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

(Notified Body n° 0426)
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