
VŠEOBECNE
Filtračné zariadenie pozostáva z tvárovej časti (plnej tvárovej masky, polomasky) spojenej 
s ochrannými dýchacími filtrami. Môže sa použiť na čistenie vzduchu od plynov, výparov, 
prachu, hmly a výparov, ktoré sú škodlivé pre zdravie. Limity použitia pochádzajú z typu filtra, 
tváre a podmienok prostredia. Nasledujúce informácie majú všeobecný charakter a musia 
byť doplnené národnými predpismi a informačnými informáciami o vybavení, ktoré sa má 
použiť spolu s filtrom. Záruka a zodpovednosť výrobcu sú neplatné v prípade zneužitia alebo 
používania, ktoré nie sú v súlade s pokynmi uvedenými v tomto oznámení. Filtračné zariadenia 
sú PPE kategórie III a spĺňajú požiadavky nariadenia (EU 2016/425) a musia ich používať len 
špeciálne vyškolení ľudia, ktorí si sú dobre vedomí zákonom stanovených obmedzení.

PLYNOVÉ FILTRE, FILTRE PEVNÝCH ČASTÍC A KOMBINOVANÉ FILTRE - NÁVOD 
NA VÝBER
Filtre sú označené výraznou farbou a značkou v závislosti na dynej ochrane, ako je uvedené v 
príslušných normách EN 14387: 2004 + A1: 2008 (plyn a kombinované filtre) a EN 143: 2000 
/ A1: 2006 (filtre pevných častíc).

Typ 
filtra

Trieda Farba Oblasti použitia

A
1, 2 o 3 Hnedá organické plyny a pary (tj rozpúšťadlá) s bodom varu> 65 ° C

B
1, 2 o 3 Sivá anorganické plyny a pary (tj. chlór, sírovodík, kyanovodík)

E
1, 2 o 3 Žltá kyslé plyny (tj. siričitá anhydrid) a ďalšie kyslé plyny a pary

K
1, 2 o 3 Zelená amoniak a anorganický amoniak derivát

AX
1 Hnedá organické plyny a pary (tj rozpúšťadlá) s bodom varu <65 ° C

P 1, 2 o 3 Biela prachu, dymu a hmly

 
Plynové filtre (A B E K AX): poskytnú ochranu pred škodlivými plynmi a parami, ale nie proti 
prachu a aerosólom. Filtre proti časticiam (P): poskytnú ochranu proti prachu a aerosólom, ale 
nie pred škodlivými plynmi a parami. Kombinované filtre: poskytnú ochranu v rovnakej dobe 
pred škodlivými plynmi, parami prachom a aerosólom. Kombinované filtre sú kombináciou 
plynových a časticových filtrov, tj. A2P3. Filtre sú vyrábané v rôznych triedach, aby výber 
najlepšie zodpovedal pre konkrétne použitie. Minimálne výkony filtrov sú uvedené v tabuľkách 
1 a 2.

TABUĽKA 1 - PLYNOVÝ FILTER, VÝKON

Plynový test
Plynový test 

Konc. (%)
Prielom Konc. 

(Ml / m3)
Prielom Čas 

(Ml / m3)Typ / Trieda

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

TABUĽKA 2- ČASTICOVÝ FILTER, VÝKON

Trieda Maximálna Penetrácia (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Ak chcete vybrať filtračný dýchací prístroj je potrebné vziať do úvahy nasledujúce ukazovatele: 
NPF (nominálne ochranný faktor) je hodnota, ktorá prišla z maximálneho percenta z 
celkovej priepustnosti smerom dovnútra povolenou príslušnou európskou normou (FNM 
= 100 /% Maximálny celkový prienik do vnútorného priestoru), APF (priradený ochranný 
faktor) je úroveň ochrany dýchacích orgánov, ktoré možno reálne predpokladať, že sa 

dosiahne pri správne vybavenom respirátora (líši sa u každého štátu). TLV (prahová limitná 
hodnota) je prahová koncentrácia - všeobecne vyjadrená v častiach na milión, ppm - pre 
bezpečnosť osôb vystavených nebezpečných látok prítomných vo vzduchu. Pri výbere 
respirátora / filter je potrebné vziať do úvahy faktor APF a nie NPF faktor. APF vynásobený 
TLV látky dáva predstavu o koncentrácii znečisťujúcich látok, ktorým môže byť vystavená 
obsluha s konkrétnym zariadením. Pri použití plynových filtrov neprekračujte tieto 
koncentrácie znečisťujúcej látky: 0,1% pre triedu 1; 0,5% pre triedu 2 a 1% pre triedu 3. 
Rovnaká rada je aplikovaná pri kombinovaných filtrov (tj. A1B1P3 alebo A1P2); je nutné 
zvoliť samostatne filter pevných častíc a plynový filter a určiť správnu kombináciu zvažujúc 
príslušnu APF. Pre výber a údržbu filtračných zariadení, pre definíciu a užívanie APF a FNM 
tiež odkazujeme na európske normy EN 529: 2005 a normy príslušných národných predpisov. 
 
TABUĽKA 3- APF HODNÔT PRE RÔZNE ZARIADENIA

Štandard Popis Trieda filtru APF Štandard Popis Trieda filtru APF

EN 140 Polomaska P1 4 EN 136 Celotvárová 
maska

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

APLIKÁCIA, OBMEDZENIA A UPOZOORNENIA 
 
Tieto filtre nemožno použiť v nasledujúcich podmienkach:
• Ak typ a koncentrácia kontaminantov nie je známy.
• Ak je obsah kyslíka nižší ako 17% objemu (čo je často prípad uzavretých prostredí, ako sú 

studne, tunely, nádrží, atď).
• keď kontaminant je oxid uhoľnatý alebo plyn bez zápachu a chuti.
• ak sú nebezpečné pre zdravie a život pracovníkov určité podmienky.
• Na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v súlade s normami požadovanými 

aktuálnou bezpečnosťou
• Filtre nesmú byť modifikované alebo nahradzované
• Opustite pracovný priestor v prípade, že dôjde k poškodeniu, čo má za následok ťažkosti s 

dýchaním a / alebo mdloby.  
• Osoby, ktorých čuchový zmysel sa mení nesmú používať filtračné respirátory.Použitie 

plynových alebo kombinovaných ochrán dýchacích ciest počas prác s otvoreným plameňom alebo 
kvapôčkami tekutého kovu môžu spôsobiť vážne riziko pre obsluhu. 
AX filter musí byť použitý iba raz a na konci tejto lehoty je potrebné ho likvidovať.

POUŽITIE A ÚDRŽBA FILTRA
 
Tieto filtre musia byť použité, pripojené k Portwest polomakse alebo celotvárovej maske. 
Pozorne si prečítajte tento návod na použitie a návod k pužitiu zariadenia (polmaska alebo 
celotvárova maska), ktoré sa používa s filtrami. Filtre sú balené v plastovom obale. Bajonetové 
filtre musia byť použité vždy v dvojiciach; filtre s hmotnosťou vyššou 300 g nesmú byť 
priamo napojené na pol masky a filtre s hmotnosťou vyššou ako 500 g nesmú byť priamo 
pripojené k celotvárovej maske. Vyberte filter, dajte pozor na farbu a identifikačné označenie 
a skontrolujte, či je to filter správneho typu pre zamýšľané použitie. Skontrolujte, či filter 
nie je po platnosti (dátum expirácie je vytlačené na všetkých filtroch, tento dátum je platný 
v prípade, že filter zostal zapečatený v odporúčaných podmienok skladovania). Skontrolujte 
oba filtre a masku či nie su poškodené. Pre použitie, otvorte zapečatený obal, nasaďte filtre 
na polmasku alebo celotvárovou masku, zaskrutkujte filter pevne. Za normálnych podmienok 
použitia je životnosť filtra, nielen z dôvodu koncentrácie znečisťujúcich látok, ale aj mnohých 
ďalších prvkov, ktoré je ťažko určiť, ako je miera vlhkosti vzduchu, teplota vzduchu, objem 
vzduchu, únava pracovníka, atď. Pracovník musí okamžite opustiť pracovný priestor a vymeniť 
filtre, keď začne cítiť zápach plynu pomocou plynových filtrov alebo keď začne vnímať 
zhoršenie dýchania s filtrami pevných častíc. Na konci pracovnej zmeny, respirátor uložte v 
čistom a suchom mieste, v závislosti na podmienkach skladovania uvedených v informácii 
používateľa. Filtre Portwest nevyžadujú žiadnu údržbu a nie je treba ich čistiť, regenerovať 
alebo prefúkať. Vyčerpané filtre musia byť vymenené súčasne a demontované v súlade s 
národnými predpismi aj s odkazom na látku, ktorú si zachovali.

Stiahnite si vyhlásenie o zhode @ www.portwest.com/declarations

Skladujte v teplotách uvedených v 
rámci piktogramu

Neprekračujte percento relatívnej vlhkosti (RH) uvedené počas 
skladovania

EXP. DATE mm/
yyyy

Prečítajte si dátum vypršania platnosti 
citovaný ako mm / YYYY (5 rokov)

Filter, možno použiť iba v páre

Prečítajte si starostlivo informačné 
oznámenie

Identifikačný symbol výrobcu

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

Označenie s písmenom R ukazuje, že dodatočné skúšky podľa normy EN 143: 2000 / A1: 2006 preukázali, že časticový filter alebo časticové filtrovanie 
kombinovaného filtra je určené na opakované použitie po vystavení aerosolu po dobu dlhšiu ako jednu smenu. EN 14387: 2004 (so zmenou A1: 
2008) a EN 143: 2000 / A1: 2006 sú referenčné štandardy s ich zverejnenením rokov.

NR Na jedno použitie. To znamená, že musí byť zlikvidovaný po pracovnej smene
Výrobná šarža - LOT./BATCH/     Číslo výrobnej šarže
CE 0426 Označenie CE označujúce zhodu so základnými požiadavkami príloh II nariadenia o OOP 2016/425. Číslo 0426 identifikuje notifikovaný 

orgán Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Taliansko) zodpovedný za kontrolu podľa PPE Nariadenia 2016/425 Modul C2

ČASTICOVÉ, 
PLYNOVÉ A 
KOMBINOVANÉ 
FILTRE RADY 
PRE PORTWEST 
POLMASKY A 
CELOTVÁROVÉ 
MASKY

SKLADOVANIE
Tieto filtre by mali byť 
uchovávané v originálnom 
obale na suchom mieste, ďaleko 
od zdrojov tepla v teplotnom 
rozmedzí medzi -10 ° C a 50 ° C a 
pri relatívnej vlhkosti <80%.

ZNAČENIE
Tieto informácie sú uvedené na 
štítku filtra

SK

Kód Typ Pripojenie Použitie Kompatibilita Polomaska Kompatibilita Celotvárová maska

P902 A2 Bajonet V páre P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bajonet V páre P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bajonet V páre P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bajonet V páre P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bajonet V páre P420/P430 P500/P510

P906 A2 Štandardný pripojovací závit 148-1 Jednotlivo / P516

P926 ABEK2 Štandardný pripojovací závit 148-1 Jednotlivo / P516

P946 P3R Štandardný pripojovací závit 148-1 Jednotlivo / P516

P976 ABEK2P3R Štandardný pripojovací závit 148-1 Jednotlivo / P516

P956 A2P3 Štandardný pripojovací závit 148-1 Jednotlivo / P516

NÁVOD NA POUŽITIE     FILTRE NA CELOTVÁROVÉ A POLTVÁROVÉ MASKY

VÝROBCA

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Názov a adresa notifikovaného orgánu, ktorý vydal osvedčenie ES:

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

(Notified Body n° 0426)
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