
GENEL
Bir filtreleme cihazı, solunum koruyucu filtrelere bağlı bir yüz parçasından (tam yüz maskesi, 
yarım maske) oluşur. Havayı, sağlığa zararlı gazlar, buharlar, tozlar, ve dumanlardan 
arındırmak için kullanılabilir. Kullanım ömrü filtre tipine, ürünün yüzeyine ve  çevre koşullarına 
bağlıdır. Aşağıdaki bilgilerin genel bir niteliği vardır ve ulusal yönetmeliklerle ve filtre ile 
birlikte kullanılması gereken ekipmanla ilgili bilgi notu içerir. talimatlara uygun olmayan 
ve  yanlış kullanım durumunda garanti ve üretici sorumluluğu geçersiz hale gelir. Filtreleme 
cihazları  kategori III KKD’dir ve Düzenlemenin (AB 2016/425) gerekliliklerine uygundur ve 
sadece kanunda belirtilen kullanım alanları içinde eğitim görmüş kişilerce kullanılmalıdır.

GAZ FILTRELERI, PARTIKÜL FILTRELERI VE KOMBINE FILTRELER - SEÇIM KILAVUZU
Filtreler, EN 14387:2004+A1:2008 (gaz ve kombine filtreler) ve EN 143:2000/A1:2006 
(partikül filtreleri) ilgili standartlarda belirtilen korumaya dayanarak ayırıcı bir renk ve 
işaret ile tanımlanırlar.

Filtre 
Tipi

Sınıf Renk Uygulama alanları

A
1, 2 o 3 kahverengi kaynama noktası > 65°C olan organik gazlar ve buharlar 

(örn. çözücüler)

B
1, 2 o 3 gri inorganik gazlar ve buharlar (örn. klorür, hidrojen sülfür, 

hidrosiyanik asit)

E
1, 2 o 3 sarı asit gazlar (yani sülfüröz anhidrid) ve diğer asit gazlar 

ve buharlar

K
1, 2 o 3 yeşil amonyak ve inorganik amonyak türevi

AX
1 kahverengi kaynama noktası < 65°C olan organik gazlar ve buharlar 

(örn. çözücüler)

P 1, 2 o 3 beyaz tozlar, buharlar ve dumanlar

 
Gaz filtreleri (A B E K AX): tozlara ve aerosollere karşı değil ama zararlı gazlara ve buharlara 
karşı koruma sağlar. Partikül filtreleri (P): zararlı gazlar ve buharlara karşı değil ama tozlara 
karşı koruma sağlar. Kombine filtreler: zararlı gazlar, b uharlar, tozlar ve aerosollere karşı aynı 
anda koruma sağlar. Kombine filtreler, gaz ve partikül filtreleri arasındaki bir kombinasyondur, 
örn. A2P3. Filtreler, spesifik kullanım için en iyi seçimin yapılmasını sağlamak amacıyla farklı 
sınıflar halinde üretilirler. Filtreler tarafından sunulan minimum performanslar, tablo 1 ve 2 
içerisinde listelenmiştir.

TABLO 1- GAZ FILTRESININ PERFORMANSLARI

Gaz testi
Gaz Testi 
Kons. (%)

Alevlenme 
Kons. (ml/m3)

Alevlenme süresi 
(dak)Tip/Sınıf

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

TABLO 2- PARTIKÜL FILTRESININ PERFORMANSLARI

Sınıf Maksimum Penetrasyon (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Filtreleme seçimi için, aşağıda belirtilen göstergelerin göz önüne alınması için respiratörler 
gereklidir: NPF (nominal koruma faktörü), ilgili Avrupa standardı tarafından izin verilen toplam 
iç sızıntının maksimum oranından gelen değerdir (NPF = 100/ % uygulanan maksimum 
toplam iç sızıntısı). APF (tahsis edilen koruma faktörü), gerçekçi olarak doğru şekilde takılan 
respiratör taraından elde edileceği beklenen respiratör koruması seviyesidir (her bir durum 
için farklıdır). TLV (eşik limit değeri), havada bulunan tehlikeli maddelere maruz kalan 
kişilerin güvenliği için parça/milyon olarak - ppm - ifade edilen bir konsantrasyon eşiğidir. 
Respiratör/filtre seçimi esnasında NPF faktörünü değil APF faktörünü göz önüne almanız 

gerekir. Maddenin TLV’si ile çarpılan APF, bir operatörün spesifik bir cihaza maruz kalarak 
kirleticilerin konsantrasyonu hakkında bir fikir verir. Gaz filtrelerinin kullanımı halinde aşağıda 
belirtilen kirletici konsantrasyonunu aşmayınız: sınıf 1 için %0.1, sınıf 2 için %0.5 ve sınıf 3 
için %1. Aynı öneri, kombine filtrelere de uygulanır (yani A1B1P3 ya da A1P2); partikül filtresi 
ve gaz iltresinin ayrı ayrı seçilmesi ve ilgili APF’yi göz önüne alarak doğru kombinasyonun 
tanımlanması gereklir. Filtreleme cihazlarının seçimi ve bakımı için ve APF ve NPF tanımı 
ve kullanımı için Avrupa Standardı EN 529:2005 ve ilgili ulusal yönetmeliklere bakınız. 
TABLO 3- FARKLI CIHAZLAR IÇIN APF DEĞERLERI

Standart Tanım Filtre sınıfı APF Standart Tanım Filtre sınıfı APF

EN 140 Yarım Yüz 
Maskesi

P1 4 EN 136 Tam Yüz Maskesi P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

UYGULAMALAR, KISITLAMALAR VE UYARILAR
Bu filtreler, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılamaz:
• bulaşan tipi ve konsantrasyonu bilinmiyorsa.
• oksijen içeriği, hacim olarak %17’den düşükse (kuyular, tüneller, su depoları vs. gibi kapalı 

ortamlarda hangisi daha sıksa).
• bulaşan tipinin karbon monoksit ya da kokusuz ve tatsız bir gaz olması durumunda.
• belirli koşulların, çalışanın sağlığı ve hayatı için tehlikeli olması durumunda.
• Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için güncel güvenlik ve iş başı yaralanmalar 

kanunu tarafından gerekli görülen standartlara bakınız.
• Filtre değiştirilemez ya da modifiye edilemez.
• Solunum zorluğu ve/veya baygınlık ile sonuçlanacak şekilde respiratör hasar görürse 

çalışma alanını terkediniz.  
• Koklama duyusu bozulan kişiler, filtre respiratörleri kullanmamalıdırlar.Açık alevler ya da sıvı 

metal damlacıklarla yapılan çalışmalar esnasında gaz ya da kombine solunum koruyucu cihazların 
kullanılması, operatör için ciddi risk oluşturabilir. 
AX filtresi, yalnız bir kez kullanılmalıdır ve bu süre sonunda imha edilmelidir.

FILTRENIN KULLANIMI VE BAKIMI
Bu filtreler, Portwest yarım yüz maskeleri ya da tam yüz maskelerine bağlanarak 
kullanılmalıdır. Bu kullanım talimatlarını ve filtrelerle birlikte kullanılan ekipmanın kullanıcı 
belgesini (yarım yüz maskesi ya da tam yüz maskesi) dikkatli bir şekilde okuyunuz. Filtreler, 
sızdırmaz bir plastik torba içerisinde ambalajlanmışlardır. Bayonet filtreleri daima çift halinde 
kullanılmalıdır; 300 g’a kadar olan filtreler, doğrudan yarım yüz maskelerine bağlanmamalıdır 
ve 500 g’a kadar olan filtreler, doğrudan tam yüz maskelerine bağlanmamalıdır. Renk ve 
tanıtım işaretine dikkat ederek filtreyi seçiniz ve filtrenin, kullanım amacı için doğru tipte 
olup olmadığını kontrol ediniz. Filtrenin kullanım süresinin sona ermediğini kontrol ediniz 
(son kullanma tarihi, tüm filtrelerin üzerinde basılıdır; bu tarih, filtrenin önerilen saklama 
koşulları içerisinde yalıtılması halinde geçerlidir). Hem filtreyi hem de yüz kalıbını kırıklar 
ya da hasarlar açısından inceleyiniz. Kullanım için yalıtılmış ambalajı açınız, filtreleri, tam 
yüz ya da yarım yüz maskesindeki filtre yuvasına yerleştiriniz ve filtreyi sıkıca vidalayınız. 
Normal kullanım koşullarında filtrenin raf ömrü yalnız kirletici konsantrasyonuna değil aynı 
zamanda belirlenmesi zor olan bir çok diğer faktöre bağlıdır, örneğin hava neminin derecesi, 
hava sıcaklığı, solunan hava hacmi, işçinin yorgunluk durumu vs. İşçi derhal çalışma alanını 
terketmeli ve gaz filtreleri ile gaz kokusu almaya başladığında ya da partikül filtreleri ile 
solunum direncinin arttığını algılamaya başlaması durumunda filtreleri değiştirmelidir. 
Vardiyanın bitiminde respiratör, kullanıcının bilgileri kısmında belirtilen saklama koşullarına 
göre kuru ve temiz bir yerde saklanacaktır. Portwest filtreleri bakım gerektirmez ve 
temizlenmeye, yenilenmeye ya da şişirilmeye ihtiyaç duymaz. Aynı zamanda tükenen filtreler 
de korunan maddeye ilişkin olan ulusal yönetmeliklere göre değiştirilmeli ve sökülmelidir.

Uygunluk beyanını indirin @ www.portwest.com/declarations

Piktogram içerisinde belirtilen 
sıcaklıklar içerisinde saklayınız

Saklama esnasında belirtilen bağıl nem (BN) oranını aşmayınız

EXP. DATE mm/
yyyy

aa/yyyy (5 yıl) olarak belirtilen son 
kullanma tarihini okuyunuz

Filtre yalnız çift halinde kullanılmalıdır

Bilgi uyarılarını dikkatlice okuyunuz üreticinin logosu

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

R harfine ait işaretleme; EN 143:2000/A1:2006’ya göre ilave testlerin partikül filtresinin ya da kombine filtrenin partikül filtrelemesinin bir 
vardiyadan daha fazlası için aerosol maruziyetinden sonra tekrar kullanılabilir olduğunu kanıtlamaktadır. EN 14387:2004 (A1:2008 değişikliği ile) ve 
EN 143:2000/A1:2006, yayın yılları ile referans standartlardır.

NR Tek kullanımlık. Bir vardiya bitiminde imha edilmesi gerektiğini belirtir.
LOT./BATCH/     Üretim lotunun numarası
CE 0426 CE işareti, 2016/425 KKD Yönetmeliğinin 2 nolu muhafazalarının temel gerekliliklerine uygunluğunu göstermektedir. 0426 numarası, 

KKD Yönetmeliği 2016/425 Modülü C2’ye göre kontrolün yetkili organı Italcert S.r.l., Viale Sarca 336, 20126 Milano (İtalya) tarafından 
belirlenir.

PORTWEST YARIM 
YÜZ MASKELERI 
VE TAM YÜZ 
MASKELERI IÇIN 
PARTIKÜL, GAZ 
VE KOMBINE SERI 
FILTRELER

SAKLAMA
Bu filtreler, <%80 bağıl nem 
ile –10°C ile 50°C aralığındaki 
sıcaklıkta bulunan bir ısı 
kaynağından uzak olan kuru 
bir yerde orijinal ambalajının 
içerisinde saklanmalıdırlar.

İŞARETLEME
Aşağıdaki bilgiler, filtrenin 
etiketi üzerinde yer almaktadır

TR

Kod Tip Bağlantı Kullanım Uyumlu Yarım Yüz Maskesi Uyumlu Tam Yüz Maskesi

P902 A2 Bayonet ÇİFT HALİNDE P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Bayonet ÇİFT HALİNDE P420/P430 P500/P510

P941 P3R Bayonet ÇİFT HALİNDE P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Bayonet ÇİFT HALİNDE P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Bayonet ÇİFT HALİNDE P420/P430 P500/P510

P906 A2 Standart Dişli Bağlantısı 148-1 TEKLİ / P516

P926 ABEK2 Standart Dişli Bağlantısı 148-1 TEKLİ / P516

P946 P3R Standart Dişli Bağlantısı 148-1 TEKLİ / P516

P976 ABEK2P3R Standart Dişli Bağlantısı 148-1 TEKLİ / P516

P956 A2P3 Standart Dişli Bağlantısı 148-1 TEKLİ / P516

KULLANICI BİLGİLERİ     FİLTRELER YARIM YÜZ VE / VEYA TAM YÜZ MASKESİ

ÜRETICI FIRMA

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

AB sertifikası veren Onaylanmış Kuruluşun Adı ve Adresi:

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

(Notified Body n° 0426)
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