
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Фільтруючий пристрій складається з лицьової частини (лицьової маски, напівмаски), 
з’єднаної з респіраторними захисними фільтрами. Його можна використовувати для 
очищення повітря від газів, парів, пилу, туману і диму, які шкідливі для здоров’я. 
Обмеження щодо використання залежать від типу фільтра, лицьової поверхні, а також від 
умов навколишнього середовища. Наступна інформація має загальний характер і повинна 
бути доповнена національними правилами і інформацією про обладнання, яке повинно 
використовуватися разом з фільтром. Гарантія та відповідальність виробника стають 
недійсними в разі зловживань або використання, яке не відповідає інструкціям в цьому 
повідомленні. Фільтруючі пристрої являють собою ЗІЗ категорії III і відповідають вимогам 
Регламенту (EU 2016/425) і повинні використовуватися тільки спеціально навченими 
людьми, добре обізнаними про обмеження,які встановлені законом.

ГАЗОВІ ФІЛЬТРИ, ФІЛЬТРИ ЧАСТИНОК І КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ - ПОСІБНИК 
З ВИБОРУ
Фільтри ідентифікуються розпізнавальним кольором і знаком в залежності від захисту, 
що надається, як зазначено у відповідних стандартах EN 14387: 2004 + A1: 2008 (газові і 
комбіновані фільтри) і EN 143: 2000 / A1: 2006 (протиаерозольні фільтри).

Тип 
фільтра

Клас Колір Сфера застосування

A
1, 2 o 3 коричневий органічні гази і пари (тобто розчинники) з температурою 

кипіння> 65 ° C

B
1, 2 o 3 сірий неорганічні гази і пари (тобто хлор, сірководень, 

синильна кислота)

E
1, 2 o 3 жовтий кислі гази (тобто сірчистий ангідрид) та інші гази і 

пари кислот

K
1, 2 o 3 зелений аміак і аміак неорганічного походження

AX
1 коричневий органічні гази і пари (тобто розчинники) з температурою 

кипіння <65 ° C

P 1, 2 o 3 білий пил, пари і тумани

 
Газові фільтри (A B E K AX): забезпечують захист від шкідливих газів і парів, але не проти 
пилу і аерозолів. Протиаерозольні фільтри (P): забезпечують захист від пилу і аерозолів, 
але не від шкідливих газів і парів. Комбіновані фільтри: забезпечують захист одночасно 
від шкідливих газів, парів, пилу і аерозолів. Комбіновані фільтри - поєднання газових і 
протиаерозольних фільтрів, тобто A2P3. Фільтри виготовлені в рамках різних класів, для 
можливості обрати оптимальний варіант для будь-якого конкретного використання. 
Мінімальні характеристики пропонованих фільтрів, наведені в таблицях 1 і 2.

ТАБЛИЦЯ 1- ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО ФІЛЬТРУ
Тестування 

газу

Перевірка 
газової 

концентрації 
(%)

Перевищення 
концентрації 

(мл/м3)
Перевищення 

часу (хв)Тип/ Класс

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

ТАБЛИЦЯ 2 – ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИАЕРОЗОЛЬНОГО 
ФІЛЬТРУ

Клас Максимум проникнення (%)
P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Для того, щоб вибрати фільтруючі респіратори необхідно враховувати наступні показники: 
НКЗ (номінальний коефіцієнт захисту) - це значення максимального відсотка загального 
підсосу повітря, дозволеного відповідним європейським стандартом (НКЗ = 100 /% 
максимума загального допущеного підсосу повітря). ОКЗ (очикуваний коефіцієнт захисту) 
- це рівень захисту органів дихання, який реально можна досягнути за рахунок правильно 

встановленого респіратора (він є відмінним для кожної держави). ГПВ (гранична порогова 
величина) є порогова концентрація - зазвичай виражається в частинах на мільйон, проміле 
- для забезпечення безпеки людей, які зазнали впливу небезпечних речовин, присутніх в 
повітрі. При виборі респіратора / фільтра необхідно враховувати фактор ОКЗ, а не фактор 
НКЗ. ОКЗ, помножене на ГПВ речовини дає уявлення про концентрацію забруднюючих 
речовин, до яких оператор може піддаватися з конкретним пристроєм. При використанні 
газових фільтрів не перевищують такі концентрації забруднюючої речовини: 0,1% для 1-го 
класу; 0,5% для 2-го класу і 1% для 3-го класу. Те ж саме застосовується до комбінованих 
фільтрів (тобто A1B1P3 або A1P2); необхідно вибрати окремо протиаерозольний фільтр і 
газовий фільтр і визначити правильне поєднання з урахуванням відповідного ОКЗ. Для 
вибору і технічного обслуговування фільтруючих пристроїв, для визначення і використання 
ОКЗ і НКЗ також звертаються до європейського стандарту EN 529: 2005 і відповідним 
національним правилам. 

ТАБЛИЦЯ 3- ЗНАЧЕННЯ ОКЗ ДЛЯ РІЗНИХ ПРИСТРОЇВ

Стандарт Опис Клас фільтра APF Стандарт Опис
Клас 

фільтра
APF

EN 140 Напівмаска P1 4 EN 136 Повна маска P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

ДОДАТКИ, ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Ці фільтри не можна використовувати в наступних умовах:
• коли тип і концентрація забруднювача невідомі.
• коли вміст кисню в обсязі менше ніж 17 % (часто міститься у закритих приміщеннях, 

таких як колодязі, тунелі, цистерни і т.д.).
• коли забруднювачем є моно оксид вуглецю або газ без запаху та без смаку.
• при певних умовах, які є небезпечними для життя і здоров’я працівника.
• Для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах дотримуватися 

стандартів, які необхідні для безпеки та оберігають від виробничих травм.
• Фільтр має бути цілим і неушкодженим.
• Залиште робочу зону ,якщо у респіратора з’явились пошкодження, які проявляються у 

утрудненні дихання та/або нудоті.  
• Люди, у яких змінений нюх не повинні використовувати фільтруючі 

респіратори.Використання газових або комбінованих пристроїв респіраторного захисту 
при проведенні робіт з відкритим вогнем або краплями рідкого металу може привести до 
серйозного ризику для оператора. 
АХ фільтр можна використовувати лише один раз і в кінці цього терміну він має бути 
утилізованим.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЛЬТРА
Ці фільтри мають використовуватись підключеними до напівмаски або повної маски 
Portwest . Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації,а також лист для користувача 
устаткування (напівмаски або повної маски), яке використовується з фільтрами. Фільтри 
упаковані в запечатаний пластиковий пакет. Фільтри з штиковим типом кріплення 
повинні використовуватися завжди попарно; фільтри з вагою до 300 г не повинні 
бути безпосередньо з’єднані з напівмаскою, фільтри з вагою до 500 г не повинні 
бути безпосередньо з’єднані з повною маскою. Виберіть фільтр, звертаючи увагу на 
колір і ідентифікації маркування та переконайтесь, що фільтр є відповідного типу для 
використання за призначенням. Переконайтеся, що у фільтра не закінчився термін 
придатності (дата закінчення терміну друкується на всіх фільтрах, ця дата є дійсною, якщо 
фільтр був збережений запечатаним в межах рекомендованих умов зберігання). Перевірте 
обидва фільтра і лицьову частину на наявність будь-яких розривів або пошкоджень. Для 
використання, відкрийте запечатаний пакет, встановіть фільтри до фільтрового корпусу 
напівмаски або повної маски, закрутіть фільтр щільно. У нормальних умовах експлуатації, 
термін придатності фільтра залежить не тільки від концентрації шкідливих речовин, а 
й від багатьох інших елементів, які важко визначити, наприклад, від ступеня вологості 
повітря, температури повітря, що вдихається, обсяг повітря, втома працівника і т.д. 
Працівник повинен негайно покинути робочу зону і замінити фільтри, якщо він починає 
відчувати запах газу з газовими фільтрами або коли він починає сприймати збільшення 
опору дихання з протиаерозольними фільтрами. Наприкінці робочої зміни, респіратори 
повинні зберігатися в чистому і сухому місці, відповідно до умов зберігання, зазначених 
в інформації для користувача. Фільтри Portwest не вимагають технічного обслуговування 
і не потребують очищення, регенерування або обдування. Фільтри, що вийшли з ладу, 
повинні бути замінені в той же час і демонтовані відповідно до національних правил щодо 
речовини, які вони зберегли.
Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations

Зберігати при температурі в межах 
зазначеної піктограми

Не перевищувати при зберіганні відсоток відносної вологості (RH), 
який вказується на піктограмі

EXP. DATE mm/
yyyy

Прочитайте дату закінчення терміну 
придатності, який зазначено 
місяць/рік (5 років)

Фільтр повинен використовуватись тільки в парі

Уважно прочитайте інструкцію Ідентифікаційний знак виробника

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

Маркування з буквою R показує, що додаткові випробування відповідно до EN 143: 2000 / A1: 2006 показали, що протиаерозольний 
фільтр або комбінований фільтр можна використовувати повторно після впливу аерозолю протягом більше однієї зміни. EN 14387: 2004 (з 
поправкою A1: 2008) і EN 143: 2000 / A1: 2006 є еталонним стандартом з датою їх публікації.

NR Одноразовий. Це означає, що він має бути утилізований після робочої зміни
Серія/ Партія     Номер партії продукції
CE 0426 Маркування СЕ, яке вказує на відповідність основним вимогам пунктів II Регламенту ЗІЗ 2016/425. Номер 0426 вказує на 

нотифікований орган Italcert S.r .., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Італія), який відповідає за контроль відповідно до Регламенту 
ЗІЗ 2016/425 Модуль C2

ЧАСТИНКИ, ГАЗ 
ТА КОМБІНОВАНІ 
ФІЛЬТРИ ДЛЯ 
НАПІВМАСОК ТА 
ПОВНИХ МАСОК 
PORTWEST

ЗБЕРІГАННЯ
Ці фільтри повинні 
зберігатися в оригінальній 
упаковці в сухому місці, 
далеко від джерел тепла в 
температурному діапазоні від 
-10 ° C до 50 ° C і при відносній 
вологості повітря <80%.

МАРКУВАННЯ
Наступна інформація 
котирується на упаковці 
фільтра

UA
Код Тип Підключення Використання Сумісний Напівмаска Сумісний Повна маска

P902 A2 Багнетний ПОПАРНО P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Багнетний ПОПАРНО P420/P430 P500/P510

P941 P3R Багнетний ПОПАРНО P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Багнетний ПОПАРНО P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Багнетний ПОПАРНО P420/P430 P500/P510

P906 A2 Стандартне різьбове з’єднання 148-1 ОДИН / P516

P926 ABEK2 Стандартне різьбове з’єднання 148-1 ОДИН / P516

P946 P3R Стандартне різьбове з’єднання 148-1 ОДИН / P516

P976 ABEK2P3R Стандартне різьбове з’єднання 148-1 ОДИН / P516

P956 A2P3 Стандартне різьбове з’єднання 148-1 ОДИН / P516

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА     ФІЛЬТРИ ДЛЯ НАПІВМАСКИ ТА /АБО ПОВНОЇ МАСКИ

ВИРОБНИК

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Назва та адреса уповноваженого органу, що видав сертифікат EC:

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

(Notified Body n° 0426)
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