
EKASTU SAFETY

KULLANIM  KILAVUZU DIRIN 530 A2B2E2K2HgNO20CO – P3R D

Sipariş numarası 322 888

Ürün tanımı Çoklu tip filtre DIRIN 530 A2 B2 E2 K2 HG NO 20CO – P3R D

Standart DIRIN EN 14387 / 58620 (DIN = Alman Standartlar Enstitüsü)

Kullanım Tam yüz maske (DIN EN 136) ve yuvarlak bağlantı noktası (DIN EN 148-1) standartlarıyla uyumlu olarak. 
Filtre taşıma donanımı S/03016 ve yuvarlık bağlantı parçalı (DIN EN 148-1) yarım yüz maske (DIN EN 140).
Organik gaz ve kaynama noktası 65 derece Celsius'tan fazla olan buharlara, inorganik gaz ve buharlara, sülfür dioksit, 
amonyak, civa buharı, azot oksitler, karbonmonoksit ve  zehirli ve yüksek zehirli partiküllere karşı koruma.

Kullanım süresi Herbir filtreyi bir defa ve CO'ya karşı azami 20 dakikalık bir süre kullanınız

Tanım Filtre kutusu yuvarlaktır ve filtre gövdesi ile filtre kapağından oluşur. Filtre gövdesi DIN EN 148-1'e uyumlu olan filtre 
bağlantısını içerir; filtre kapağı  nefes alma tarafına doğru açılır.

Aktif kömür ve hopkalit içeren bir filtre yatağı bulunur. 

Bu filtre kutusu ve iç perdeler ile sıkıca sabitlenmiştir.

Partikül filtresi filtre yatağının önünde nefes alma tarafında konumlandırılmıştır. 
Partikül filtresi bir üniteden oluşur ve çubuklu olarak tutturulmuştur. 
Partikül filtresi ve kutu hava geçirmez bağlantı vardır.
Her iki filtre açıklığı su buhar geçirmez kapaklar ile kapatılmıştır.

Materyaller Filtre gövdesi : Alüminyum, içi kaplanmış
Filtre kapağı: ABS, kendi çözülen
Emici : Doygun aktif kömür
Kimyasal katalizör : Hopkalit
Partükül filtresi: Mikrofiberglas, selüloz fiber, Addition (BIOSTOP)
Kapak : Plastik
Bandrol : Kağıt

İşleyiş prensibi Gaz ve buharlar ortam havasından, emici madde (doygun aktif kömür) ve CO ortam havasından doygun aktif kömür 
hopkalit kombinasyonu ile ayrıştırılır.
Partiküller BIOSTOP mikrofiberglas filtre ile filtrelenir.

Ağırlık 428 gr civarında

Nefes alma direnci 30 l/dk., sabit akış azami 2.6 mbar (14387'ye göre)
95 l/dk., sabit akış azami 9.8 mbar (14387'ye göre)

İşaretler Üreticinin ticari markası(LOGO)
Ürün tanımı
Uygunluk standardı
Ürün broşürüne bakınız
Kullanım sınırları
Raf ömrü (AA/YYYY)
Lot numarası (PARTITA)
CE uygunluğu
Kurumsal onay
Tanımlayıcı renkler: kahverengi – gri – sarı – yeşil – kırmızı – mavi – siyah - beyaz

Kullanım Alüminyum folyo pakedi açınız sonra filtreyi açınız (Kapakları çıkartınız) ve filtreyi kullanmadan önce sıkıca maskenin 
bağlantı noktrasına çevirerek doğrudan takınız. Filtreyi bilgi broşürüne uygun olacak kullanınız.

Saklama koşulları Oda sıcaklığı. Soğuk, ısı ve neme karşı koruyunuz.
Paket üzerindeki koşulları dikkate alınız.

Uyarı referansı Lütfen bilgi broşürüne bakınız!

Kullanıcı referansı Ekastu Safety GmBH ilgili sınıf ve tipe uygun olarak başarıyı garanti eder. Not edilmelidir ki, laboratuvar test sonuçları, 
pratikte görülenlerden anlamlı şekilde farklılaşabilir. Kullanıcı bütün işlevsel bilgileri okumuş ve anlamış olmalıdır. Bu 
bilgi broşürünün yanında, ilgili geçerli düzenlemeler ve profesyonel kurumların güvenlik gereklilikleri, özellikle DGUV 
Kural 112-190 DIN EN 529 Solunum koruma donanımları – seçimi, kullanımı, bakımı ve saklanması yönergelerine 
uygun olarak solunum korunma donanımlarını kullanınız.
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