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3M szűrőcsere

Mind a részecskeszűrők, mind a gáz- és gőzszűrő betétek korlátozott hasz-
nálati idővel bírnak. Csak a szűrőközeg rendszeres cseréjével garantálható a 
légzésvédő biztonságos és megbízható működése, illetve ezáltal a mun-
katársak egészsége.

Részecskeszűrők
A részecskeszűrők védelmet nyújtanak a porral, füsttel és aeroszolokkal 
szemben. Ezeket a szennyező anyagokat elektrosztatikusan feltöltött 
szálak segítségével a szűrőbe zárják, amelyek fokozatosan telítődnek, 
majd eltömítik a szűrőt. A szűrőt akkor kell cserélni, amikor a légzés 
nehézkessé válik. Emiatt a szűrő viselője gyorsabban elfárad és csökken 
a munka közbeni koncentrációs képessége.

Gáz- és gőzszűrő betétek
Ha telítetté válnak a szűrők, akkor átengedik a káros anyagokat. Ezért 
különösen fontos a szűrő időben történő cseréje.

A szűrőket a következő esetekben kell cserélni:
• Ha érzékelhető a szennyező anyag – érezhető a szaga vagy az íze – lég-

zésvédő helyes viselése esetén (gáz- és gőzszűrő vagy kombinált szűrő)
• Ha nő a légzési ellenállás (részecskeszűrők vagy kombinált szűrők)
• Az eltarthatósági dátum lejártakor
 • A szűrő sérülése esetén

A megfelelő csereperiódus betartása
Mivel a szűrő élettartama számos tényezőtől függ, mint például a szűrő 
típusától, a levegőben lévő szennyező anyagok koncentrációjától, a viselő 
egyéni légzésmódjától, a páratartalomtól és a hőmérséklettől, egy szű-
rőcsereterv segítségével nyomon követhetők és betarthatók a megfelelő 
csereidőközök.

A szűrőcsereterv meghatározza azt az időtartamot, amikor a szűrőt ki 
-

mint a munkaidőt, a kitettségi dózisokat, a légzési módot és a környezeti 
feltételeket. Ezenkívül egy biztonsági idősávval is számolni kell.

Minden szűrőcserével kapcsolatban felmerülő kérdésekben készséggel 
áll rendelkezésére a Haberkorn Fairtool tanácsadója.

Kis karbantartásigényű teljes álarcok, amelyek egyszerű kezelésükkel és 
nagyfokú viselési kényelmükkel tűnnek ki.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• nagy, karcálló és vegyszerálló látómező
• a szűrők gyors, egyszerű cseréje a bepattanó bajonett-csatlakozó révén
• kettős szűrőrendszer a csökkentett légzési ellenállás és jó súlyeloszlás 

érdekében
• minden arcformához illik

ANYAG
• szilikon
• polikarbonát látómező

A gáz- és gőzszűrő becsült használati ideje a 3M™ Service Life szoftverrel 
is meghatározható.
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Miért fontos a szűrők rendszeres cseréje és 
milyen szempontokat érdemes figyelembe venni?
Mind a részecskeszűrők, mind a szűrőpatronok korlátozott használati 
idővel bírnak. Csak a szűrőközeg rendszeres cseréjével garantálható a 
légzésvédő biztonságos és megbízható működése, illetve ezáltal a mun-
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majd eltömítik a szűrőt. A szűrőt akkor kell cserélni, amikor a légzés 
nehézkessé válik. Emiatt a szűrő viselője gyorsabban elfárad és csökken 
a munka közbeni koncentrációs képessége.

Gáz- és gőzszűrő patronok
Ha telítetté válnak a szűrők, akkor átengedik a káros anyagokat. Ezért 
különösen fontos a szűrő időben történő cseréje.

A szűrőket a következő esetekben kell cserélni:
• Ha érzékelhető a szennyező anyag – érezhető a szaga vagy az íze – lég-

zésvédő helyes viselése esetén (gáz- és gőzszűrő vagy kombinált szűrő)
• Ha nő a légúti ellenállás (részecskeszűrők vagy kombinált szűrők)
• Az eltarthatósági dátum lejártakor
• Az eredeti csomagolás felnyitása után hat hónappal (gáz- és gőzszűrők 

vagy kombinált szűrők)
• A szűrő sérülése esetén

A megfelelő csereperiódus betartása
Mivel a szűrő élettartama számos tényezőtől függ, mint például a szűrő 
típusától, a levegőben lévő szennyező anyagok koncentrációjától, a viselő 
egyéni légzésmódjától, a páratartalomtól és a hőmérséklettől, egy szű-
rőcsereterv segítségével nyomon követhetők és betarthatók a megfelelő 
csereidőközök.

A szűrőcsereterv meghatározza azt az időtartamot, amikor a szűrőt ki 
kell cserélni. Ehhez figyelembe kell venni minden objektív adatot, vala-
mint a munkaidőt, a kitettségi dózisokat, a légzési módot és a környezeti 
feltételeket. Ezenkívül egy biztonsági idősávval is számolni kell.

A gáz- és gőzszűrő élettartama a 3M™ Service Life szoftverrel is megha-
tározható.

Minden szűrőcserével kapcsolatban felmerülő kérdésekben készséggel 
áll rendelkezésére a Haberkorn Fairtool tanácsadója.

Teljes álarc, 6000-es sorozat
Kis karbantartásigényű teljes álarcok, amelyek egyszerű kezelésükkel és 
nagyfokú viselési kényelmükkel tűnnek ki.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• nagy, karcálló és vegyszerálló látómező
• a szűrők gyors, egyszerű cseréje a bepattanó bajonett-csatlakozó révén
• kettős szűrőrendszer a csökkentett légzési ellenállás és jó súlyeloszlás 

érdekében
• minden arcformához illik

ANYAG
• szilikon
• polikarbonát látómező Cikkszám: 155558
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Impresszum - Az elírásokból, nyomdahibákból és értelmezési félreértésekből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Minden jog fenntartva. A szövegek és ábrák felhasználása, valamint  
utánnyomás – akár részleges – kizárólag írásos beleegyezéssel megengedett. Minden szállítás az általános szerződési feltételekben (ÁSZF) rögzítettek szerint történik.

Erős, innovatív és hosszú élettartamú légzésvédő álarc bőrbarát szili-
konból. A körbefutó „Drop-Down” pántrendszer lehetővé teszi, hogy az 
álarcot rövid munkaszünetekben a mell előtt lehessen hordani anélkül, 
hogy teljesen le kellene venni.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• a meleg, nedves kilélegzett levegő hatékony elvezetése
• kettős szűrőrendszer bepattintható bajonettzárral
• csökkentett légzési ellenállás és jó súlyeloszlás
• kiváló minőségű, hosszú élettartamú kivitel
• tökéletes tömítési illeszkedés, nagyfokú viselési kényelem
• rugalmas, beállítható pántrendszer
• rugalmas rendszer (gázok, gőzök és/vagy részecskeszűrő)

ANYAG
szilikon

Kis tömegű újrafelhasználható félálarc, amely optimális védelemet 
biztosít. Könnyen kezelhető és magas viselési kényelmet garantál. 

és rugalmasság érdekében.

A részecskeszűrővel, előszűrővel, szikrafogóval, standard övvel, nagy teljesítményű akkumulátorral, töltővel és önbeálló  
légzőcsővel ellátott légzésvédő kényelmes, felhasználóbarát kezdőcsomag.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• 
• kettős szűrőrendszer a csökkentett légzési ellenállás és jó súlyeloszlás 

érdekében
• gyors, egyszerű szűrőcsere
• keskeny, minden arcformához illeszkedik

ANYAG
bőrbarát elasztomer

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• nehézipar
• köszörülés
• bontó cégek

ELŐNYÖK/KIVITEL
• 
• vékony, könnyű, kiegyensúlyozott szerkezet a kényelmesebb viseletért
• könnyedén beállítható és szabályozható
• akkumulátor töltöttség jelző az akkumulátoron

12 óra
MŰSZAKI ADATOK
• 
• 

ANYAG
• szűrtlevegős ház/szűrőfedél/akkumulátorház – ABS
• ablak a szűrőfedélben– polimetilmetakrilát (PMMA)
• szabványos öv – PES

önbeálló hosszúságú légzőcső

KEZDŐKÉSZLET TARTALMA
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• fémfeldolgozás
• öntödék

nyomólevegős
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Félálarc, 7500-as sorozat
Erős, innovatív és hosszú élettartamú légzésvédő álarc bőrbarát szili-
konból. A körbefutó „Drop-Down” pántrendszer lehetővé teszi, hogy az 
álarcot rövid munkaszünetekben a mell előtt lehessen hordani anélkül, 
hogy teljesen le kellene tenni.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• a meleg, nedves lélegzési levegő hatékony elvezetése
• kettős szűrőrendszer bepattintható bajonettzárral
• csökkentett légzési ellenállások és jó súlyeloszlás
• kiváló minőségű, hosszú élettartamú kivitel
• tökéletes tömítési illeszkedés, nagyfokú viselési kényelem
• rugalmas, beállítható pántrendszer
• rugalmas rendszer (gázok, gőzök és/vagy részecskeszűrő)

ANYAG
szilikon

Félálarc, 6000-es sorozat
Kis tömegű újrafelhasználható félálarc, amely optimális védelemet 
biztosít. Könnyen kezelhető és magas viselési kényelmet garantál. 
Kombinálható a 3M™ sűrített levegős rendszerekkel a további kényelem 
és rugalmasság érdekében.

Szűrtlevegős egység kezdőkészlet 3M™ Versaflo™ TR-315E+
A részecskeszűrővel, előszűrővel, szikrafogóval, standard övvel, nagy teljesítményű akkumulátorral, töltővel és állítható  
légtömlővel ellátott egység kényelmes, felhasználóbarát kezdőcsomag.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• rendkívül könnyű álarctest (82 g)
• kettős szűrőrendszer a csökkentett légzési ellenállás és jó súlyeloszlás 

érdekében
• gyors, egyszerű szűrőcsere
• keskenyminden arcformához illeszkedik

ANYAG
bőrbarát elasztomer

Cikkszám: 141882

Cikkszám: 322202

Cikkszám: 653429 

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• nehézipar
• köszörülés
• bontó cégek

ELŐNYÖK/KIVITEL
• 2 választható levegőáramlási sebesség (185l/perc és 205l/perc) igény szerint
• vékony, könnyű, kiegyensúlyozott szerkezet a kényelmesebb viseletért
• könnyedén beállítható és szabályozható
• akkumulátor töltöttség jelző az akkumulátoron

MŰSZAKI ADATOK
• az akkumulátor működési ideje 9óra (feltöltött akkumulátor és új szűrők esetén)
• az akkumulátor töltési ideje < 4 óra

ANYAG
• szűrtlevegős ház/szűrőfedél/akkumulátorház – ABS
• ablak a szűrőfedélben– polimetilmetakrilát (PMMA)
• szabványos öv – PES

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME
• szűrtlevegős egység TR-302E+
• részecskeszűrő TR-3712E
• előszűrő TR-3600
• szikrafogó TR-662
• standard öv TR-325
• nagy teljesítményű akkumulátor TR-332
• akkumulátortöltő készülék TR-341E
• beállítható hosszúságú levegőtömlő BT-30

• fémfeldolgozás
• öntödék
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Félálarc, 7500-as sorozat
Erős, innovatív és hosszú élettartamú légzésvédő álarc bőrbarát szili-
konból. A körbefutó „Drop-Down” pántrendszer lehetővé teszi, hogy az 
álarcot rövid munkaszünetekben a mell előtt lehessen hordani anélkül, 
hogy teljesen le kellene tenni.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• a meleg, nedves lélegzési levegő hatékony elvezetése
• kettős szűrőrendszer bepattintható bajonettzárral
• csökkentett légzési ellenállások és jó súlyeloszlás
• kiváló minőségű, hosszú élettartamú kivitel
• tökéletes tömítési illeszkedés, nagyfokú viselési kényelem
• rugalmas, beállítható pántrendszer
• rugalmas rendszer (gázok, gőzök és/vagy részecskeszűrő)

ANYAG
szilikon

Félálarc, 6000-es sorozat
Kis tömegű újrafelhasználható félálarc, amely optimális védelemet 
biztosít. Könnyen kezelhető és magas viselési kényelmet garantál. 
Kombinálható a 3M™ sűrített levegős rendszerekkel a további kényelem 
és rugalmasság érdekében.

Szűrtlevegős egység kezdőkészlet 3M™ Versaflo™ TR-315E+
A részecskeszűrővel, előszűrővel, szikrafogóval, standard övvel, nagy teljesítményű akkumulátorral, töltővel és állítható  
légtömlővel ellátott egység kényelmes, felhasználóbarát kezdőcsomag.

ELŐNYÖK/KIVITEL
• rendkívül könnyű álarctest (82 g)
• kettős szűrőrendszer a csökkentett légzési ellenállás és jó súlyeloszlás 

érdekében
• gyors, egyszerű szűrőcsere
• keskenyminden arcformához illeszkedik

ANYAG
bőrbarát elasztomer

Cikkszám: 141882

Cikkszám: 322202

Cikkszám: 653429 

ALKALMAZÁSI TERÜLET
• nehézipar
• köszörülés
• bontó cégek

ELŐNYÖK/KIVITEL
• 2 választható levegőáramlási sebesség (185l/perc és 205l/perc) igény szerint
• vékony, könnyű, kiegyensúlyozott szerkezet a kényelmesebb viseletért
• könnyedén beállítható és szabályozható
• akkumulátor töltöttség jelző az akkumulátoron

MŰSZAKI ADATOK
• az akkumulátor működési ideje 9óra (feltöltött akkumulátor és új szűrők esetén)
• az akkumulátor töltési ideje < 4 óra

ANYAG
• szűrtlevegős ház/szűrőfedél/akkumulátorház – ABS
• ablak a szűrőfedélben– polimetilmetakrilát (PMMA)
• szabványos öv – PES

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME
• szűrtlevegős egység TR-302E+
• részecskeszűrő TR-3712E
• előszűrő TR-3600
• szikrafogó TR-662
• standard öv TR-325
• nagy teljesítményű akkumulátor TR-332
• akkumulátortöltő készülék TR-341E
• beállítható hosszúságú levegőtömlő BT-30

• fémfeldolgozás
• öntödék


