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Vertimas iš anglų k.

Techninių duomenų lapas

Filtras Dirin 230 A2B2E2K2 Hg P3 R D BIOSTOP

Gamintojo Pavadinimas ir adresas: D.P.I. S.r.l.

Via di Cervara 42 – 00155 ROMA

Gaminio Tipas: AAP kvėpavimo takams – kombinuotas filtras

Apibūdinimas: 4341.0654 DIRIN 230 A2B2E2K2Hg P3 RD - vidutinės talpos universalus
kombinuotas filtras 2 klasės, kaip dujų filtras, ir 3 klasės kaip dulkių filtras, naudotinas prieš:

1 – specifines organines dujas ir garus, kurių virimo temperatūra aukščiau už 650C;
2 – specifines ne organines dujas ir garus, bet netinkamas prieš anglies monoksidą (CO);
3 – sieros dioksidą ir specifines rūgštines dujas ir garus;
4 – amoniaką ir specifinius amoniako organinius šalutinius produktus;
5 – gyvsidabrio garus;
Apsauga nuo aerozolių teikiama klostuotos medžiagos , pagamintos iš stiklo pluošto ir
sintetinio rišiklio, sugebančios filtruoti kietąsias ir skystas daleles (dulkes , dūmus ir rūką),
priklausomai nuo savo efektyvumo klasės, kaip nurodyta ant filtro . Taip pat filtras
efektyvus prieš grybelius ir bakterijas, dėka specialaus filtravimo popieriaus
(BIOSTOP).
Filtras, plastikiniame korpuse turinčiame didelį mechaninį atsparumą ir yra su sriegiu
atitinkančiu EN 148/1 standarto reikalavimus.
Svoris mažesnis nei 300 g. daro tinkamu naudoti su puskaukėmis, ne tik su pilnomis veido
kaukėmis.
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Atitikimas standartams: EN 14387:04 + A1:2008 dujų filtrams ir EN 143 dulkių filtrams

Saugojimo trukmė: 5 metai, filtrams vakuminėje pakuotėje 10 metų

Techninės charakteristikos: filtras buvo bandomas notifikuotoje įstaigoje Italcert Nr. 0426 ( V.le Sarca
336-20.126 Milano) , laikantis EN 14387 : 04 + A1: 2008 standarto reikalavimų.
Reikalavimai svoriui , trukmei, kvėpavimo pasipriešinimui ir filtro efektyvumui yra pilnai
atitinkantys su aukščiau paminėtų standartų reikalavimais.


