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Маска 757 разработана для обеспечения 
максимальной защиты от определенных газов, 
паров и частиц, таких как пыль, туман и пары. 
Совместима с фильтрами Climax модель 757-N.

Характеристики
Характеристики

Маска 757 розроблена для забезпечення 
максимального захисту від певних газів, парів і 
частинок, таких як пил, туман і пари. Сумісна з 
фільтрами Climax модель 757-N.

Описание
Опис

Основная часть полумаски:
Изготовлен из синего натурального силикона.
Конструкция и используемый материал позволяют 
герметично приспосабливаться к лицу, 
предотвращая попадание воздуха внутрь через 
соединение лица и маски. В основном корпусе 
находятся два разъема фильтра и клапан выдоха.

Клапан выдоха:
Маска снабжена клапаном выдоха, образованным 
держателем клапана и мембраной, которая 
облегчает выход воздуха при выдохе.

Крепление:
Он имеет удобный шейный ремешок и головной 
ремень, который можно легко отрегулировать до 
нужной длины. Включает быстрый выпуск для 
лучшей подгонки.
Фильтры: 
Фильтры прикреплены к полумаске с 
помощью байонетной системы
Вес: 
0,247 кг

Основна частина напівмаски:
Виготовлений з синього натурального силікону.
Конструкція та використовуваний матеріал 
дозволяють їй пристосовуватися до обличчя 
повітронепроникним способом, запобігаючи 
проникненню повітря у внутрішнє приміщення через 
з'єднання обличчя / маски. В основному корпусі 
розміщені два роз'єми фільтра та клапан видиху.

Випускний клапан:
Маска обладнана клапаном видиху, утвореним 
утримувачем клапана і мембраною, що 
полегшує вихід повітря при видиху.

Кріплення:
Він має зручний ремінець і головний ремінь, 
який можна легко відрегулювати до потрібної 
довжини. Включає швидкий випуск для кращої 
підгонки.
Фільтри: 
Фільтри закріплені до напівмаски за 
допомогою байонетної системи
Вага: 
0,247 кг

Сертификаты:
Норма: EN 140:1998 
Контрольный орган: 0082

Сертифікати:
Норма: EN 140:1998  
Контролюючий орган: 0082

A1 B1 E1 
K1 Hg P3

Специальные фильтры /  Спеціальні фільтри

Газовый фильтр / Газовий фільтр

A1

B1 E1

P3

Фильтр для частиц / Фільтр для частинок

K1

Комбинированный фильтр /  Комбінований фільтр

                                            A1 P3

B1 E1 P3 

A1 B1 E1 
K1 P3 

Сертификаты СЕ
СЕ Сертіфікати
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Тесты
Тести

Оборудование не должно использоваться в средах, 
где уровень кислорода ниже 19,5%.

Ограничения использования 
Обмеження на використання

Обладнання не повинно використовуватися в 
середовищах, де рівень кисню нижче 19,5%.

Сопротивление дыханию: 
Опір дихання:

На вдохе при 30 л/мин / На вдиху при 30 л/хв          
На вдохе при 95 л/мин /  На вдиху при 95 л/хв

Прочность на растяжение элементов: 
Міцність на розтяг елементів:

Ремни /  Ремені
Соединители / З'єднувачі
Держатель клапана выдоха /Утримувач клапана на видиху

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно /     Задовільно

Воспламеняемость:
Займистість

Термостойкость: 
Термостійкість:

На вдохе при 160 л/мин /  На вдиху при 160 л/хв           
На выдохе при 160 л/мин / На видиху при 160 л/хв 

Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Содержание СО2
Вміст CO2

Внутренняя утечка: 
Внутрішній витік:

Практическое поведение: 
Практична поведінка:

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно




