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1710-V FFP1 NR
Фильтрующая полумаска 
Фільтруюча напівмаска

Фильтрующие полумаски Climax были 
разработаны для эффективного удержания 
частиц пыли в суспензии, тумане и дыме. Они 
очень легкие, удобные и предлагают очень 
низкое сопротивление дыханию. В соответствии 
с их эффективностью они классифицируются по 
трем уровням защиты: FFP1, FFP2 и FFP3 
(лицевая часть с фильтрацией FFP). Область 
применения для полумаски 1710-V FFP1 NR: 
Пескоструйная обработка под высоким 
давлением, шлифование, резка и сверление, 
металлический и железный порошок при 
шлифовании, резке и сверлении.

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Клапан выдоха:
предлагает больший комфорт в 
течение рабочего дня во влажной 
среде и / или там, где высокая 
скорость работы.

Випускний клапан:
Пропонує більший комфорт 
протягом робочого дня у 
вологому середовищі та / або там, 
де швидкість роботи висока.

Синтетические регулировочные ленты 
Не содержат материалов из натурального 
каучука (латекса). Безворсовое, одиночное 
кольцо.

Установка синтетичних стрічок
Не містить матеріалів з натурального 
каучуку (латексу). Немає скоби, одне кільце.

Регулируемый зажим для носа
Легко настроить, чтобы 
обеспечить максимальную 
защиту в течение дня.

Регульований затискач для носа
Легко регулюється, щоб 
забезпечити більший захист на 
весь день.

Мягкий внутренний материал:
Материал внутри обеспечивает 
комфорт в течение всего дня.

М'який внутрішній матеріал:
Матеріал всередині забезпечує 
великий комфорт протягом дня.

Фільтруючі напівмаски Climax були 
розроблені для ефективного утримання 
часток пилу в суспензії, тумані і димі. Вони 
дуже легкі, зручні і пропонують дуже низький 
опір диханню. Відповідно до їх ефективністю 
вони класифікуються за трьома рівнями 
захисту: FFP1, FFP2 і FFP3 (лицьова частина з 
фільтрацією FFP). Область застосування для 
напівмаски 1710-V FFP1 NR: Піскоструминна 
обробка під високим тиском, шліфування, 
різання і свердління, металевий і залізний 
порошок при шліфуванні, різання й 
свердління.
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Тест / Сертификация CE 
Тест / CE сертифікація

Максимальный уровень использования: 4 х TLV
Защита: жидкие аэрозоли (например, масляный 
туман) нетоксичны
Упаковка: блистер 3 ед. / 12 ед. коробка

Характеристики 
Характеристики

Маркировка
Маркування

1710-V
FFP1 NR   D  -   EN 149:2001+A1:2009

0082

Артикул 
Артикул

Символ соответствия европейскому стандарту 
Символ відповідності європейському стандарту

Класс защиты
Клас захисту

NR: маска от пыли ограничена использованием только одной рабочей сменой. 
NR: маска від пилу обмежена використанням тільки однією робочою зміною.

Маска, устойчивая к засорению во времени 
(испытание пылью Доломит), улучшающая 
комфорт использования.
Маска стійка до забивання в часі (випробування 
доломітовим пилом), покращуючи комфорт 
використання.

Европейский стандарт.
Європейський стандарт.

Постоянное сопротивление вдыхаемого потока: 
Постійний опір потоку вдиху:

Удовлетворительно / Задовільно

Удовлетворительно / Задовільно
Содержание СО2 во вдыхаемом воздухе: 
Вміст CO2 у повітрі для вдихання:

Сопротивление вдоха: 
Опір вдиху:

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

30 л/ мин (хв):
95 л/ мин (хв):
160 л/ мин (хв):

Максимальний рівень використання: 4 х TLV
Захист: рідкі аерозолі (наприклад, масляний 
туман) нетоксичні
Упаковка: блістер 3 од. / 12 од. коробка

Уполномоченный орган, отвечающий за обеспечение контроля качества
Заявлений орган, який відповідає за забезпечення контролю якості

Производитель
Виробник
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Предупреждения
Попередження
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Ограничения использования 
Обмеження використання

Использование самофильтрующих масок 
предназначено для компетентных лиц, 
которые прошли соответствующую 
подготовку или работают под надзором 
компетентного руководителя.

Сертификация CE
Нормы: EN 149: 2001 + A1: 2009 ..
Требования по охране труда и технике 
безопасности согласно R.D.1407 / 1992 Номер 
органа управления: Nº0082

Не используйте полумаски в следующих 
ситуациях:

· Концентрация кислорода составляет менее 
19,5% (по объему).

· Взрывоопасные атмосферы.
· Наличие неизвестных загрязнений.
· Присутствие газов или паров.

Тест / Сертификация CE 
Тест / CE сертифікація

Не використовуйте напівмаски в наступних 
ситуаціях:

· Киснево-дефіцитні атмосфери. (менше 
19,5%)

· Вибухонебезпечні атмосфери.
· Невідомі забруднюючі речовини.
· Гази і пари.

Використання самофільтрующіх масок 
призначене для компетентних осіб, які 
пройшли відповідну підготовку або 
працюють під наглядом компетентного 
керівника.

Сертифікація CE
Норми: EN 149: 2001 + A1: 2009 ..
Вимоги щодо безпеки та безпеки праці 
R.D.1407 / 1992 Номер контрольного органу: 
Nº0082




