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Самоспасатель фильтрующий 
Саморятівник фільтруючий

Самоспасатель фильтрующий 761 разработан для 
обеспечения максимальной защиты от вредных 
химических веществ во время вашего пути к 
безопасной и воздухопроницаемой среде.

Характеристики
Характеристики

Саморятівник фільтруючий 761 розроблений для 
забезпечення максимального захисту від 
шкідливих хімічних речовин під час вашого 
шляху до безпечної і повітропроникною 
середовищі.

Описание 
Опис

Снаряжение включает в себя:

· Полумаска мод. 761:
Основная часть полумаски выполнена из 
мягкого натурального каучука. Конструкция и 
используемый материал позволяют герметично 
приспосабливаться к лицу, предотвращая 
попадание воздуха внутрь через соединение 
лица и маски. В основном корпусе находится 
разъем фильтра и клапаны выдоха. Полумаска 
оснащена двумя клапанами выдоха, состоящими 
из держателя клапана и мембраны, что 
облегчает выход выдыхаемого воздуха. Он 
имеет удобный шейный ремешок и головной 
ремень, который можно легко отрегулировать 
до нужной длины. Фильтр
Фильтр крепится к полумаски с помощью 
резьбовой системы

· Капюшон:
Изготовлен из ПВХ без подкладки, он также 
включает в себя визор из того же материала.

· Фильтр 760 P3:
Фильтр P3 против частиц, состоящий из 
высокоплотного полиэтиленового черного 
основания с круглой крышкой, изготовленной из 
того же материала. Система резьбового 
соединения.

Обозначение R: многоразовый фильтр 

Вес: 0,461 кг.

Спорядження включає в себе:

· Напівмаска мод. 761:
Основна частина напівмаски виготовлена   з 
м'якого натурального каучуку. Конструкція і 
використовуваний матеріал дозволяють 
герметично пристосовуватися до лиця, 
запобігаючи потрапляння повітря всередину 
через з'єднання особи і маски. В основному 
корпусі знаходиться роз'єм фільтра і клапани 
видиху. Напівмаска оснащена двома клапанами 
видиху, що складаються з держателя клапана і 
мембрани, що полегшує вихід повітря, що 
видихається. Він має зручний ремінець і 
головний ремінь, який можна легко 
відрегулювати до потрібної довжини. Фільтр
Фільтр кріпиться до напівмаски за допомогою 
різьбової системи

· Капюшон:
Виготовлений з ПВХ без підкладки. Також 
включає в себе візор, зроблений з того ж 
матеріалу.

· Фільтр 760 P3:
Фільтр P3 проти частинок, що складається з 
високоякісної поліетиленової чорної основи з 
круглою кришкою, виготовленою з того ж 
матеріалу. Система різьбового з'єднання.

Позначеня R: багаторазовий фільтр

Вага:  0,461 кг.

Ограничения использования 
Обмеження на використання

Сертификация CE 
Сертифікація CE

Сертификация CE
Норма: EN 140:1999 (полумаска)

EN 143:2000+A1:2006 (фильтр)

Сертифікація CE
Норма: EN 140:1999 (напівмаска)

EN 143:2000+A1:2006 (фiльтр)
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Снаряжение не должно использоваться в средах, где 
уровень кислорода ниже 19,5%.

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




