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MADE IN SPAIN

PANTALLA FACIAL
436-D

MADE IN SPAIN

725 A2
Фильтр
Фільтр

Фильтр 725 A2 предназначен для 
использования с лицевыми масками 731 и 
731-C и масками со стандартным резьбовым 
соединением DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр от газов и паров химических 
соединений, имеет корпус из пластика с 
расширяющейся формой, чтобы обеспечить 
более благоприятный поток воздуха.

Вес: 0,266 кг.

Защита от газов типа А. 
См. ниже:

Тесты / Сертификация CE 
Тест / CE сертифікація

: EN 148/1 ( )
               EN 14387:2004+A1:2008 ( )
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа Nº 0082

: EN 148/1 ( )
               EN 14387:2004+A1:2008 ( ) 
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха: 
Опір безперервного вдиху:

При 30 л/мин При 30 л/хв           
При 95 л/мин При 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от: 
Захисна ємність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв проти:

C6H12 Удовлетворительно / Задовільно

Фільтр 725 A2 призначений для 
використання з лицьовими масками 731 та 
731-C і масками зі стандартним різьбовим 
з'єднанням DIN (EN 148/1).

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має 
корпус з пластика з формою що 
розширюється, щоб забезпечити більш 
сприятливий потік повітря.

Вага: 0,266 кг.

Захист від газів типу А. 
Див. нижче:

Тип
Тип

Цвет
Колір

A Органические газы и пары с температурой кипения> 65 ºC 
Органічні гази та пари з температурою кипіння> 65 ºC



725 A2
Фильтр
Фільтр

Предупреждения
Попередження

Ограничения использования 
Обмеження на використання

Это оборудование не должно 
использоваться в следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 
19,5%)

· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязнители
· Неизвестные концентрации загрязняющих 

веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (Менше 
19,5%)

· Небезпечні атмосфери (IDHL)
· Невідомі забруднення
· Невідомі концентрації забруднюючих 

речовин

Использование фильтра 725 предназначено 
для компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или работают 
под наблюдением компетентного 
начальника.

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або працюють під наглядом 
компетентного начальника.

(044) 383-61-25  |  (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60  |   http://s-status.com.ua  |   info@s-status.com.ua



MADE IN SPAIN

725 A2B2
Фильтр 
Фільтр

Фильтр 725 A2B2 предназначен для 
использования с лицевыми масками и 
масками 731 и 731-C, масками которые имеют 
стандартное соединение через резьбу DIN 
(EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр состоит из двух основных частей:

· Фильтр от газов и паров химических
соединений, имеет корпус из пластика с
расширяющейся формой, чтобы обеспечить
более благоприятный поток воздуха.

Вес: 0,448 кг

Обеспечивает защиту от газов типа А и В.

Тип
Тип

Цвет
Колір

A Органические газы и пары с температурой кипения> 65 ºC 
Органічні гази та пари з температурою кипіння> 65 ºC

B
Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота)
Неорганічні гази і пари (хлор, сірководень і синильна кислота)

Фільтр 725 A2B2 призначений для 
використання з масками 731 y 731-C і 
масками зі стандартною різьбою (DIN EN 
148/1).

Фільтр складається з двох основних частин:

· Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має
корпус з пластика з формою що
розширюється, щоб забезпечити більш
сприятливий потік повітря.

Вага: 0,448 кг

Забезпечує захист від газів типу А і В.

A

B



725 A2B2
Фильтр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження

Тесты / Сертификация CE
Тест / CE сертифікація

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)

               EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьблення)
              EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр) 
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха:
Опір безперервного вдиху:

При 30 л/мин При 30 л/хв           
При 90 л/мин При 90 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от: 
Захисна ємність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв проти:

C6H 12

CI 2

H 2S
HCN

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

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязнители
· Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Киснево-дефіцитні атмосфери. (менше 19,5%)
· Небезпечні атмосфери (IDHL)
· Невідомі забруднювачі
· Невідомі концентрації забруднюючих речовин

Использование фильтра 725 предназначено для 
компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или работают под 
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або працюють під наглядом 
компетентного начальника.

A

B
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MADE IN SPAIN

Фильтр 
Фільтр
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MADE IN SPAIN

725 A2B2
Фильтр 
Фільтр

Фильтр 725 A2B2 предназначен для 
использования с лицевыми масками 731 и 
731-C, и масками со стандартной резьбой 
(DIN EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр состоит из двух основных частей:

· Фильтр от газов и паров химических 
соединений, имеет корпус из пластика с 
расширяющейся формой, чтобы обеспечить 
более благоприятный поток воздуха.

Вес: 0,448 кг

Обеспечивает защиту от газов типа А и В.

Тип
Тип

Цвет
Колір

A Органические газы и пары с температурой кипения> 65 ºC 
Органічні гази та пари з температурою кипіння> 65 ºC

B
Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота)
Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)

Фільтр 725 A2B2 призначений для 
використання з лицьовими масками 731 і 731-
C, і масками зі стандартною різьбою (DIN EN 
148/1).

Фільтр складається з двох основних частин:

· Фільтр від газів і парів хімічних сполук,
має корпус з пластика з формою що
розширюється, щоб забезпечити більш
сприятливий потік повітря.

Вага: 0,448 кг

Забезпечує захист від газів типу А і В.

A

B



725 A2B2
Фильр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)
               EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр) 
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха: 
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв           
при 90 л/мин при 90 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от: 
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

C6H 12

CI 2

H 2S
HCN

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

Ограничения использования 
Обмеження використання

Данное оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязнители
· Неизвестные концентрации загрязнений

Дане обладнання не повинно використовуватися в 
наступних ситуаціях:

· Киснево-дефіцитні атмосфери. (менше 19,5%)
· Небезпечні атмосфери (IDHL)
· Невідомі забруднювачі
· Невідомі концентрації забруднень

Использование фильтра 725 предназначено для 
компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или работают под 
наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або працюють під наглядом 
компетентного начальника.

A

B
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725 K2

MADE IN SPAIN

Фильтр 
Фільтр
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MADE IN SPAIN

PANTALLA FACIAL
436-D

MADE IN SPAIN

725 K2
Фильтр 
Фільтр

Фильтр 725 K2 предназначен для 
использования с масками 731 или 731-C и 
масками со стандартной резьбой (DIN EN 
148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр состоит из двух компонентов:

· Фильтр от газов и паров химических 
соединений, имеет корпус из пластика с 
расширяющейся формой, чтобы 
обеспечить более благоприятный поток 
воздуха.

Вес: 0,344 кг

Обеспечивает защиту от газов типа К.          
см. ниже

Тип
Тип

Цвет
Колір

K
Аммиак и его органические производные 
Аміак та органічні похідні аміаку

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)
                EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992
Номер контрольного органа Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)
               EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха: 
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв          
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от: 
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

NH3 Удовлетворительно / Задовільно

Фільтр 725 K2 призначений для 
використання з масками 731 або 731-C і 
масками зі стандартною різьбою (DIN EN 
148/1).

Фільтр складається з двох компонентів:

· Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має
корпус з пластика з формою що
розширюється, щоб забезпечити більш
сприятливий потік повітря.

Вага: 0,344 кг

Забезпечує захист від газів типу К. 
див. нижче:



725 K2
Фильтр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження

Ограничения использования 
Обмеження на використання

Это оборудование не должно 
использоваться в следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. 
(меньше чем 19,5%)

· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязнители
· Неизвестные концентрации 

загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше 
ніж 19,5%)

· Небезпечні атмосфери (IDLH)
· Невідомі забруднювачі
· Невідомі концентрації забруднюючих 

речовин

Использование фильтра 725 предназначено 
для компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или работают 
под наблюдением компетентного 
начальника.

Використання фільтра 725 призначено для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або працюють під наглядом 
компетентного начальника.

(044) 383-61-25  |  (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60  |   http://s-status.com.ua  |   info@s-status.com.ua
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MADE IN SPAIN

PANTALLA FACIAL
436-D

MADE IN SPAIN

725 B2E2
Фильтр 
Фільтр

Фильтр 725 B2E2 предназначен для 
использования с лицевыми масками 731 или 731-C 
и масками со стандартным резьбовым 
соединением DIN (EN 148/1).

Характеристики 
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр от газов и паров химических соединений, 
имеет корпус из пластика с расширяющейся 
формой, чтобы обеспечить более благоприятный 
поток воздуха.

Вес: 0,374 кг

Обеспечивает защиту от газов типа B и E
см. ниже:

Тип
Тип

Цвет
Колір

B
Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота)
Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)

E
Сернистый газ
Діоксид сірки

Фільтр 725 B2E2 призначений для використання з 
лицьовими масками 731 або 731-C і масками зі 
стандартним різьбовим з'єднанням DIN (EN 148/1).

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус 
з пластика з формою що розширюється, щоб 
забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вага: 0,374 кг

Забезпечує захист від газів типу B і E                

див. нижче:

B2

E2



725 B2E2
Фильтр 
Фільтр

Использование фильтра 725 предназначено для 
компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или используются 
под наблюдением компетентного начальника.

Предупреждения
Попередження

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)
                 EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа: Nº 0082

Сертифікація CE
Нормаs: EN 148/1 (різьба)
               EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха: 
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв           
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от:
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

CI2

H2S
HCN

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

SO2

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під наглядом 
компетентного начальника.

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода (менее 19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязнители.
· Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше 19,5%)
· Небезпечні атмосфери (IDLH)
· Невідомі забруднювачі.
· Невідомі концентрації забруднюючих речовин

B2

E2
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725 ABEK2 
Фильтр 
Фільтр

Фильтр 725 ABEK2 предназначен для 
использования с лицевыми масками 731 или 731-
C, и масками которые имеют стандартное 
соединение через резьбу DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр от газов и паров химических соединений, 
имеет корпус из пластика с формой 
расширяющейся чтобы обеспечить более 
благоприятный поток воздуха.

Вес: 0,429 кг

Обеспечивает защиту от газов типа A, B, E и K. 
Смотри ниже:

Тип
Тип

Цвет
Колір

A Органические газы и пары с температурой кипения> 65 ºC 
Органічні гази та пари з температурою кипіння> 65 ºC

B
Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота)
Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)

E
Диоксид серы
Діоксид сірки

K
Аммиак и его органические производные 
Аміак та його органічні похідні

Фільтр 725 ABEK2 призначений для використання 
з лицьовими масками 731 або 731-C, і масками які 
мають стандартне з'єднання через різьбу DIN (EN 
148/1).

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, має корпус 
з пластика з формою що розширюється, щоб 
забезпечити більш сприятливий потік повітря.

Вага: 0,429 кг

Забезпечує захист від газів типу A, B, E і K. 
Дивіться нижче:

A2
B2
E2
K2



725 ABEK2 
Фильтр 
Фільтр

Использование фильтра 725 предназначено для 
компетентных людей, которые прошли 
соответствующую подготовку или работают под 
наблюдением компетентного начальника.

Предупреждения
Попередження

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)

EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа: Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)

EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр) 
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха: 
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв           
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л/мин от: 
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л/хв від:

C6H12

CI2
Удовлетворительно / Задовільно

H2S
HCN

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

SO2

NH3

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против: 
Ефективність фільтрації проти:

мельчайшие жидкие частицы NaCI NaCI найдрібніші рідкі частинки  
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних людей, які пройшли відповідну 
підготовку або працюють під наглядом 
компетентного начальника.

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (менее 19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязняющие вещества.
· Неизвестные концентрации загрязнений

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (менш 19,5%)
· Небезпечні атмосфери (IDHL)
· Невідомі забруднюючі речовини.
· Невідомі концентрації забруднень

A2
B2
E2
K2
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725 P3 R
Фильтр 
Фільтр

Фильтр 725 P3 предназначен для 
использования с масками 731-S или 731-C и 
масками со стандартной резьбой (DIN EN 
148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр P3 изготовлен из черного 
полиэтилена высокой плотности и позволяет  
удерживать твердые и жидкие частицы.

Маркировка R: многоразовый фильтр.

Вес: 0,177 кг

Тип
Тип

Цвет
Колір

P
Пылевой фильтр
Пиловий фільтр

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)
                 EN 143:2000+A1:2006 (фильтр)
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)
               EN 143:2000+A1:2006 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха: 
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв           
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против: 
Ефективність фільтрації проти:

мельчайшие жидкие частицы NaCI NaCI найдрібніші рідкі частинки 
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Фільтр 725 P3 призначений для 
використання з масками 731-S або 731-C і 
масками зі стандартною різьбою (DIN EN 
148/1).

Фільтр P3 виготовлений з чорного 
поліетилену високої щільності і дозволяє 
утримувати тверді і рідкі частинки.

Маркировка R: багаторазовий фільтр.

Вага: 0,177 кг

Проникновение фильтра после испытания на засорение доломитовой пылью.
Проникнення фільтра після випробування засмічення доломітового пилу. Удовлетворительно / Задовільно



725 P3 R
Фильтр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно 
использоваться в следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше 
чем 19,5%)

· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязняющие вещества.
· Неизвестные концентрации загрязняющих 

веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше 
ніж 19,5%)

· Небезпечні атмосфери (IDLH)
· Невідомі забруднюючі речовини.
· Невідомі концентрації забруднюючих 

речовин

Использование фильтра 725 предназначено 
для компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или работают 
под наблюдением компетентного 
начальника.

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або працюють під наглядом 
компетентного начальника.
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Комбинированный фильтр 725 A2P3 
предназначен для использования с 
лицевыми масками и масками 731 или 731-C, 
которые имеют стандартное соединение с 
резьбой DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр состоит из двух основных частей:

· Фильтр от газов типа A, образованный 
корпусом из пластика с расширяющейся 
формой для обеспечения более 
благоприятного воздушного потока.

· Фильтр P3 против частиц, который 
позволяет вдыхать, сохраняя при этом 
твердые и жидкие частицы. Установлен над 
газовым фильтром.

· Обозначение R: многоразовый фильтр

· Обозначение D: защита от порошка доломита.

Вес: 0,324 кг

Обеспечивает защиту от газов типа A и P3.

Смотри ниже:

Тип
Тип

Цвет
Колір

A Органические газы и пары с температурой кипения> 65 ºC 
Органічні гази та пари з температурою кипіння> 65 ºC

Комбінований фільтр 725 A2P3 призначений 
для використання з лицьовими масками і 
масками 731 або 731-C, які мають стандартне 
з'єднання з різьбленням DIN (EN 148/1).

Фільтр складається з двох основних частин:

· Фільтр від газів типу A, утворений корпусом 
з пластика з розширюється формою для 
забезпечення більш сприятливого 
повітряного потоку.

· Фільтр P3 проти частинок, який дозволяє 
вдихати, зберігаючи при цьому тверді і 
рідкі частинки. Встановлено над газовим 
фільтром.

· Позначення R: багаторазовий фільтр

· Позначення D: Захист від доломітового 
порошку.
Вага: 0,324 кг

Забезпечує захист від газів типу А і Р3.

Дивіться нижче:

P
Фильтры для твердых частиц
Фільтри для твердих часток

725 A2P3 R D 
Комбинированный фильтр
Комбінований фільтр 



Использование фильтра 725 предназначено для 
компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или используются 
под наблюдением компетентного начальника.

Предупреждения
Попередження

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)

                 EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992
Номер контрольного органа Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)
               EN 14387:2004+A1:2008 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Постоянное сопротивление вдыхаемого потока: 
Постійний опір вдихуваного потоку:

при 30 л/мин при 30 л/хв           
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л/мин от: 
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л/хв від:

 C6H12 Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против: 
Ефективність фільтрації проти:

мельчайшие жидкие частицы NaCI NaCI найдрібніші рідкі частинки 
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

The �lter is made up of two main parts:

· Filter against A type gases . Is made out of a 
plastic and bell-shaped in order to enable better 
air�ow.

· Filter P3 against particles that allows                                     
inhalation while retaining solid and liquid 
particles. Is �tted over the gas  �lter.

· R mark: Reusable �lter.

· D mark: Protection against dolomite powder. 

Weight: 0,324 kg

Protection against A and P3 type gases.                 
See below:

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під наглядом 
компетентного начальника.

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем
19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязняющие вещества.
· Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)

· Небезпечні атмосфери (IDLH)
· Невідомі забруднюючі речовини.

· Невідомі концентрації забруднюючих речовин
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Комбинированный фильтр 
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725 B2E2P3 
Комбинированный фильтр 
Комбінований фільтр

Комбинированный фильтр 725 B2E2P3 
предназначен для использования с лицевыми 
масками 731 или 731-C  и масками со стандартным 
соединением с резьбой DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр состоит из двух компонентов:

· Фильтр от газов и паров химических соединений, 
образованный корпусом из пластика с 
расширяющейся формой, чтобы обеспечить более 
благоприятный поток воздуха.

· Фильтр P3 против частиц. Он имеет конический 
корпус с отверстием в верхней части для впуска 
воздуха и содержит фильтрующую среду внутри, 
которая позволяет вдыхать, сохраняя при этом 
твердые и жидкие частицы. Установлен над 
газовым фильтром.

Вес: 0,433 кг

Обеспечивает защиту от газов типа B, E и P3.                 
Смотри ниже:

Тип
Тип

Цвет
Колір

B
Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота)
Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)

E
Диоксид серы
Діоксид сірки

P
Фильтры для твердых частиц
Фільтри для твердих часток

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)

                 EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992

Сертифікація СЕ
Норма: EN 148/1 (різьба)
               EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992

Комбінований фільтр 725 B2E2P3 призначений для 
використання з лицьовими масками 731 або 731-C 
і масками зі стандартним з'єднанням з 
різьбленням DIN (EN 148/1).

Фільтр складається з двох компонентів:

· Фільтр від газів і парів хімічних сполук, 
утворений корпусом з пластика з розширюється 
формою, щоб забезпечити більш сприятливий 
потік повітря.

· Фільтр P3 проти частинок. Він має конусний 
кожух з отвором у верхній частині для 
введення повітря і містить фільтруюче 
середовище всередині, що дозволяє вдихати, 
зберігаючи тверді і рідкі частинки. 
Встановлюється над газовим фільтром.

Вага: 0,433 кг

Забезпечує захист від газів типу B, E та P3. 
Дивіться нижче:

B2

E2
P3



725 B2E2P3 
Комбинированный фильтр 
Комбінований фільтр

Использование фильтра 725 предназначено для 
компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или используются 
под наблюдением компетентного начальника.

Предупреждения
Попередження

The �lter is made up of two main parts:

· Filter against gases and vapours from chemical 
compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped 
in order to enable better air�ow.

·   Filter P3 against particles. It has a tapered casing 
with a hole at the top for air intake and contains the 
�ltering medium inside that allows inhaled while 
retaining solid and liquid particles. Is �tted over the 
gas  �lter.

Weight: 0,433 kg

Protection against B, E  and P3 type gases.                                                         
See below:

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під наглядом 
компетентного начальника.

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем
19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязняющие вещества.
· Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 
19,5%

· Небезпечні атмосфери (IDLH)
· Невідомі забруднюючі речовини.
· Невідомі концентрації забруднюючих речовин

B2

E2
P3
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Комбинированный фильтр 
Комбінований фільтр
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725 ABEK2P3 
Комбинированный фильтр 
Комбінований фільтр

Комбинированный фильтр 725 ABEK2P3 
предназначен для использования с лицевыми 
масками 731 или 731-C и масками со стандартным 
резьбовым соединением DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр состоит из двух компонентов:

· Фильтр от газов и паров химических соединений, 
образованных корпусом из пластика с 
расширяющейся формой, чтобы обеспечить более 
благоприятный поток воздуха.

· Фильтр P3 против частиц. Он имеет конический 
корпус с отверстием в верхней части для впуска 
воздуха и содержит фильтрующую среду внутри, 
которая позволяет вдыхать, сохраняя при этом 
твердые и жидкие частицы. Установлен над 
газовым фильтром.

Вес: 0,429 кг

Защита от газов типа A, B, E, K и P3.
Смотри ниже:

Тип
Тип

Цвет
Колір

A Органические газы и пары с температурой кипения> 65 ºC 
Органічні гази та пари з температурою кипіння> 65 ºC

B
Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота)
Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)

E
Диоксид серы
Діоксид сірки

K
Аммиак и его органические производные 
Аміак та органічні похідні аміаку

P
Фильтры для твердых частиц
Фільтри для твердих часток

Комбінований фільтр 725 ABEK2P3 призначений 
для використання з лицьовими масками 731 або 
731-C і масками зі стандартним різьбовим 
з'єднанням DIN (EN 148/1).

Фільтр складається з двох компонентів:

· Фільтр від газів і парів хімічних сполук, 
утворених корпусом з пластика з розширюється 
формою, щоб забезпечити більш сприятливий 
потік повітря.

· Фільтр P3 проти частинок. Він має конусний 
кожух з отвором у верхній частині для 
введення повітря і містить фільтруюче 
середовище всередині, що дозволяє вдихати, 
зберігаючи тверді і рідкі частинки. 
Встановлюється над газовим фільтром.

Вага: 0,429 кг

Захист від газів типу A, B, E, K і P3.                 
Дивіться нижче:



725 ABEK2P3 
Комбинированный фильтр 
Комбінований фільтр

Использование фильтра 725 предназначено для 
компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или используются 
под наблюдением компетентного начальника.

Предупреждения
Попередження

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)

                 EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа: Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)
               EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдохa: 
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв          
при 95 л/мин при 95 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л / мин от: 
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л / хв від:

 C6H12

CI2

Удовлетворительно / Задовільно

H2S
HCN

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

SO2

NH3

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации против: 
Ефективність фільтрації проти:

Мельчайшие жидкие частицы NaCI NaCI Найдрібніші рідкі частинки 
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

The �lter is made up of two main parts:

· Filter against gases and vapours from chemical 
compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped 
in order to enable better air�ow.

·   Filter P3 against particles. It has a tapered casing 
with a hole at the top for air intake and contains the 
�ltering medium inside that allows inhaled while 
retaining solid and liquid particles. Is �tted over the 
gas  �lter.

Weight: 0,429 kg

Protection against A, B, E, K and P3 type gases.                 
See below:

Використання фільтра 725 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під наглядом 
компетентного начальника.

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязняющие вещества.
· Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (менше ніж 19,5%)
· Небезпечні атмосфери (IDLH)
· Невідомі забруднюючі речовини.
· Невідомі концентрації забруднюючих речовин

(044) 383-61-25  |  (095) 654-98-10; (063) 837-25-99; (067) 568-11-60  |   http://s-status.com.ua  |   info@s-status.com.ua
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725 ABEK2HgP3 
Комбинированныйфильтр 
Комбінований фільтр

Комбинированный фильтр 725 ABEK2HgP3 
предназначен для использования с лицевыми 
масками 731 илс 731-C и масками со стандартным 
резьбовым соединением DIN (EN 148/1).

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр состоит из двух компонентов:

· Фильтр от газов и паров химических соединений, 
образованных корпусом из пластика с 
расширяющейся формой, чтобы обеспечить 
более благоприятный поток воздуха.

· Фильтр P3 против частиц. Он имеет конический 
корпус с отверстием в верхней части для впуска 
воздуха и содержит фильтрующую среду внутри, 
которая позволяет вдыхать, сохраняя при этом 
твердые и жидкие частицы. Установлен над 
газовым фильтром.

Вес: 0,448 кг

Защита от газов типа A, B, E, K Hg и P3.
Смотри ниже:

Тип
Тип

Цвет
Колір

A Органические газы и пары с температурой кипения> 65 ºC 
Органічні гази та пари з температурою кипіння> 65 ºC

B
Неорганические газы и пары (хлор, сероводород и синильная кислота)
Неорганічні гази та пари (хлор, сірководень та синильна кислота)

E
Диоксид серы
Діоксид сірки

K
Аммиак и его органические производные 
Аміак та органічні похідні аміаку

P
Фильтры для твердых частиц
Фільтри для твердих часток

Hg-P3
Ртуть и пары ртути 
Пари ртуті та ртуть

Комбінований фільтр 725 ABEK2HgP3 призначений 
для використання з лицьовими масками 731 або 
731-C і масками зі стандартним різьбовим 
з'єднанням DIN (EN 148/1).

Фільтр складається з двох компонентів:

· Фільтр від газів і парів хімічних сполук, 
утворених корпусом з пластика з розширюється 
формою, щоб забезпечити більш сприятливий 
потік повітря.

· Фільтр P3 проти частинок. Він має конічний 
корпус з отвором у верхній частині для впуску 
повітря і містить фільтруючу середу всередині, 
яка дозволяє вдихати, зберігаючи при цьому 
тверді і рідкі частинки. Встановлено над 
газовим фільтром.

Вага: 0,448 кг

Захист від газів типу A, B, E, K Hg та P3.
Дивіться нижче:



725 ABEK2HgP3 
Комбинированныйфильтр 
Комбінований фільтр

Максимальное время использования ртутных 
фильтров - 50 часов.

Предупреждения
Попередження

Тесты / Сертификация CE 
Тести / Сертифікація СЕ

Сертификация CE 
Норма: EN 148/1 (резьба)
                 EN 14387:2004+A1:2008 (фильтр) 
Требования по охране труда и безопасности R. D.1407/1992 
Номер контрольного органа: Nº 0082

Сертифікація CE
Норма: EN 148/1 (різьба)
               EN 14387:2004+A1:2998 (фільтр)
Вимоги з охорони праці та безпеки R.D.1407/1992 
Номер контрольного органу: Nº0082

Сопротивление непрерывного вдоха: 
Опір безперервного вдиху:

при 30 л/мин при 30 л/хв          
при 90 л/мин при 90 л/хв

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Защитная способность фильтра при 5000 промилле и 30 л/мин от: 
Захисна здатність фільтра при 5000 проміле і 30 л/хв від:

 C6H12

CI2

H2S
HCN
SO2

NH3

Hg

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

Эффективность фильтрации против: 
Ефективність фільтрації проти:

Мельчайшие жидкие частицы NaCI NaCI Найдрібніші рідкі частинки 
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

The �lter is made up of two main parts:

· Filter against gases and vapours from chemical 
compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped 
in order to enable better air�ow.

·   Filter P3 against particles. It has a tapered casing 
with a hole at the top for air intake and contains the 
�ltering medium inside that allows inhaled while 
retaining solid and liquid particles. Is �tted over the 
gas  �lter.

Weight: 0,448 kg

Protection against A, B, E, K Hg and P3 type gases.                 
See below:

Максимальний час використання ртутних фільтрів 
- 50 годин.

Ограничения использования 
Обмеження використання

Это оборудование не должно использоваться в 
следующих ситуациях:

· Атмосфера с дефицитом кислорода. (меньше чем 19,5%)
· Опасные атмосферы (IDHL)
· Неизвестные загрязняющие вещества.
· Неизвестные концентрации загрязняющих веществ

Це обладнання не слід використовувати в 
наступних ситуаціях:

· Атмосфера з дефіцитом кисню. (Менше ніж 19,5%)
· Небезпечні атмосфери (IDLH)
· Невідомі забруднюючі речовини.
· Невідомі концентрації забруднюючих речовин
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