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MADE IN SPAIN

757 B1E1
Фильтр
Фільтр

Фильтр 757 B1E1 предназначен для 
использования с полумасками Climax мод. 
757 и мод. 762.

Характеристики 
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр от газов и паров химических 
соединений, образован цилиндрическим 
корпусом из черного АБС с крышкой из того 
же материала.

Фильтр крепится к маске с помощью 
байонетной системы.

Защита от газов типа А и В. 
См. ниже:

Вес: 0,126 кг.

Фільтр 757 B1E1 призначений для 
використання з напівмасками Climax мод. 
757 і мод. 762.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, 
утворений циліндричним корпусом з 
чорного АБС з кришкою з того ж матеріалу.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою 
байонетної системи.

Захист від газів типу А і В.
Див. нижче:

Вага: 0,126 кг.

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



757 B1E1
Фильтр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження

Испытания / Сертификация CE 
Випробування/ Сертифікація CE

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

CE Сертифікація
Норма:  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

(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

Ограничения использования 
Обмеження на використання

Данное 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

Дане обладнання не повинно 
використовуватися в наступних ситуаціях:

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

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

речовин

Использование фильтра 757 предназначено 
для компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или 
используются под наблюдением 
компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під 
наглядом компетентного начальника.

Защитная способность фильтра при 1000 промилле и 30 л/мин от: 
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

CI2

H2S
HCN
SO2

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно
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Фильтр 
Фільтр

757 P3 RТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

MADE IN SPAIN



757 P3 R
Фильтр
Фільтр

Фильтр 757 P3 предназначен для 
использования с полумасками Climax мод. 
757 и мод. 762.

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр P3 от частиц, состоящий из черной 
полиэтиленовой основы высокой плотности, 
снабженной круглой крышкой из того же 
материала.
Между крышкой и основанием находится 
предварительный фильтр с высокой 
абсорбционной способностью против частиц.

Фильтр крепится к маске с помощью 
байонетного системы.

Шлифовка, резка, сверление дерева, 
нержавеющей стали, краски, лаков и 
антикоррозийной краски, лакирование 
краской на основе растворителя, удаление 
асбеста. Защита от бактерий и вирусов.

Обозначение R: Многоразовый фильтр 

Вес:  0,056 кг.

Фільтр 757 P3 розроблений для 
використання з напівмасками Climax мод. 
757 та мод. 762.

Фільтр P3 від частинок, що складається з 
чорної поліетиленової основи високої 
щільності, забезпеченою круглою кришкою з 
того ж матеріалу.
Між кришкою і основою знаходиться попередній 
фільтр з високою абсорбційною здатністю проти 
частинок.

R позначення: Багаторазовий фільтр 

Вага:  0,056 кг.

Тип
Тип

Цвет
Колір

P
Фильтр для твердых частиц
Фільтр для твердих часток

Фільтр кріпиться до маски за 
допомогою байонетного системи.

Шліфування, різання, свердління дерева, 
нержавіючої сталі, фарби, лаків і 
антикорозійного фарби, лакування фарбою на 
основі розчинника, видалення азбесту. Захист 
від бактерій і вірусів.



757 P3 R
Фильтр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження
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Ограничения использования 
Обмеження на використання

Данное оборудование не должно 
использоваться в следующих ситуациях:

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

Дане обладнання не повинно 
використовуватися в наступних ситуаціях:

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

речовин

Использование фильтра 757 предназначено 
для компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или 
используются под наблюдением 
компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під 
наглядом компетентного начальника.

Испытания / Сертификация CE 
Випробування / Сертифікація CE

Сертификация CE
Норма:  EN 143:2000+A1:2006.  
Регламент (UE) 2016/425 
Номер контрольного органа: Nº 0082

CE Сертифікація
Норма:   EN 143:2000+A1:2006. 
Регламент (EU) 2016/425 
Номер контролюючого органу: Nº0082

Сопротивление постоянного вдыхаемого потока: 
Опір постійного вдихуваного потоку:

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

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Эффективность фильтрации 99,95% против:
Ефективність фільтрації 99,95% проти:

Брызги NaCI NaCI бризки 
Парафиновый туман Парафіновий туман

Удовлетворительно / Задовільно 
Удовлетворительно / Задовільно

Сопротивление дыханию после теста на обструкцию порошком доломита.
Опір диханню після тесту на обструкцію порошком доломіту. Удовлетворительно / Задовільно



757 A1

MADE IN SPAIN

Фильтр 
Фільтр
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MADE IN SPAIN

PANTALLA FACIAL
436-D

MADE IN SPAIN

757 A1
Фильтр
Фільтр

Фильтр 757 А1 предназначен для использования с 
полумасками Climax мод. 757 и мод. 762.

Характеристи ки 

Характеристики

Описание
Опис

Фильтр от газов и паров химических соединений, 
образован цилиндрическим корпусом из черного 
АБС пластика с крышкой из того же материала.

Фильтр крепится к маске с помощью байонетного 
системы.

Вес: 0,082 кг.

Обеспечивает защиту от газов типа А. 
См. ниже:

Тип
Тип

Цвет
Колір

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

Испытания / Сертификация CE 
Випробування / Сертифікація CE

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

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

Сопротивление постоянного вдыхаемого потока: 
Опір постійного 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 1000 промилле и 30 л/мин от: 
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

 C6H12 Удовлетворительно / Задовільно

Фільтр 757 A1 призначений для використання з 
напівмасками Climax mod. 757 та мод. 762.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, 
утворений циліндричним корпусом з чорного 
АБС пластика з кришкою з того ж матеріалу.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою 
байонетної системи.

Вага: 0,082 кг.

Забезпечує захист від газів типу А. 
Див. нижче:



757 A1
Фильтр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження
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Ограничения использования 
Обмеження на використання

Данное оборудование не должно использоваться 
в следующих ситуациях:

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

Дане обладнання не повинно використовуватися в 
наступних ситуаціях:

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

Использование фильтра 757 предназначено для 
компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или используются 
под наблюдением компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під наглядом 
компетентного начальника.



757 K1

MADE IN SPAIN

Фильтр 
Фільтр
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MADE IN SPAIN

757 K1
Фильтр
Фільтр

Фильтр 757 K1 предназначен для 
использования с полумасками Climax мод. 
757 и 762.

Характеристики
Характеристики

Описание
Опис

Фильтр от газов и паров химических 
соединений, образован цилиндрическим 
корпусом из черного АБС пластика с 
крышкой из того же материала.

Фильтр крепится к маске с помощью 
байонетной системы.

Вес: 0,122 кг.

Защита от газов типа К. 
См. ниже:

Испытания / Сертификация CE 
Випробування / Сертифікація CE

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

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

Сопротивление постоянного вдыхаемого потока: 
Опір постійного 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 1000 промилле и 30 л/мин от: 
Захисна здатність фільтра при 1000 проміле і 30 л/хв від:

 NH3 Удовлетворительно / Задовільно

Фільтр 757 K1 призначений для 
використання з напівмасками Climax мод. 
757 та 762.

Фільтр від газів і парів хімічних сполук, 
утворений циліндричним корпусом з 
чорного АБС пластика з кришкою з того ж 
матеріалу.

Фільтр кріпиться до маски за допомогою 
байонетної системи.

Вага:  0,122 кг.

Захист від газів типу К.
Див. нижче:

Тип
Тип

Цвет
Колір

K
Аммиак и его органические производные 
Аміак та його органічні похідні



757 K1
Фильтр 
Фільтр

Предупреждения
Попередження
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Ограничения использования 
Обмеження на використання

Данное 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

Дане обладнання не повинно 
використовуватися в наступних ситуаціях:

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

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

речовин

Использование фильтра 757 предназначено 
для компетентных лиц, которые прошли 
соответствующую подготовку или 
используются под наблюдением 
компетентного начальника.

Використання фільтра 757 призначене для 
компетентних осіб, які пройшли відповідну 
підготовку або використовуються під 
наглядом компетентного начальника.




