
Karta charakterystyki

Opis
Opis 93 ABEK CO NO Hg / St

Nr katalogowy 10115315
Oznaczenie zgodne z normą EN A1, B2, E2, K1, CO, NO, Hg-P3 

Kolor oznakowania
brązowy

szary

żółty

zielony

czarny

niebieski

czerwony

biały

Etykieta

Właściwości
Waga [g] 420

Średnica [mm] 108,2

Wysokość z gwintem [mm] 88

Złącze EN 148-1

Opory oddechowe
przy Wymagania EN 14387 Typowe wartości

30 l / min 2,6 mbar 2,30 mbar mbar

95 l / min 9,8 mbar 8,50 mbar

Max. stężenie gazu testowego
Klasa 1 1000 ppm [0,1 vol.-%]

Klasa 2 5000 ppm [0,5 vol.-%]

NO, CO 2500 ppm [0,25 vol.-%]

Hg 13 mg/m³

Zastosowanie
Typ filtra i klasa Gaz testowy Wymagania EN 14387/58620 Typowe wartości

A1 cykloheksan [C6H12] 70 min 130 min

B2 chlor [Cl2] 20 min 32 min

siarkowodór [H2S] 40 min > 120 min

cyjanowodór [HCN] 25 min 95 min

E2 dwutlenek siarki [SO2] 20 min 40 min

K1 amoniak[NH3] 50 min 100 min

CO 20 tlenek węgla [CO] < 200 ppm 23 min
[średnia ważona czasu / 20 min]

NO tlenek azotu [NO] 20 min 48 min

dwutlenek azotu [NO2] 20 min 40 min

Hg rtęć [para] 100 h > 200 h

Typ filtra i klasa Cząsteczki testowe Wymagania EN 143 Typowe wartości

P3 chlorek sodu [NaCl] 0,05% < 0,01%

olej parafinowy 0,05% < 0,01%

R Nadający się do ponownego użycia zgodnie z normą EN 143:2000/A1:2006

D Testowany za pomocą pyłu dolomitowego zgodnie z normąEN 143:2000/A1:2006 i EN 14387

Materiał
Obudowa aluminium

Pokrywa (filtr czasteczkowy) polypropylen

Materiał filtracyjny bibuła filtracyjna / hopkalit / impregnowany węgiel aktywny

Dodatkowe informacje
Przechowywanie i czas magazynowania - 5 °C to + 50°C, max. 90 % wilgotności względnej 4 lata

Zastosowanie • organiczne gazy i opary o temperaturze wrzenia  > 65° C 

• nieorganiczne gazy i opary np.:chlor, siarczek wodoru, kwas 

cyjanowodorowy

• dwutlenek siarki, kwas chlorowodorowy i inne gazy kwaśne

• amoniak i pochodne amoniaku

• tlenek węgla

• gazowe związki azotu, np.: NO, NO2, NOX  

• rtęć

• zabezpieczenia przeciw cząstkom niebezpiecznych   związków 

o niewielkiej prężności pary 

Max. czas użytkowania elementu oczyszczającego zabezpieczajacego przed rtęcią wynosi 50 h. Obowiązuje on, jeżeli inny niebezpieczny 

czynnik nie wniknął wcześniej do elementu. W przypadku przeniknięcia niebezpiecznego czynnika należy zawsze wymienić element 

oczyszczający.

Revision 5: August 2011

AD
Stempel

AD
Stempel

AD
Stempel


