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3 PFU 210e filters

DANSK

Læs omhyggeligt denne vejledning og vejledningen, der 
følger med den motordrevne filterenhed PFU 210e. Gem 
brugsanvisningen til senere brug.

Sikkerhedsinstruktioner
Partikelfilteret yder beskyttelse mod ikke-toksiske skadeli-
ge partikler. Gasfilteret yder beskyttelse mod visse gasser 
og dampe i åndingsluften ved svejsning og lignende pro-
cesser - Se nedenstående tabel til valg af filter.

Advarsel:
Det er strengt forbudt at bruge andet end Kemppi-mær-
kede filtre eller andre dele eller tilbehør sammen med 
Kemppi’s personlige værnemidler. Hvis disse sikkerheds-
regler ikke overholdes, kan det medføre alvorlige skader 
på helbredet.

Advarsel: 
• Dette produkt må ikke bruges mod toksiske gasser 

og dampe.
• For at beskytte dig mod gasser skal du altid bruge 

et gasfilter kombineret med et partikelfilter og et 
forfilter:

• For at beskytte dig mod partikler skal du altid bru-
ge et partikelfilter kombineret med et forfilter og et 
valgfrit lugtfilter:

• Filterets levetid afhænger af arbejdsmiljøet. Hvis ar-

bejdsmiljøet er meget støvet og snavset, anbefaler 
Kemppi at udskifte filteret efter hvert arbejdsskift. Af 
hygiejniske hensyn er den maksimale levetid for et 
filter 180 timer.

• Udskift eller isæt straks filteret/filtrene, når du kan 
lugte forureningsstoffet.

• Ved anvendelse af gasfiltre til at beskytte mod gas-
ser, der er vanskelige at identificere ved lugt eller an-
dre sanser, skal særlige regler for de aktuelle forhold 
følges.

• Udskift altid et tilstoppet filter. Prøv aldrig på at rense 
filteret med for eksempel trykluft.

• Brug ikke filtre, der er ovre udløbsdatoen. Udløbsda-
toen er anført på hvert enkelt filter.

• Brug kun certificerede og originale filtre i PFU 210e 
motordrevet filterenhed. Sørg også for, at filtrene 
overholder standard DS/EN 12941.

• Iltkoncentrationen i den omgivende luft på stedet, 
hvor filterenheden anvendes, må ikke være mindre 
end <17%.

• Bemærk, at gasfiltrene i klasse A1, B1 og E1 er testet 
til koncentrationer på 500 ppm (EN 12941) og på 
1000 ppm (AS/NZS 1716:2012).

Opbevaring
Opbevaringstemperatur: -20…+50 °C

Relativ luftfugtighed: <80 % Opbevar filtrene i emballa-
gen, der er forseglet fra fabrikken. Se udløbsdatoen på 
pakken.

Producent: Kemppi Oy, PL 13, 15801 Lahti, Finland

Overholdelse:
Forordning (EU) 2016/425

Forordning 2016/425 om personlige værnemidler som 
indført i britisk lov og ændret

Overholdelse af standarder: 
PFU 210e: EN 12941:1998+A1:2004+A2:2008 

• Med Gamma GTH3: TH3 klasse

• Med Beta FA: TH2 klasse

PFU 210e: AS/NZS 1716: 2012

• Med Gamma GTH3: P2 klasse

• Med Beta FA: P1 klasse

Partikelfiltre: P R SL

Gasfiltre: A1B1E1 

(Maksimal indtrængningslækage: TH3 = 0,2%,  
TH2 = 2%)

Typegodkendt af:  
FORCE Certification A/S, Prøveinstans nr. 0200, Park Alle 
345, DK-2605 Brøndby (Modul B & D). 

AS/NZS: SAI Global Certification Services Pty Limited 680 
George Street, Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney 
NSW 2001.

UKCA: CCQS UK Ltd., Godkendt organ nr. 1105 
5 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE, UK (Modul 
B & D).

SP012095 Filterdæksel

SP9320003 Gnistfanger

SP9320002 (MP) Forfilter (x100)

SP010415 (MP) Partikelfilter (x20)

SP009934 Gasfilter

SP021038 Gasfilter kun for AS / NZS
markeder

SP012223 Lugtfilter x5

Tabel til filtervalg

Mærkning: Standard Del nr Farvekode Beskrivelse/beskyttelse mod

P R SL EN12941 SP010415 Hvid Faste og flydende partikler (aerosoler)

AS/NZS 1716

A1B1E1 EN12941 SP009934 Brun, Grå, Gul • Organiske gasser og dampe med et kogepunkt 
>65°C 

• Uorganiske gasser og dampeAS/NZS 1716 SP021038
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