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NETHERLANDS
Lees deze instructies en de instructies bij het aangedreven
filterhulpmiddel PFU 210e zorgvuldig door. Bewaar de
handleiding om later te kunnen raadplegen.
•

Veiligheidsinstructies
Het deeltjesfilter biedt bescherming tegen niet-giftige,
gevaarlijke vaste deeltjes. Het gasfilter biedt bescherming
tegen bepaalde gassen en dampen in ademlucht bij lassen
en vergelijkbare processen - zie de tabel voor filterselectie
hieronder.

•

•
Waarschuwing:
Het is ten strengste verboden om andere filters of andere onderdelen of accessoires dan die van Kemppi te gebruiken met de persoonlijke beschermingsmiddelen van
Kemppi. Als u zich niet houdt aan deze veiligheidsregel,
kunt u ernstige gezondheidsschade oplopen.
Waarschuwing:
• Dit product mag niet worden gebruikt voor giftige
gassen en dampen.
• Voor bescherming tegen gassen moet altijd een
gasfilter in combinatie met een deeltjesfilter en een
voorfilter worden gebruikt.
• Voor bescherming tegen vaste deeltjes moet altijd
een deeltjesfilter in combinatie met een voorfilter en
eventueel een geurfilter worden gebruikt.
• De levensduur van het filter is afhankelijk van de ge-

•
•

•

•

bruiksomgeving. Als de omgeving erg vuil is, raadt
Kemppi aan het filter na elke dienst te verwisselen.
Met het oog op de hygiëne bedraagt de maximale
gebruiksduur van een filter 180 uur.
Vervang het filter/de filters zodra u de verontreiniging kunt ruiken.
Wanneer u een gasfilter gebruikt om u te beschermen tegen gassen die moeilijk aan hun geur of andere kenmerken te herkennen zijn, dient u alle speciale
regels voor de desbetreffende omstandigheden te
volgen.
Een verstopt filter moet altijd worden vervangen.
Probeer nooit om het filter schoon te maken, bijvoorbeeld met perslucht.
Gebruik filters niet na de vervaldatum. Op elk filter is
een vervaldatum aangebracht.
Gebruik alleen gecertificeerde en originele filters in
het PFU 210e aangedreven filterhulpmiddel. Controleer ook of de filters voldoen aan norm EN 12941.
De zuurstofconcentratie in de omgevingslucht waar
de filtereenheid wordt gebruikt, mag niet minder
zijn dan 17%.
Opmerking: de gasfilters in de klassen A1, B1 en E1 zijn
getest voor concentraties van 500 ppm (EN 12941) en
van 1000 ppm (AS/NZS 1716: 2012).

Opslag
Opslagtemperatuur: -20…+50 °C.
Luchtvochtigheid: <80% relatieve luchtvochtigheid.
Bewaar de filters in de verzegelde verpakkingen van de

fabrikant. Zie de vervaldatum op de verpakking.

(Max. lekkage naar binnen: TH3 = 0,2%, TH2 = 2%)

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

Type geïnspecteerd door:
FORCE Certification A/S (aangemelde instantie 0200)

Naleving van normen:
PFU 210e: EN 12941
• Met Gamma GTH3: TH3-klasse
• Met Beta FA: TH2-klasse
PFU 210e: AS/NZS 1716: 2012
• Met Gamma GTH3: P2-klasse
• Met Beta FA: P1-klasse
Deeltjesfilters: P R SL
Gasfilters: A1B1E1

SP012095

Filterdeksel

SP9320003

Vonkenvanger

SP9320002 (MP)

Voorfilter (x100)

SP010415 (MP)

Deeltjesfilter (x20)

SP009934

Gasfilter

SP021038

Gasfilter alleen voor AS / NZS
markten

SP012223

Geurfilter x5

Tabel voor filterselectie
Opschrift

Standaard

Onderdeelnr.

Kleurcode

Beschrijving/bescherming tegen

P R SL

EN12941

SP010415

Wit

Vaste en vloeibare deeltjes (aerosolen)

EN12941

SP009934

AS/NZS 1716

SP021038

Bruin, grijs,
geel

AS/NZS 1716
A1B1E1
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• Organische gassen en dampen met een
kookpunt van >65 °C
• Anorganische gassen en dampen

SP9320002
SP9320002MP
SP9320003
SP012095
SP009934
SP021038 (AS/NZS 1716)
SP010415
SP010415MP

SP012223
SP9320002
SP9320002MP
SP9320003
SP012095

SP010415
SP010415MP
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